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Dunaszerdahely lánglelkű tudósa
Most, mikor a celebek és az alkalmi hősök korát éljük,
csendes belenyugvással feledkezünk el azokról a valóban jeles
elődökről, akik a mai pillanatnyi, naponként cserélődő ideálokkal ellentétben tényleg hiteles és mérvadó példaképei lehetnek gyermekeinknek.
Ha ugyanis valaki odakívánkozik a dunaszerdahelyi Pantheonba, akkor kiemelkedő tudósunk, Csaplár Benedek bizonyosan az. Városunk jeles szülötte, a Tündérkert mitológiájának, népszokásainak legnagyobb tudósa 110 éve hunyt el.
Minden megvolt benne, ami számunkra, kései utódok számára is előkép: a tudásszomj, a hazaszeretet, a kitartás. Még
csak 24 éves volt, amikor 1845-ben lefordította Platón műveit.
„Hazaﬁas bátorságára vall – írja később róla egyik méltatója, Pozsony történetírója, Ortvay Tivadar –, hogy a forradalom napjaiban elszánt közbenjárásával a Budán fogságba helyezett Czuczor Gergelynek nem csekély szolgálatokat tett.”
Szegeden tizennégy évig működött, de tanított Budán, Mosonmagyaróvárott, Léván, Nyitrán, Tatán. Eközben szülővárosát is többször meglátogatta, ráadásul 1861-ben anyagilag is támogatta a szerdahelyi iskola újjáépítését. Egy ünnepnapi szerdahelyi közgyűlésen lángoló szavakkal szólt az akkor már leromlott
állagú iskola megmentése ügyében, s beszéde végén kétszáz forintot tett le annak javára. Őt követve több képviselő egymást
túllicitálva adakozott, így elhatározva az iskola újjáépítését.
Nem csak Dunaszerdahelyen szerzett elévülhetetlen érdemeket, de Szeged is büszkén emlékezik rá: ottani évei alatt a
város szellemi életében, társadalmi téren is jelentőset alkotott.
Egyletek tevékeny tagja, aki a szegedi árvaház megