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VYCHÁDZA DVOJTÝŽDENNE

DUNASZERDAHELYI
DUNAJSKOSTREDSKÝ
HÍRNÖK HLÁSNIK

A farsang kellős közepén járunk, s a Dunaszerdahelyi
Városi Bállal a báli szezon is elkezdődött – számtalan ki-
kapcsolódási lehetőség kínálkozik településünkön is, min-
den generáció számára. Ez a hamvazószerdáig tartó időszak
a tavaszvárásról szól, igaz, egyre többen panaszkodnak arra,
hogy manapság már nincs igazi tél, s a virágok is túl hamar
virágoznak.

Valahogy a változások okozta kihívásokra való válasza-
dást még nem sajátítottuk el, pedig az emberiség teljes tör-
ténete éppen az alkalmazkodás csodás példája. A fejlődés-
hez szükségünk volt arra, hogy az időjárás vagy éppen a sa-
ját magunk viselkedése generálta átalakulás mellett is to-
vább éljünk. Ennek ellenére sokszor kapjuk magunkat
azon, hogy meglepetésként kezeljük az új jelenségeket. Ami
ennél is szomorúbb, hogy a viszonylagosság korában a leg-
alapvetőbb prioritásokat is számtalan módon vonják két-
ségbe az új szelekkel érkező irányzatok, kihasználva a felké-
születlenségünket.

Kiváló Nobel-díjas orvosunk, Szent-Györgyi Albert így
figyelmeztetett: „Az ember történelme során először képes va-
lóban élvezni az életet, először nem kell rettegnie a hidegtől, éh-
ségtől és betegségektől. Most először tudja kielégíteni összes alap-
vető igényét. De történelme folyamán ugyancsak most először
képes arra is, hogy egyetlen csapással elpusztítsa önmagát, vagy
arra, hogy a szennyeződéssel és a túlnépesedéssel lakhatatlanná
tegye ezt a szűkülő, kedves földtekét.”

Azt gondolom, így, év elején a farsang pontosan a felsza-
badult ünneplés pillanata, a tavaszvárás olyan ideje, amelyet
megfelelően lelkünk építkezése során is használni tudunk.
Arra, hogy a fejlődést figyelve helyén tudjuk kezelni a mo-
dern kor kihívásaira adott válaszok közül azokat, amelyek
hasznosak önmagunk és társadalmunk számára. És persze
örülni tudjunk ennek az előrelépésnek, amely nemcsak ké-
nyelmesebbé teszi az életünket, hanem az eszközök által új
terek megnyitását is lehetővé teszi. 

Rajkovics Péter főszerkesztő

A tavaszra várva

MEGJELENIK KÉTHETENTE

Začiatkom roka mimoriadne
zastupiteľstvo

„A megmaradás 
nemzete vagyunk”„Mindig öröm hazatérni”4. st. 7. o. 9. o.
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Várják a jelentkezéseket
a Duna Menti 
Tavaszra

Meghirdették az amatőr gyermekbábozás
és színjátszás csoportjai, egyénei számára a
Duna Menti Tavasz idei évfolyamát. A cso-
portok és egyének (bábszólisták) egész évi al-
kotó tevékenységének bemutatkozása a bábjá-
tékos, színjátszó és szerkesztett játékok kate-
góriában Dunaszerdahelyen, az országos
döntőn lesz, május 29. – június 1. között.

A Csemadok Országos Tanácsa megbízá-
sából a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet
– a Duna Menti Tavasz országos gyermek
báb- és színjátszófesztivál főszervezőjeként –
társrendezőivel, Dunaszerdahely Önkor-
mányzatával, a Dunaszerdahelyi Városi Mű-
velődési Központtal közösen meghirdetik a
43. Duna Menti Tavasz Seregszemlét.

Az amatőr gyermekbábozás és színjátszás
a csoportok és egyének (bábszólisták) egész
évi alkotó tevékenységének bemutatkozása a
bábjátékos, színjátszó és szerkesztett játékok
kategóriában (a szerkesztett játék minden
olyan előadás, amely különböző műfajú mű-
vek önálló egységgé szerkesztésével készül és
valósul meg, pl.: mozgásszínház, irodalmi
színpad, pódiumjáték, dramatikus népi játék,
illetve ezek ötvözete).

A 2018-as évben, a Duna Menti Tavasz
szervezőbizottsága Mi jut eszembe a Duna
Menti Tavaszról? címmel a Duna Menti Ta-
vasz fesztivál idejére gyermek képzőművészeti
versenyt hirdet azzal a céllal, hogy a képző-
művészeti adottságokkal rendelkező általános
iskolás gyermekeket vizuális gondolkodásra
ösztönözze, hogy azok a játék örömével ta-
pasztalják meg az adott képzőművészeti mű-
fajok kifejezésbeli tartományait.

Stretnutie s podnikateľmi
Už sa stalo tradíciou, že začiatkom roka primátor mesta, Hájos Zol-

tán, pozve na spoločnú večeru podnikateľov nášho mesta.
Toho roku 11. januára vítali hostí v MOL Aréne spolu s primáto-

rom viceprimátori, Horváth Zoltán a A.Szabó László a prednostka
mestského úradu Bubniak Júlia. Pri slávnostne prestretom stole  Hájos
Zoltán vo svojom príhovore prítomným poďakoval za ich prácu, ktorú
venovali rozvoju mesta. Vyjadril svoju radosť, že sa spolu pozhovárajú
a podumajú. Vyzdvihol, že miesto, kde sa zišli, je symbolické, bolo po-
stavené v minulom roku a obohatilo naše mesto. Prítomných obozná-
mil o realizovaných investíciách a rozvoji v minulom roku a načrtol plá-
ny na rok  2018.

Spomenul aj medzinárodné úspechy dosiahnuté s partnermi a ako
sa samospráva snaží  riešiť ťarchu na severe mesta v súvislosti s naras-
tajúcou dopravou. Na záver poprial každému šťastný nový rok.

Uzatvorená chodba
V súvislosti so začatím revitalizácie vstupných priestorov v NsP v

Dunajskej Strede bola od 8. januára 2018 dočasne uzatvorená precho-
dová chodba.

Návštevy ako aj príbuzní pacientov budú chodiť cez exteriér NsP.
Pre upokojenie situácie, ako aj zjednodušenie transportu pacienta do
týchto častí nemocnice, vykonávajú opatrenia a sprejazdnia uzatvorenú
chodbu už po skončení búracích prác a nie až pri odovzdaní diela v má-
ji 2018. Preto vedenie NsP prosí návštevníkov o pochopenie, ako aj ur-
čitú dávku tolerancie, nakoľko rozsah prác je v porovnaní s doterajšími
akciami v NsP niekoľko násobne väčší a rozsiahlejší, čo si vyžaduje väč-
šie nároky na pracovný personál, pomocné práce ako aj využívanie ved-
ľajších plôch za účelom uskladnenia materiálu a parkovania mechaniz-
mov v areáli NsP.

Zalán lett az első dunaszerdahelyi újszülött
Huszonnégy perccel éjfél után született meg az első 2018-as gyer-

mek a dunaszerdahelyi kórházban.
Ahogy Tomáš Kráľtól, a dunaszerdahelyi kórházat is működtető

Svet zdravia szóvivőjétől megtudtuk, 24 percet kellett csak várni az el-
ső 2018-as dunaszerdahelyi születésű kisbabára, aki 3540 grammal és
51 centiméterrel érkezett közénk.

Rövid hírek – Krátke správy

Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203 
Alžbetínske námestie 1203

E-mail: press@perfects.sk 
Web: dunaszerdahelyi.sk 

dunajskostredsky.sk

Lapunk elérhetőségei

További programkínálat, információk, híreink Dunaszerdahelyről: 

www.dunaszerdahelyi.sk  

Všetky články, programy, aktuálne informácie

a správy nájdete na našej stránke:

www.dunajskostredsky.sk
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„Ez a társulás finanszírozza 2018. ja-
nuár 1-jétől Dunaszerdahely területén az
osztályozott hulladék gyűjtését és kezelé-
sét. Tehát a gyűjtést végző vállalat, ahogy
korábban is, a közbeszerzés alapján az
FCC Slovensko Kft. maradt, de a szelek-
tív hulladékkal kapcsolatos szolgáltatáso-
kért már az ELEKOS fizet.

Az eddigi tapasztalatokból kiindulva
igényeket fogalmaztunk meg, miszerint a
szelektív hulladék gyűjtésének gyakorisá-

gát növelje a partner, mivel a korábbi
kampányaink, amelyek éppen az osztá-
lyozást népszerűsítették, megnövelték
ezen szemét mennyiségét.

Ezért február 15-től elkezdjük a csalá-
di házas övezetben a műanyaghulladék
zsákos gyűjtését, amelyhez hasonló már
sikerrel működik a csallóközi falvakban.
A lakosok a zsákokat az elkövetkező na-
pokban kapják meg, a kapuiknál lesznek
elhelyezve. Minden háztartás kap egy át-
látszó zsákot, amelybe majd gyűjteni kell
a műanyaghulladékot. Az ilyen zsákok el-
szállításakor már ellenőrizhető, hogy
nincs-e benne más hulladék is, s amennyi-
ben volna, akkor azt az adott zsákot nem
szállítják el. Amennyiben nem fér bele a
teljes mennyiség, akkor a gyűjtés alkalmá-
val több zsák is kihelyezhető, amelyért
majd cserezsákot kapnak. Az osztályozás
pontos részleteiről még a médián keresz-
tül tájékoztatjuk az érintett lakosokat.

Bízunk benne, hogy ilyen módon nö-
velhetjük a kedvet az osztályozásra, mi-

vel a családi házas övezetben élőknek
nem kell elvinniük a gyűjtőhelyekre a
műanyaghulladékot, hanem odahaza is
gyűjthetik. Az elszállítást az FCC Slo-
vensko Kft. munkatársai biztosítják, az
első alkalommal próbajelleggel a teljes
övezetben egyetlen nap alatt, s a gyakor-
lat majd megmutatja, mennyire oldható
meg mindez szervezésileg, s szükség
lesz-e a következő időszakban többna-
pos ütemterv kialakítására. A gyakorisá-
got is igyekszünk úgy beállítani, hogy a
leghatékonyabb legyen. Jelenleg havi egy
alkalommal számolunk. 

Bízunk benne, hogy új partnerünkkel
az együttműködés sikeresebb lesz, s ter-
veink között szerepel jövőben a zsákos
gyűjtés kiterjesztése a papírhulladékra is,
ám egyelőre a műanyaggal kezdünk. Ké-
rem a polgárok együttműködését, türel-
mét az új rendszer működésének kezde-
tén, bízva abban, hogy ilyen módon az
osztályozott hulladék mennyiségében is
előre tudunk lépni.”

Változik a műanyaghulladék gyűjtése
A múlt évben a képviselő-testület

is tudomásul vette, hogy a gyártói fe-
lelősség szervezete, az ENVI-PAK
felmondta a szerződést a várossal. Ez
a vállalat nem volt hajlandó még az
alapvető igényeket se teljesíteni a
szelektív hulladékgyűjtés területén.
A város ennek fényében új partnert
keresett, és szerződést kötött a jogi
személyek társulásával, az ELE-
KOS-szal. Ennek részleteiről kér-
deztük Hájos Zoltán polgármestert.

V minulom roku vzalo mestské zastupiteľstvo na vedo-
mie, že spoločnosť ENVI-PAK vypovedala  zmluvu s mes-
tom. Táto spoločnosť nebola ochotná plniť ani základné po-
žiadavky na poli zberu separovaného odpadu. Preto mesto
muselo hľadať nového partnera a novú zmluvu uzatvorilo
so spoločnosťou združujúcou právnické osoby, so spoloč-
nosťou ELEKOS. Na podrobnosti sme sa opýtali primáto-
ra,  Hájosa Zoltána.

„Od prvého januára 2018 je v Dunajskej Strede táto spo-
ločnosť zodpovedná za  financovanie zberu a odvozu separo-
vaného odpadu.  Odvoz na základe výsledkov verejného obsta-
rávania zabezpečuje naďalej spoločnosť FCC Slovensko, ale
za odvoz separovaného odpadu im platí ELEKOS.

Vychádzajúc z doterajších skúseností sme spísali zoznam
požiadaviek, podľa ktorých sú napríklad intervaly odvozu se-
parovaného odpadu kratšie.

Počnúc 15. februárom sa v našom meste začína s odvozom
separovaného odpadu aj v mestských častiach s rodinnými do-
mami, a to formou odvozu umelohmotných vriec, ako je to
úspešne zaužívané v okolitých obciach. Obyvatelia týchto
mestských častí dostanú v najbližších dňoch vrecia, budú po-
ložené k ich bránam. Každá domácnosť dostane transparent-

né vrece, do ktorého môžu hneď začať dávať vytriedené plasty.
Pri odvoze vriec bude zrejmé, či sa v ňom nenachádza odpad
iného typu, lebo v tom prípade by vrece nebolo odvezené. Ak
má niekto väčšie množstvo plastového odpadu, ktoré sa mu
nezmestí do predmetného vreca, môžu v čase odvozu vriec vy-
ložiť viac, ktoré mu potom budú automaticky nahradené.
O podrobnostiach ohľadne separácie sa dotknutí obyvatelia
dozvedia viac prostredníctvom médií.

Veríme, že zvýšime chuť občanov svoj odpad separovať, ke-
ďže už obyvatelia rodinných domov nebudú nútení sami odvá-
žať  plastový odpad na zberný dvor, jeho odvoz bude zabezpe-
čený od ich domu prostredníctvom FCC Slovensko, na skúš-
ku sa tak prvýkrát udeje  v priebehu jedného dňa a potom skú-
senosť ukáže ako sa to bude ďalej organizačne dať zvládnuť,
či bude potrebné vypracovať viacdňový harmonogram. Inter-
valy sa pokúsime nastaviť tak, aby to bolo čo najvýhodnejšie,
zatiaľ počítame s jedným odvozom každý mesiac. 

Dúfame, že spolupráca s novým partnerom bude úspešnejšia
a budeme môcť v budúcnosti pridať aj zber papiera touto istou
metódou, vyskúšame to najprv s plastami. Žiadam všetkých
obyvateľov o spoluprácu, na začiatku o trpezlivosť, verím, že ta-
kýmto spôsobom zlepšíme aj množstvá separovaného odpadu.”

Mení sa zber plastového odpadu
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Ezúttal soron kívül találkoztak vá-
lasztott képviselőink, amelynek oka az
az általános érvényű rendelet volt,
amely meghatározza a dunaszerdahelyi
székhelyű művészeti iskola, az óvodák
és az iskolák tanulói után járó működé-
si kiadásokra és fizetések kiegészítésére
felhasználható támogatás mértékének
megállapítását a 2018-as évre vonatko-
zóan. Az alig félórás ülés négy pontja
közül azonban nem ez, hanem a bizott-
ságokban végbement változások váltot-
ták ki a leghosszabb diskurzust.

Hájos Zoltán jelezte, lemondott az
oktatásügyi és ifjúsági szakbizottság el-
nöki posztjáról Horváth Kinga, aki sa-
ját bevallása szerint a Selye János Egye-
tem dékánjaként már nem tudott ele-
gendő figyelmet szentelni a bizottság
irányításának. A képviselőasszony tag-
ként továbbra is segíti a bizottság mun-
káját, s egyúttal az ülésen megköszönte
az eddigi együttműködést és a főosz-
tály segítségét is. Helyette a bizottságot
a választások utáni megegyezés alapján
egy másik ellenzéki képviselő, Jarábik
Gabriella vezeti majd. Őt ezért az
egészségügyi és szociális bizottság alel-
nöki posztján Antal Ágota pótolja.

Egy másik személy kapcsán is csere
következett be a bizottságokban. Ebben

az esetben arról volt szó, hogy mivel
Hakszer Roland kilépett az MKP frak-
ciójából, a párt új személyt jelölt a Hak-
szer által betöltött feladatokra. A sport-
bizottságot ezentúl így Brunczvik Tün-
de vezeti majd, aki eddig alelnöke volt
annak, a pénzügyi bizottságban pedig
Garay László került Hakszer  helyére.
Hakszer minderre reagálva elmondta:
„nem tudok azzal egyetérteni, hogy a vá-
ros egy magánember luxushobbijára
426 ezer eurós támogatást küld, vagy
hogy 135 ezerért festegetünk, és nem
utolsósorban az óvodáink konyháit sze-
retnénk megszüntetni, és egy társaságon
keresztül működtetni."

Hangsúlyozta, nem ragaszkodik a
bizottsági pozíciókhoz, de szerinte

semmilyen törvény nem írja elő, hogy
le kellene őt váltani, mert már nem a
frakció tagja. Hájos Zoltán erre adott
válaszában kifejtette, politikai döntés-
ről van szó, ugyanis a 2014-es választá-
sokat követően a frakciók megállapod-
tak a bizottság vezetőinek és tagjainak
elosztásában. Az MKP frakciója
egyúttal megköszönte Hakszernak a
sportolóként, sportvezetőként elért si-
kereket, valamint a bizottság vezetője-
ként végzett munkáját is.

Az ülésen a képviselők megszavaz-
ták a bizottsági változásokat, majd ezt
követően már csak húszan (Hakszer
Roland ekkorra már elhagyta a termet)
az általános érvényű rendelettel kap-
csolatos javaslatot is.

Soron kívüli ülés az év elején
Január 16-án huszonnegyedik

ülését tartotta a városi képviselő-tes-
tület.
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16. januára sa konalo 24. zasadnutie mestského za-
stupiteľstva. 

Tentokrát sa poslanci stretli na mimoriadnom zastupi-
teľstve, ktorého dôvodom bolo všeobecne záväzné nariade-
nie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
ZUŠ, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so
sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2018.  Na

takmer polhodinovom zasadaní zastupiteľstva však nie
tento bod programu, ale zmeny v komisiách vyvolali naj-
dlhšiu diskusiu.  

Hájos Zoltán uviedol, že  pozície predsedníčky odbor-
nej komisie pre šport a mládež sa zriekla Horváth Kinga,
ktorá sa kvôli pozícii dekanky Univerzity Selyeho Jánosa
nevedela dostatočne venovať riadeniu tejto komisie. Ako
jej členka však bude naďalej pomáhať komisii v jej odbor-

Začiatkom roka mimoriadne 
zastupiteľstvo
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A közösségi szerepvállalás mintapéldája

Az elmúlt évben is több példája volt an-
nak, hogy közösségi projekteken keresztül
kívánták megnövelni a tudatos hulladék-
gazdálkodást városunkban. Ezek között
szerepelt már hagyományosan a „Kreslíme
zo Smietkom” elnevezésű művészeti ver-
seny, ahová különféle hulladékokból ké-
szült alkotásokról – és nem csak rajzokról
– küldhettek be fotókat az ovik, illetve az
iskolák, amelyekre aztán a vállalat webol-
dalán lehetett szavazni. A „Súťaž s pánom
Smietkom” elnevezésű nemzetközi prog-
ramon keresztül – amelynek az egyik leg-
fontosabb célja a gyermekkortól történő
környezettudatosságra való nevelés –,
ahogy arról lapunk hasábjain is beszámol-
tunk, 2017-ben ismét taroltak a régióban
a dunaszerdahelyi alapiskolák, mert itt
gyűjtötték a gyerekek a legtöbb papírt, s
így értékes nyereményben részesültek. 

„A Kuka Manó névre keresztelt inter-
aktív előadások, amelyeket az általunk fel-
kért Rivalda Színház készített el, már több
évadot tudhatnak maga mögött. A Duna-
szerdahelyről induló projekt más régiók-

ban és külföldön is hatalmas sikereket ho-
zott” – mondta el Gál Attila, az FCC Slo-
vensko Kft. képviselője.

Hájos Zoltán polgármester a város irá-
nyítása során nagy figyelmet szentel a hul-
ladékgazdálkodás témájának, amely érde-
kében több közérdekű programot is hirde-
tett Dunaszerdahely. A városvezető el-
mondta, több éve korrekt kapcsolatok ala-
kultak ki a város és a vállalat között, akik a
nyílt közbeszerzés nyertesei voltak. „A vál-
lalt feladatokon túl hozzájárulnak a város
életéhez, megemlíteném, hogy tavaly óta
például a DAC labdarúgóklub támogatói
is, de említhetjük a Kuka Manó projektet
vagy a Felvidéki Vágta támogatását is. Te-
hát az FCC nem csupán üzleti szinten
működik együtt a várossal, hanem a kö-
zösségi programok megvalósításában is
részt vállal.”

Ahogy a fentiekből is kitűnik, az FCC
Slovensko Kft. nagy figyelmet fordít arra,
hogy már az iskolások körében népszerű-
sítsék a szemét osztályozását, de nemcsak
azt, hanem a hulladék tudatos kezelését is.
Éppen ezért szorosan együttműködnek az
oktatási intézményekkel is, ahogy arról
Masszi János, a Vámbéry Ármin Alapis-
kola igazgatója is beszámolt. „Több éve
rendszeresen együttműködünk az FCC-
vel. Nagyon hatékony a közös munka, hi-
szen bekapcsolódunk a környezetvédelmi
akciókba, közösen szervezünk environ-
mentális programokat. Jótékonysági ren-
dezvényeink állandó támogatói, mint pél-

dául a győri balett tavalyi előadása. Moti-
vált diákjaink és a szülők segítségével évről
évre megnyerjük a szelektív papírgyűjtés
versenyeket. Ilyenkor 40–50 egyéni díja-
zott és 29 osztály úgyszintén jutalmazott
iskolánkban. A közeljövőben is tervezzük
a közös együttműködést.”

Az FCC egyébként támogatóként sem
hiányzik városunk kiemelkedő rendezvé-
nyeiről, amilyen a Városi Bál, a Felvidéki
Vágta, a Dunaszerdahelyi Udvari Muzsi-
ka, az ápolónők nemzetközi napja, a kará-
csonyi vásár, de tavaly óta már a DAC
ezüst szintű támogatójaként is segíti a du-
naszerdahelyi sport virágzását. 

A rendezvények alkalmával a Bons
Promotion kiemelt partnerük, melynek
vezetője, Bóna Erzsébet elmondta, a Felvi-
déki Vágta első évfolyamától együttmű-
ködnek a vállalattal, amely nem csupán tá-
mogatója a rendezvénynek, hanem annak
keretén belül saját partnereit is megvendé-
geli, s ezáltal is népszerűsíti a vágtát. Bóna
kiemelte, éppen abban nem szokványos a
szponzori együttműködés az FCC-vel,
hogy az anyagi hozzájárulás mellett min-
den esetben aktívan részt vesznek az ese-
ményen, figyelik és segítik azt, ezzel is je-
lezve, fontos nekik a közös siker. 

Az ilyen társadalmi felelősségvállalás
pedig napjainkban nem csupán a vállalati
PR része, hanem egyfajta gesztus is,
amellyel az üzleti élet szereplői a közösség-
nek adnak, hogy így is jelezzék, nem csu-
pán a profitmaximalizálás a céljuk.

Dunaszerdahelyen a hulladék-
gazdálkodást az FCC Slovensko
Kft. végzi, amely már hosszú évek
óta jelen van a városunkban. 2016
óta a nemzetközi anyavállalata nevé-
vel működik tovább, de a korábbiak-
hoz hasonló elkötelezettséggel, hogy
a szolgáltatásaikon túl is értéket köz-
vetítsenek a társadalom számára. 

nej práci. Poslankyňa sa poďakovala za doterajšiu spolu-
prácu a tiež pomoc odboru.  Na jej miesto nastupuje podľa
povolebnej dohody  poslankyňa Jarábik Gabriella. Ju na
pozícii podpredsedníčky komisie pre zdravie a sociálne ve-
ci nahradí poslankyňa Antal Ágota.

Zmena vo vedení komisie nastala ešte v jednej z nich.
V tomto prípade šlo o to, že keďže  Hakszer Roland vystú-
pil z frakcie SMK, strana navrhla na jeho doterajšie pozí-
cie iných spolustraníkov. Komisiu pre šport povedie
Brunczvik Tünde, ktorá bola doteraz jeho podpredsedníč-
kou, vo finančnej komisii ho nahradí poslanec Garay Lász-
ló. Hakszer uviedol: „nemôžem súhlasiť s tým, že mesto na
podporu luxusného hobby súkromnej osoby poskytne 426
tisíc eur, či to, že maľujeme za 135 tisíc, a v neposlednom

rade za to, že chceme zrušiť kuchyne v našich škôlkach
a prevádzkovať  ich  prostredníctvom jednej spoločnosti.”

Zdôraznil, že nevyžaduje pozície v komisiách, ale podľa
neho žiaden zákon nepredpisuje, že ho treba vymeniť, ke-
ďže už nie je členom frakcie. Hájos Zoltán odpovedal, že
ide o politické rozhodnutie, lebo po voľbách 2014 sa frak-
cie dohodli na rozdelení vedúcich pozícií v komisiách.
Frakcia SMK sa poslancovi Hakszerovi ako športovcovi,
športovému manažérovi poďakovala za dosiahnuté úspe-
chy a za jeho prácu v komisii. 

Poslanci potom odhlasovali zmeny v komisách, napo-
kon, aj keď len v počte 20 (Hakszer Roland totiž opustil
zasadaciu miestnosť), aj naávrh na všeobecne záväzné na-
riadenie.  
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Ravasz Jonathan vidí realitu (aj) virtuálne

– Napadá mi otázka v súvislosti s jed-
ným tvojím skorším väčším projektom na
bratislavskej Kapitulskej ulici: je vzťah k
architektúre a výtvarnému umeniu neja-
kým dedičstvom?

– K architektúre a výtvarnému ume-
niu som mal odjakživa dobrý vzťah, citlivý
som bol aj na sociálne témy – toto som si,
myslím, doniesol sčasti z domu, tieto tri
som spojil v spomínanom programe. Ten-
to projekt už neexistuje, ale v Budapešti
sme robili jeho novú verziu, keď som pra-
coval v inovatívnom laboratóriu Kitchen
Budapest, dodnes je na webovej stránke
firmy ako situačná štúdia.

– Tvoja bratislavská práca sa týkala
rozšírenej reality, v Budapešti si sa začal
venovať ďalšej zaujímavosti, VR klávesni-
ci. Čo ťa zaujíma viac: VR (virtuálna rea-
lita – virtual reality, VR) alebo AR (roz-
šírená realita – augmented reality, AR)?

– Obe ma zaujímajú, myslím si, že v
budúcnosti tieto splynú dovedna. Ak
chcem, pohybujem sa vo virtuálnom pro-
stredí, ak chcem, v rozšírenom. Vlastne
reálnu realitu si namiešavame rôznym vir-
tuálnym obsahom a vyvíjané prostriedky
budú také, prostredníctvom ktorých ne-
bude problém prejsť z jednej do druhej.

– Môžeme túto technológiu porovnať s
televíziou, ktorá bola vo svojich začiatkoch

veľkou novinkou v živote ľudí, ale v po-
merne krátkom čase sa stala všednou, kaž-
dodennou záležitosťou?

– Radšej by som to prirovnal ku kinu.
Keď vo filme Príchod vlaku prichádzal na
plátne vlak, ľudia povyskakovali zo svojich
miest, lebo im to pripadalo tak veľmi rea-
listické. Po čase sa kino stalo všedným,
dnes sa nikto nezľakne, chápe jeho pod-
statu. Teraz podobne emocionálne reagu-
jú ľudia na virtuálnu realitu. Ale časom si
aj na toto privykneme a nájdeme si spôsob
použitia.

– V súvislosti s VR si každý najskôr
predstaví počítačové hry. Nakoľko je vývoj
použiteľný v reálnom živote?

– Je veľa takých firiem, v ktorých sa ve-
nujú VR, a to nielen na úrovni hier. V
skutočnosti sme vo vývoji tejto technoló-
gie len vo veľmi počiatočnej fáze, ale súčas-
ne sa už teraz rysuje viacero možností vy-
užitia. Napríklad už na viacerých mies-
tach používajú virtuálnu realitu na to, aby
simulovali operácie a lekári sa tak bezpeč-
ne môžu učiť. Alebo povedzme vo väčších
amerických firmách zaúčajú nových za-
mestnancov týmto spôsobom a zamest-
nancov netreba pustiť ani do blízkosti
strojov. Ale boli aj napríklad vyrobené ta-
ké žeriavy, v ktorých nesedí vodič, len
zvonka je riadený joystickmi. Zo začiatku
žeriav jeho vodiči preťažovali, keďže necí-
tili jeho vibrácie. Ale aj tento problém sa
podarilo vyriešiť: na stroj umiestnili sen-
zory a vibrácie cítiť prostredníctvom joys-

ticku, a tak ho vedia presne riadiť a nespô-
sobiť nejakú nehodu. Môžeme teraz teda
povedať to, že vzdelávanie je jedným z uží-
vateľov technológie. Čoraz viac sa rozširu-
jú aj virtuálne médiá.

– Máš pocit, že toto je prestupová sta-
nica v tvojej kariére, alebo toto je to, čo po-
važuješ za svoju budúcnosť?

– Ešte je čo robiť v tejto téme. Dôvod,
prečo som pred pár rokmi začal tento vý-
skum, je používanie dizajnových metód, s
ktorými aj my dnes pracujeme, ktoré sa vy-
víjali v 70. či 60. rokoch. V Silicon valley
niečo vymysleli a to my dodnes „oprašuje-
me“. Ak si vezmeme aký bol desktop, ikon-
ky, myš či klávesnica, prakticky dodnes nie
je žiaden rozdiel. Ja sa domnievam, že s vir-
tuálnou realitou, čo je nová technológia, sa
otvárajú možnosti, aby som aj ja položil
pre budúcich dizajnerov také základy, z
ktorých sa stane štandard. Toto bola moja
motivácia, kvôli ktorej som sa tomu začal
venovať a dodnes ešte trvá.

– Čo je momentálne dôležité v tejto
technológii spraviť?

– Musíme položiť základy. Ako dnes
ten dizajnér, ktorý niečo plánuje, presne
vie, čo je to, čo je nutné, čo funguje a čo nie.
Toto vo virtuálnej realite ešte chýba. Ja
pracujem v takej firme, v ktorej sa venuje-
me od hardvéru po softvér a cez operačný
systém všeličím. Našou zodpovednosťou
je to, že neriešime konkrétne prípady, ale
rámcový systém, v ktorom potom iní bu-
dú pracovať. Ako je v prípade iOS alebo
Androidu jeden rámec, nejaká logika, tak
to musíme vybudovať aj my tu, aby potom
iní mohli vytvárať v rámci nej aplikácie.

Dôležitou úlohou posledných období,
a aj pre mňa najväčšou výzvou je, ako
spravíme z virtuálnej reality všednú tech-
nológiu ako je v súčasnosti, povedzme,
mobilný telefón.

Technológia nazývaná virtuálna
realita (virtual reality, VR) sa už zro-
dila v osemdesiatych rokoch, ale do
povedomia širokej verejnosti sa dos-
táva len v posledných troch-štyroch
rokoch. Avšak jeden mladý muž
z Dunajskej Stredy, Ravasz Jonat-
han, sa venuje práve tejto, ešte nez-
námej oblasti. Momentálne pracuje
v Londýne pre spoločnosť Oculus
ako vývojár a dizajnér.
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„Mindig öröm hazatérni” 

– Hol kezdte a tanulmányait?
– Az általános iskolát a mai Kodály

Zoltán Alapiskolában végeztem, ahol ze-
ne tagozatos diák voltam. Sebő József volt
az osztályfőnököm, aki nagy hatással volt
rám, mivel neki köszönhetően a művészet
ott volt a mindennapjainkban. Koczó Klá-
ra, a felső tagozatos osztályfőnököm pedig
a sportot szerettette meg velem, ez a szen-
vedély is kitart a mai napig.

– A családban voltak korábban is mű-
vészek?

– Bugár Béla, a komáromi Jókai Szín-
ház egyik alapítója apai nagyapám testvé-
re, tehát nem teljesen idegen a színészet a
családunkban. 

– Tanulmányait az alapiskola után
már a fővárosban folytatta. Mi volt ennek
az oka?

– Nagyon szeretem Dunaszerdahelyt,
száz szállal kötődőm ide ma is, amikor
már férjemmel Budapesten élünk, hiszen
itt és a környéken él a családom, a legköze-
lebbi barátaim, és mindig örömmel a lel-
kemben térek haza. Az ok az volt, hogy
szerettem volna megismerni Pozsonyt,
amelyet korábban mindig szürkének lát-
tam, de mégis hívott. Kíváncsi voltam, mi-
lyen lehet egy más közeg, és az a négy év a
Duna utcai gimnáziumban meghatározó
volt, s nagyon jól döntöttem. Magyar kö-
zépiskolában tanultam, de közben a szlo-
vák nyelvvel is többet találkoztam a min-
dennapokban. 

– Mennyire volt már a gimnázium so-
rán egyértelmű a színészi pálya melletti
döntés?

– Az elején egyáltalán nem volt az, de
humán beállítottságú emberként rengete-

get olvastam már gyermekkoromtól. El-
sősként egy színésztábor szórólapját kap-
tam Kulcsár tanárnőtől, amit a kaposvári
főiskola akkor végzés hallgatói szerveztek
Balatonföldváron. Azóta már tíz éve mű-
ködik a tábor, s ott kezdődött el a történe-
tem. Azon két hét alatt az Összpróba Tá-
borban szerettem bele a színészetbe, abba,
hogy kíváncsiak a gondolatainkra, s azt
éreztem, ezt akarom csinálni.

Hazajöttem, és mondtam a szüleim-
nek, ez lesz az út, s mindig támogatták a
terveimet. Nagyon jó viszony van közöt-
tünk, és fontos a véleményük, de mindig
én döntök, amire ugyancsak ők neveltek.
Immáron két éve férjhez mentem, s ter-
mészetesen engem is foglalkoztat a gyer-
mekvállalás kérdése, és a párommal sokat
beszélgetünk arról, hogy milyen sok bátor-
ság kell a szabadság biztosítására, amit mi
megkaptunk.

– Hogyan készült a színészi pályára?
– Rengeteget olvastam, tudatosan ké-

szültem, de nem volt felkészítő tanárom,
mert úgy éreztem, egyedül szeretném ki-
taposni ezt az utat. Egyszerű internetes
keresés útján találtam a Bánfaly Ágihoz
köthető Bánfalvy Stúdióra, s nagyon
megtetszett az a hozzáállás, amit ők kép-
viseltek. A szlovák főváros után úgy
éreztem, Budapestet is meg kell ismer-
nem. A tanuláshoz pedig úgy álltam,
hogy szeretném megismerni a mesterség
fortélyait, s erre remek lehetőség nyílt.
Ahogy elindult az iskola, Ágiék elkezd-
tek egy önálló színházat is kiépíteni,
amibe rögtön bevontak.

– Akkor jó helyen volt a megfelelő idő-
ben?

– Mindenképp, úgy érzem, ez volt az én
irányom. A szüleim és a környezetem pe-
dig abban támogatott, amit én választot-
tam. Tizennégyen kezdtük el a képzést a
stúdióban, és végül tizenketten végeztük el,
mindenki nagyon akarta és szerette a szak-
mát. Nagyon jó szakemberekkel dolgoz-
hattunk együtt, és remek volt a közeg is.

– Úgy tudom, a Micimackóban mutat-
kozott be a nagyközönségnek...

– Igen, vizsgaelőadásként indult,
Zsebibabát játszottam. Végül úgy ala-
kult, hogy több helyre is el lehetett vin-
ni, jótékonysági előadások mellett egyre
több meghívás érkezett, s Ági férje,
Horváth Csaba, producerként elkezdett
azon gondolkodni, hogy mindezt to-
vább lehet építeni. Egyre nagyobb volu-
menű előadások születtek, népszerű szí-
nészekkel, és még több meghívás érke-
zett. Nincs kőszínház és szerződéses
színészek, mindannyian szabadúszók
vagyunk, akik egy-egy darabra szerző-
dünk, így készítjük a darabokat.

– Az országos ismertséget a Jóban
Rosszban sorozat hozta meg. Miként jött a
szerep?

– Epizódszerepből indult az együtt-
működés, majd állandó karakter lett be-
lőle. A történet több szállból áll, és attól
függ a sorozati munka mennyisége,
hogy az én történetrészemet mennyire
erősre írják éppen. Most elég jelentős az
elfoglaltság. Heti 10 és 30 jelenet közötti
mennyiséget kellett megtanulnom, és
közben színházban is játszottam, de idő-
szakos dologról van szó.  A sorozat eseté-
ben is figyelembe veszik a színházi mun-
kámat, és a pályám eleje óta igyekszem
olyan feladatokat ellátni, amelyekre tu-
dok koncentrálni, mert azt gondolom, a
túlvállalás az önbecsülését is megöli az
emberben. Annak örülök, ami megtalál
engem, és teljesen oda tudom adni maga-
mat neki. Ehhez persze fontos, hogy
rendben legyen a család, az egészség, és
tudjak koncentrálni a kihívásokra.

Fotó: Horen, Smink: Varga Lívia

A dunaszerdahelyi Bugár Anna
már évek óta a magyarországi szín-
padokon bizonyítja színésznői te-
hetségét, de az elmúlt napokban
szülővárosában is újra láthatta a kö-
zönség A miniszter félrelép című
előadásban. A népszerű Jóban
Rosszban sorozat Enikőjével a vilá-
got jelentő deszkákig vezető útról is
beszélgettünk.
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Mesto Dunajská Streda v súlade s
§ 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme a
o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov vy-
hlasuje výberové konanie na obsade-
nie funkcie riaditeľa Strediska služieb
škole, Alžbetínske nám. 1203 Du-
najská Streda.

Neodpustiteľné požiadavky:  
– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
– najmenej 10 rokov praxe,
– spôsobilosť na právne úkony v

plnom rozsahu.

Ostatné kritériá a požiadavky:
– aktívne ovládanie štátneho jazyka a

znalosť maďarského jazyka,
– komunikačné zručnosti na úrovni

vedúceho zamestnanca,
– práca s PC,

– riadiace a organizačné schopnosti,
– znalosť legislatívy v oblasti samo-

správy,
– flexibilita, schopnosť pracovať sa-

mostatne,
– zdravotná spôsobilosť, lekárske

potvrdenie o telesnej a duševnej spôso-
bilosti.

Zoznam požadovaných dokladov
k prihláške do výberového konania:

– písomná žiadosť o zaradenie do
výberového konania, 

– profesijný životopis,
– overené fotokópie dokladov o do-

siahnutom vzdelaní,
– prehľad o doterajšej praxi, so struč-

ným popisom pracovných činností,
– doklad o morálnej bezúhonnosti -

výpis z registra trestov (nie starší ako 3
mesiace),

– návrh koncepcie riadenia strediska,

– čestné vyhlásenie o pravdivosti
všetkých poskytnutých údajov,

– písomný súhlas uchádzača s po-
užitím osobných údajov pre účely výbe-
rového konania podľa zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Predpokladaný nástup: 1.
marca 2018

Prihlášku do výberového konania
spolu s požadovanými dokladmi je po-
trebné doručiť najneskôr do 12. februá-
ra 2018 v uzatvorenej obálke s označe-
ním „Výberové konanie – riaditeľ SSŠ –
neotvárať “ poštou na adresu: Mesto
Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlav-
ná 50/16, 929 01 Dunajská Streda ale-
bo osobne do podateľne Mestského
úradu Dunajská Streda. 

Termín a miesto výberového kona-
nia bude prihláseným uchádzačom,
ktorí splnia podmienky zaradenia do
výberového konania, oznámený písom-
ne. Ďalšie informácie na tel. č.: +421
916 650

Dunaszerdahely Város a 2003. évi 552. a közalkalma-
zottakról szóló törvény 5.§ és későbbi módosításai értelmé-
ben pályázatot hirdet az Iskolai Szolgáltatóközpont (Erzsé-
bet tér 1203, Dunaszerdahely)  igazgatói tisztségének be-
töltésére.

A pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltételei:
– II. fokú főiskolai végzettség, 
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– teljes jogképesség. 

Egyéb kritériumok és elvárások: 
– az államnyelv és a magyar nyelv aktív ismerete,
– a vezető beosztású alkalmazotthoz méltó kommunikációs

képesség,
– számítástechnikai ismeretek,
– vezetői és szervezői tapasztalatok,
– az önkormányzatokra vonatkozó jogszabályok ismerete,
– rugalmasság, önálló munkavégzés képessége,
– egészségi alkalmasság, orvosi igazolás a fizikai és szellemi

alkalmasságról.

A jelentkezéshez szükséges okiratok: 
– írásbeli kérvény a meghirdetett pályázatra, 

– szakmai önéletrajz,
– a végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata,
– az eddigi szakmai tapasztalat összegzése a végzett mun-

katevékenységek rövid leírásával,
– büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség - 3 hónapnál

nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– a központ irányítására vonatkozó koncepció javaslata,
– a benyújtott adatok valódiságáról szóló becsületbeli nyi-

latkozat,
– beleegyező nyilatkozat a pályázó személyi adatainak fel-

használásához a pályázati időszak alatt a személyi adatok vé-
delméről szóló 2013. évi 122. törvény és későbbi módosításai
értelmében.

A munkába lépés tervezett időpontja: 2018. március 1. 
Kérjük a jelentkezést a benyújtandó okiratokkal együtt, le-

zárt borítékban postázni legkésőbb 2018. február 12-ig a
Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01
Dunajská Streda címre, vagy személyesen leadni a Dunaszer-
dahelyi Városi Hivatal iktatójába. A borítékon kérjük feltün-
tetni: „Výberové konanie – riaditeľ SSŠ – neotvárať “.

A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkező-
ket a meghallgatás időpontjáról és helyszínéről írásban értesít-
jük. További információk: +421 918 607 350

Pályázati felhívás

Výberové konanie
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Nyolcadik alkalommal ünnepeltük
közösen a Himnusz születésnapját, ame-
lyen a vendégek között köszöntötték Kö-
vér Lászlót, a Magyar Országgyűlés el-
nökét, Pető Tibort, Magyarország Po-
zsonyi  Külképviseletének nagykövetét,
Hájos Zoltánt, városunk polgármesterét,
A. Szabó Lászlót, Dunaszerdahely város
alpolgármesterét, Horváth Zoltánt, Du-
naszerdahely város alpolgármesterét,
Menyhárt Józsefet, a Magyar Közösség
Pártjának elnökét, Őry Pétert, az MKP
Országos Tanácsának elnökét, Rigó
Konrádot, a Szlovák Köztársaság Kultu-
rális Minisztériumának államtitkárát,

Molnár Imrét, a pozsonyi Magyar Inté-
zet igazgatóját, Cserna Sándort és Ilonát,
Újpest Önkormányzatának képviseleté-
ben, a Nagycenkért Alapítvány és nagy-
cenki civil szervezetek, valamint a Nagy-
cenki Római Katolikus Egyházközség
képviselőit, a székesfehérvári Fejér Szö-
vetség tagjait, valamint a városi és megyei
képviselőket. A rendezvény házigazdája
Rajkovics Haizok Melinda volt.

Az ünnepi program elején Petőcz Ba-
lázs, a Dunaszerdahelyi Mentálisan Sé-
rülteket Segítő Társulás tagja Horváth
István A nyelv csak élve tündököl című
versét adta elő. Őt a Pázmaneum Társu-
lás ügyvezető elnökének, Karaffa Attilá-
nak ünnepi köszöntője követte, amelyben

kiemelte, az európai kultúra nem létezhet
nemzeti kultúrák nélkül, a felvidéki ma-
gyarság számára pedig saját kultúrájának
megtartása az, ami lehetővé teszi, hogy
elkerülje a szétmorzsolódást. 

A programok sorában a Szent János
Egyházi Alapiskola énekkara mutatta be
műsorát, majd Ravasz József, egyetemi
tanár és költő saját versét, a Lyukat kere-
sünk a békéhez címűt adta elő.

A Guruló trió táncosai most is hatal-
mas tapsot kaptak, nem volt ez másként
a többi előadó esetében sem. Az est ün-
nepi szónoka Kövér László, a Magyar
Országgyűlés elnöke volt, aki hangsú-
lyozta: „A történelem bennünket, ma-
gyarokat szétválasztott és szétszórt, de a
kultúránk megtart, ezért mi nem a szét-
esés és a szétszóródás, hanem a megma-
radás nemzete vagyunk a Kárpát-me-
dencében és szerte a világon.(...) A törté-
nelmi időkben előttünk járt 33 magyar
nemzedék áldozatos teljesít-
ménye arra kötelez mindnyá-
junkat, mai magyarokat,
hogy senki által ne hagyjuk
megszüntetni sem keresz-
tény hitünket, sem anyanyel-
vünk szavainak értékét és ér-
telmét, sem az észjárásunkat,
sem a lelkiségünket, a kultúr-
ánkat, mert akkor a Kárpát-
medencében elvész a magyar
élet.” 

A Művészeti Alapiskola tehetséges ta-
nulóinak előadásában Varga Zaránd
Szervánszky Endre Magyar tánc c. mű-
vét játszotta, zongorán kisért Rácz Zsu-
zsanna, Bartal Dóra népdallal készült,
Dominika Grajcárová a fuvolánál, Peter
Kelemen zongorán bizonyította tehetsé-
gét. Varga Zaránd pedig még visszatért a
színpadra, Rudnyánszky Gyula A ma-
gyar nyelv című versét adva elő.

Nagy érdeklődés kísérte a Csallóközi
táncegyüttes műsorát is, akiket a Fölszál-
lott a páva friss kategóriagyőztese, a Pósfa
zenekar kísért. A remek népi dallamok
után a Kodály Zoltán Alapiskola gyer-
mekkórusa zárta a fellépők sorát, hogy
aztán a program végén a résztvevők kö-
zösen elénekeljék a Himnuszt, amelyet a
kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban,
január 22-én fejezett be. Erre az ese-
ményre emlékezve 1989 óta január 22-
én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.

„A megmaradás nemzete vagyunk”
Január 21-én a Magyar Kultúra

Napjának ünnepi rendezvénye zaj-
lott a telt házas Csaplár Benedek
Városi Művelődési Központban.
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Remek farsangi szórakozás

Január 20-án este hétkor kezdődött az exkluzív bál a városi
sportcsarnokban, amely az elmúlt években már jól bevált hely-
színnek bizonyult, s nem volt ez másként idén sem. 

A vendégeket a város vezetői fogadták, élükön Hájos Zoltán
polgármesterrel, valamint Horváth Zoltán és A. Szabó László
alpolgármesterekkel, majd az ünnepélyes műsort a dunaszerda-
helyi születésű, jelenleg Prágában élő Kysela Péternek és part-
nerének, Barbora Hirnerovának a táncprodukciója nyitotta. 

Ezt követően a polgármester üdvözölte köszöntőjében a bá-
lozókat, majd feleségével az oldalán a polgármesteri nyitótánc-
cal indították a táncos mulatságot, amelyhez egymást váltva
Banyák István és zenekara, valamint a magyarországi
GROUP ´N SWING biztosított kiváló muzsikát.

Az ízes  vacsorát követően több helyi tehetség is bemutatko-
zott: Nagy Gréta énekelt, Németh Levente táncolt, valamint a
Südi Iringó Dunaszerdahelyi TáncStúdió növendékeinek mű-
sora szórakoztatta a közönséget. A jótékonysági tombola sem
maradhatott el, amelynek kedvezményezettjéről idén a szociá-
lis bizottság tagjai döntenek.

A jó hangulatú, finom ételekkel és míves süteményekkel
gazdagított báli mulatság egészen a hajnali órákig tartott. 

Kilencedik alkalommal rendezték meg Dunaszer-
dahely Város Bálját az önkormányzat szervezésében,
amelynek tombolabevételét idén is jótékonysági célra
fordítják majd.V
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Két éve működik a dunaszerdahelyi.sk

Az internetes portál működésének
ötlete abból fakadt, hogy korábban nem
volt olyan hírforrás, amely napi szinten
online tájékoztatott volna a dunaszerda-
helyi hírekre összpontosítva, miközben

érezhető igény mutatkozott mindez
iránt. Ezért döntött úgy még 2015-ben a

Perfects Rt., hogy a Dunaszerdahelyi
Hírnök megújításával egy időben új por-
tált is indít 2016 elején – tudtuk meg
Fónod Zoltántól, a Perfects Rt. igazga-
tójától.

Minderre tehát két éve került sor, s
azóta több mint 4 millió oldalmegte-
kintést jegyez a portál, közel 400 ezer
felhasználó egymillió alkalomnál is
többször indított böngészést a duna-
szerdahelyi.sk-n, amelynek közösségi
oldalát 11 ezernél is többen kedvelik –
árulta el az igazgató. Mindezen adatok
azt jelentik, hogy az elérhető adatok
alapján a Szlovákiában működő ma-
gyar nyelvű portálok között is az első
ötbe tud kerülni a „csupán” egyetlen vá-
rosról szóló információkat közlő, bul-
vártól mentes portál.

„Az eredmények is bizonyítják,
azok, akik a portálon dolgoznak, áldo-
zatkész és naprakész munkát végeznek,
s ami a legfontosabb, objektíven, mert,
ha nem így lenne, akkor a számok mást
mutatnának. Ezt a munkát az olvasók
azzal jutalmazzák, hogy olvasnak és
visszatérnek, s így igazolják,  jó döntés
volt a portál indítása, amire nemcsak

Dunaszerdahelynek, hanem a régiónak
is szüksége volt városunkról. Természe-
tesen a növekedés üteme nem lesz min-
dig ilyen látványos, de a cél az, hogy a
magasra tett lécet továbbra is meg tudja
ugrani a portál, és a születésnap kapcsán
azt kívánom mindenkinek, aki munkájá-
val hozzájárult a dunaszerdahelyi.sk si-
keréhez, hogy maradjon meg ugyan-
olyan lelkesnek, az olvasók pedig to-
vábbra is bizalommal forduljanak hoz-
zánk” – mondta el Horváth Zoltán, a
Perfects Rt. elnöke.

A dunaszerdahelyi.sk az elkövetkező
időszakban több újdonsággal is kedves-
kedik olvasóinak, például már az Instag-
ramon is elérhetnek bennünket.

A napokban volt két éve, hogy
2016. január 20-án útjára indult a
dunaszerdahelyi.sk, a Perfects Rt.
portálja, amely az első kattintástól
kezdve a városunkról szóló tájékoz-
tatást tűzte ki céljául.
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Az Év Sportolóit díjazták
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Az öt – egyéni, ifjúság 15 éves korig beleértve; egyéni, ifjúság
15–20 éves korig beleértve; egyéni, felnőtt; csapat és edző – ka-
tegóriában a sporttevékenységgel foglalkozó szervezetek, illetve
Dunaszerdahely bármely polgára adhatott le jelölést, amelyet az-
tán az önkormányzat ítélt oda a rá érdemeseknek.

„Év végén visszatekintünk az előző hónapokra, mérleget vo-
nunk, melyek azok a sikerek, amelyeket a magunkénak tudha-
tunk” – fogalmazott Hájos Zoltán polgármester köszöntőjében,
aki elmondta, hogy Dunaszerdahely valóban jeles napja az, ami-
kor sportolóit ismerheti el.

A városvezető szerint mindannyian örülhetünk e fiatalok tel-
jesítményének, és meg kell becsüljük az azok mögött álló kemény
munkát és elhatározást is, hiszen e fiatalok nem a számítógép
mögött ülnek, hanem kilépve onnan vállalták, hogy a spottal fog-
lalkoznak. 

Hakszer Roland, az önkormányzat sport- és testkultúra-bi-
zottságának elnöke szintén arra utalt, hogy méltán lehetünk
büszkék arra a sok szép eredményre, amelyet sportolóink és csa-
pataink ebben az évben elértek. 

„Városunk a múlt évben is otthont adott számos esemény-
nek, amelyek még több embert kapcsolatak be a sportba, akár
sportolóként vagy szurkolóként. Ez is azt bizonyítja, hogy a
sportélet, a sport iránti érdeklődés évről évre növekszik. Nem
elhanyagolandó az a tény sem, hogy egyes sikeres sportolók
kiemelkedő eredménye motiváló és példaértékű lehet a többi
fiatal számára. Elismerés és köszönet illeti az edzőket, felké-
szítőket, s nem utolsósorban a szülőket, akik támogatásukkal,

áldozatos munkájukkal nagyban hozzájárultak az elért sike-
rekhez” – mondta el.

A köszöntők után átadták az elismeréseket. A díjazottak
2017-ben a következők lettek:

– egyéni kategória – ifjúság 15 éves korig:
– Vodnyánszki Renáta atléta, 
– Bazsó Marek birkózó, 
– Csörgő László birkózó, 
– egyéni kategória – ifjúság 15-20 éves korig:
– Hakszer Balázs birkózó, 
– ifj. Gaál Attila birkózó, 
– Kósa Tamás karateversenyző, 
– egyéni felnőtt kategória:
– Csiba Tibor karateversenyző, 
– Pikk Dezső úszó, 
– Nyári Richárd úszó, 
– edző kategória:
– Gaál Attila birkózóedző, 
– Ráchela József sakkedző, 
– Csiba Tibor karateedző, 
– csapat kategória:
– Dunaszerdahelyi Sakk Klub, 
– Sportfanatic Klub, 
– MegySport Atlétikai Klub.
A díjakat Hájos Zoltán polgármester, a sportbizottság elnöke,

Hakszer Roland, illetve tagjai, Brunczvik Tünde, Kanovits
György és Bachman László, valamint Hajas Viktória diákpolgár-
mester adták át.

Az eseményen, amelyen részt vett még városunk két alpolgár-
mestere, dr. Horváth Zoltán és A. Szabó László, illetve a városi
hivatal több munkatársa is, különleges színfolt volt a R3D ONE
Dance School táncosainak fellépése, illetve Ján Kočiš akrobatikus
biciklimutatványai kápráztatták el a jelenlévőket. 

Városunk kiemelkedő teljesítményű sportolóit is-
merte el önkormányzatunk vezetése az Év Sportolója
Díjjal 2017. december 18-án, hétfőn este a Csaplár
Benedek Városi Művelődési Központ színháztermé-
ben.
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Ocenenili Športovcov roka 2017

Pre 5 kategórií  – jednotlivci, mládež do 15 rokov veku;
jednotlivci, mládež medzi 15–20 rokov veku; jednotlivci,
dospelí; družstvo a tréner – mohli podať svoje návrhy orga-
nizácie zapodievajúce sa športovou činnosťou, prípadne
ktorýkoľvek občan Dunajskej Stredy.

„Koncom roka sa obzrieme na posledné mesiace, hodno-
tíme, ktoré sú to úspechy, ktoré si pripisujeme” – uviedol pri-
mátor Hájos Zoltán vo svojom príhovore, dodal, že pre Du-
najskú Stredu je to významný deň, kedy môže oceniť svojich
športovcov.  

Podľa vedenia mesta sa všetci spolu môžeme tešiť z výko-
nov mladých športovcov, treba nám oceniť tvrdú prácu a od-
hodlanie, ktoré sú za tým, veď títo mladí nesedia za počíta-
čom, ale sa rozhodli vyjsť von a športovať.

Hakszer Roland, predseda komisie pre šport uviedol, že
môžeme byť právom hrdí na mnoho pekných výsledkov, kto-
ré v tomto roku naši športovci a oddiely dosiahli. „Naše mes-
to bolo hostiteľom niekoľkých akcií, ktoré zapojili mnohých
do športového diania, či už ako športovca či fanúšika. To
potvrdzuje, že športový život, záujem o šport z roka na rok
narastá.  Nie je zanedbateľný ten fakt, že vynikajúci výsledok
toho ktorého športovca môže byť pre mládež motivujúcim.
Uznanie a vďaka patrí aj trénerom, v neposlednom rade aj
rodičom, ktorí svojou podporou a obetavou prácou prispeli
k týmto úspechom” – povedal.

Potom sa odovzdávali samotné ocenenia. V roku  2017 sú
nasledovné:

– kategória jednotlivec – mládež do 15 rokov veku:
– Vodnyánszki Renáta atletika,
– Bazsó Marek zápasenie,
– Csörgő László zápasenie,

– kategória jednotlivec – mládež medzi 15-20 rokov
veku:

– Hakszer Balázs zápasenie,
– Gaál Attila ml. zápasenie,
– Kósa Tamás karate,
– kategória jednotlivec, dospelý:
– Csiba Tibor karate,
– Pikk Dezső plávanie,
– Nyári Richárd plávanie,
– kategória tréner:
– Gaál Attila zápasenie,
– Ráchela József šach,
Csiba Tibor karate,

– kategória družstvo:
– Dunajskostredský šachový Klub,
– Sportfanatic Klub,
– MegySport Atlétikai Klub.
Ceny odovzdávali primátor Hájos Zoltán; predseda ko-

misie pre šport, Hakszer Roland, členovia komisie Bruncz-
vik Tünde, Kanovits György a Bachman László, tiež žiacka
primátorka Hajas Viktória.

Na akcii, ktorej sa zúčastnili aj viceprimátori mesta, dr.
Horváth Zoltán a A. Szabó László, tiež aj niekoľkí zamest-
nanci mestského úradu, vystúpili tanečníci R3D ONE Dan-
ce School, akrobat na bicykli Ján Kočiš.
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18. decembra vedenie samosprávy odovzdalo ceny
Športovec roka vynikajúcim športovcom z nášho mes-
ta, akcia sa konala v kinosále Mestského kultúrneho
strediska Csaplára Benedeka.
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Nyerjünk együtt új játszóteret!
A LIDL kereskedelmi üzletlánc játékában idén is 10 szlová-

kiai városban játszótér épül a vállalat forrásaiból. Amennyiben
kellő szavazatot gyűjtünk össze, akkor Dunaszerdahely is köz-
tük lehet.

Csak az összefogásunkon múlik tehát, hogy a játék végéig si-
kerül-e annyi szavazatot összegyűjtenünk, hogy az első tíz kö-
zött végezzünk! Pontosabban kategóriánként az első két he-
lyezett között kell végezni, ezen csoportokban a települések
nagyságuk szerint vannak besorolva. Az elmúlt két év alatt
összesen 20 játszótér épült a LIDL-nek köszönhetően, ame-
lyek teljes értéke 1,74 millió euró volt. Idén a vállalat versenyé-
ben a megszólított 104 városból 74 nevezett, Dunaszerdahely
is, jó volna a harmadik évben feltornázni magunkat a nyerte-
sek közé.

A vállalat a társadalmi felelősségvállalási projektjei között
valósítja meg a játszóteres programot, amelynek kulcsfigurája
Maja, a méhecske, akit a Lidl szerint a gyerekek és szüleik is
egyaránt ismernek. A szavazás lezárulta után a vállalat azt ígé-
ri, hogy még a tavasszal elkezdi a tíz győztes várossal a tárgya-
lást arról, hol is épülhetne meg az adott településen a játszótér,
amelynek mérete 20 x 16 méter lesz, és a 2–12 éves korosztály
számára nyújthat kellemes kikapcsolódási lehetőséget.

A szavazás már elkezdődött, és egészen február 28-ig tart.
Fogjunk össze, hogy nálunk épüljön meg az egyik játszótér.

Nyerjen páros fürdőbelépőt!
Nem kell mást tennie, mint válaszolnia a következő kérdésre,

és elküldeni azt a press@perfects.sk címre 2018. január 30-ig!
Hány játszótér épült eddig a program keretén belül?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei: Sza-

bó Ildikó, Vámos Tamás, Zsigrai Tibor.
A nyerteseknek a nyereményüket postázzuk.

Nyerő hármas
Získajme spolu nové ihrisko!
Obchodný reťazec LIDL vyhlásil znovu hru o výstav-

bu detských ihrísk v 10 slovenských mestách. Ak získa-
me dostatočný počet hlasov, môže byť jedným z nich
Dunajská Streda.

Takže všetko závisí od nás, aby sme získali dostatoč-
ný počet hlasov v rozbehnutom hlasovaní, spojme svo-
je sily! Presnejšie, treba sa umiestniť na niektorom
z prvých dvoch miest v kategórii, do ktorej naše mesto
patrí podľa počtu obyvateľov. V predchádzajúcich
dvoch rokoch bolo vďaka LIDL postavených 20 ihrísk
v hodnote 1,74 mil. eur. V tomto roku sa do súťaže za-
pojilo zo 104 oslovených 74 z nich, aj Dunajská Stre-
da, a bolo by dobre dostať sa medzi víťazov.

Kľúčovou figúrkou hry je Maja, včielka, ktorú podľa
Lidl dobre poznajú deti aj ich rodičia.  Po uzavretí sú-
ťaže sa podľa sľubu reťazca začne s rokovaniami s ví-
ťaznými mestami už na jar, aby sa rozhodlo o umiest-
není nového ihriska, ktorého rozloha bude 20 x 16 m
a bude určené pre deti vo vekovej kategórii 2–12 ro-
kov.

Hlasovanie sa už začalo a potrvá do 28. februára.
Spojme naše úsilie, aby sme získali nové ihrisko.

Vyhraje dva vstupenky do termálneho kúpaliska!
Stačí poslať správnu odpoveď na nasledovnú otázku

na adresu press@perfects.sk do 30. januára 2018!
Kolko ihrísk bolo doteraz cez tento program posta-

vených?
Výhercovia z predchádzajúceho čísla Dunajskostred-

ského hlásnika: Szabó Ildikó, Vámos Tamás, Zsigrai
Tibor.

Výhercom posielame ich výhru poštou.

Víťazná trojica
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Születések – Novorodenci
Ambrus Erik, Banyák Péter, 
Berecz Zsófi, Bereczki Bence, 
Gašparík Zalán, Grundzová Kristína, 
Juhos Petra, Kimlová Ela, Malík Ján, Oláh Adam, 
Pónya Dávid, Pongrác Mátyás

Elhalálozások – Zomreli
Baková Anna (1937)
Bohuniczká Eva (1930)
Csomorová Alžbeta (1936)
Deáková Klára (1937)
Edmár Mikuláš (1963)
Füssiová Juliana (1944)
Göndörová Mária (1949)
Grajcar Anton (1975)
Horváth Jozef (1948)
Horváth Tibor (1932)
Katona Štefan (1956)
Mayer Jozef (1941)
Malíková Anna (1945)
Ondriašová Mária (1942)
Pódová Irena (1938)
RNDr. Pošvanc Ladislav (1953)
Sátorová Jolana (1932)
Simonová Agnela (1962)
Siposová Gizela (1925)
Takács Štefan (1946)
Ing.Tóbl František(1943)
Tóth Tomáš (1965)
Vígh Albín (1964)

Házasságkötés – Sobáše
Bábics Štefan – Volná Alžbeta
Ing. Bučo Michal – Křehnáčová Lucia
Bujdosó Attila – Ravasz Borbála
Juhoš Tomáš – Rita Vörösová
Leczkési Jozef – Vargová Veronika
Šárközi Miroslav – Krivošíková Soňa
Szabó Robert – Edmárová Monika
Tóth Tamás – Ilona Pápai
Túr Bartolomej – Alexandra Vidová

Krónika – Kronika
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Farsangi batyubál Sikabonyban. A Sikabony
Polgári Társulás szervezésében. Sikabonyi Közös-
ségi Ház, 19.00

Kálmán Imre: A cirkuszhercegnő. Operett két
felvonásban. Csaplár Benedek Városi Művelődési
Központ színházterme, 18.00

Családi vasárnap – farsangi játszóház. Csaplár
Benedek Városi Művelődési Központ, 15.00

Farsangi koncert. Meglepetéskoncert sok hu-
morral és vidámsággal. Zenél a Győri Filhar-
monikus Zenekar, vezényel Berkes Kálmán.
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ
színházterme, 19.00

Molnár Rozália – Fényszilánkok – „Hangszer
vagyok Isten kezében”. A tárlat védnöke: JUDr.
Hájos Zoltán, Dunaszerdahely Város polgár-
mestere. A kiállítást megnyitja: PhDr. Farkas Ve-
ronika, művészettörténész. Csallóközi Múzeum
kiállítóterme, 17.00

William Shakespeare: Rómeó és Júlia (dráma).
A Jókai Színház előadása. Csaplár Benedek Váro-
si Művelődési Központ színházterme, 19.00

Minden, amit tudni kell a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszusról. Dr. Fábry Kornél
atya, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus főtitkárának előadása a kongresszus elő-
készületeiről. Szent György-templom, 17.00

Zalatnay Sarolta és a Reflex. Csaplár Benedek
Városi Művelődési Központ színházterme, 19.00

Programajánló
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Dunaszerdahely lakossága a 2017. december 31-i adat szerint 22 756 volt - ez de-
rül ki a városi hivatal lakosságnyilvántartási osztályának statisztikájából. A város la-
kosainak száma 2016-ban csökkent, ez a trend 2017-ben is folytatódott. A tavalyi
évben 99-cel lett kevesebb a lakosok száma a járási székhelyen. A város lakossága a
23 ezret legutóbb 2009-ben haladta meg.

A tavalyi évben a dunaszerdahelyi
járásban 857 újszülött látta meg a
napvilágot, ebből 178 baba volt du-
naszerdahelyi. Az elmúlt évek stati-
sztikájából kiderül, hogy 2007-ben
ugyancsak 178 dunaszerdahelyi
újszülött jött világra. A születések
számának mélypontja százhatvanhat
gyermek volt 2001-ben. A népsza-
porulat azonban negatív mérleget

mutat, mert kevesebben születtek, mint amennyien meghaltak. 2017-ben 216 du-
naszerdahelyi lakos hunyt el, ez héttel kevesebb, mint 2016-ban.

A városba 557-en költöztek, viszont 618-an elköltöztek. 2017-ben a beköltözők
és az elköltözők száma is magasabb volt, mint a 2016-os esztendőben. A városba ta-
valy beköltözők száma azonban vélhetően magasabb, mint ami a hivatalos adatokban
szerepel. Sokan ugyanis  nem jelentkeznek be állandó lakcímre, hogy elkerüljék a he-
lyi illetékek fizetését.

A dunaszerdahelyi anyakönyvi hivatal adatai szerint a legnépszerűbb lánynevek a
Zoé, Dóra, Emma, Sofia, Zsófia voltak, a fiúnevek közül pedig a legtöbben a Domi-
nik, Kristóf, Patrik, Dávid és Máté nevet adták. A házasságkötések száma 2017-ban
149 volt, ebből 59 egyházi és 90 polgári esküvőt tartottak.

Počet obyvateľov Dunajskej Stredy k 31. 12. 2017 dosiahol 22 756 – vyplýva
z  údajov Evidencie obyvateľstva MsÚ. Trend klesania počtu obyvateľov pokračoval
aj v roku 2017. Počet obyvateľov okresného sídla klesol o 99. Dvadsaťtritisícovú hra-
nicu Dunajská Streda prekročila naposledy v roku 2009.

V okrese Dunajská Streda prišlo vlani na svet 857 novorodencov, z toho 178 du-
najskostredských bábätok. Štatistika z minulých rokov ukazuje, že napr. v roku 2007
bolo presne 178 dunajskostredských bábätok. Najmenej narodení, 166 zaznamenali
v roku 2001. Prirodzený prírastok obyvateľstva má negatívnu bilanciu, lebo sa naro-
dilo menej ľudí, než zomrelo. V roku 2017 zomrelo 216 Dunajskostredčanov, čo je
o sedem menej, než v roku 2016.

Do mesta sa prisťahovalo 557 ľudí, z mesta sa odsťahovalo 618 ľudí. Počet prisťa-
hovalcov aj odsťahovalcov bol v roku 2017 vyšší, než v roku 2016. Vlani sa do mesta
pravdepodobne prisťahovalo viac ľudí, koľko vykazuje štatistika. Mnoho prišelcov
sa totiž neprihlási na trvalý pobyt, aby sa vyhlo plateniu miestnych daní a poplatkov.

Podľa údajov dunajskostredskej matriky najčastejšie dievčenské mená boli Zoé,
Dóra, Emma, Sofia a Žofia. U chlapcov sú na čele rebríčka mená Dominik, Krištof,
Patrik, David a Máté. Počet sobášov v roku 2017 dosiahol 149, z toho bolo 59 cir-
kevných a 90 občianskych obradov. 

Csökkent Dunaszerdahely lakossága
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Bálok időszaka
Obdobie plesov

Milyen fejlesztések várhatóak?
Očakávané modernizácie

Kézilabdások a tavasz előtt
Hádzanárky pred jarou 

Következő számunkból
Megjelenés február 7-én.
Nasledujúce číslo vychádza 7. februára.

Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 15.30 (Minden-

szentek-templom), Hétfő: 17.00, Kedd:
17.00, Szerda: 8.00, Csütörtök: (16.00 Szent-
ségimádás), 17.00, Péntek: 17.00, Szombat:
15.30 (Mindenszentek-templom), 17.00

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, 15.30 (Kostol Všetkých

svätých), Pondelok: 18.00, Utorok: 18.00,
Streda: 7.30, Štvrtok: 18.00, Piatok: 18.00,
Sobota: 8.00

Ref. istentisztelet
Vasárnap / Nedeľa: 9.00

Ev. istentisztelet
Vasárnap: 10.00 / Nedeľa: 9.00

Počet obyvateľov Dunajskej Stredy klesol


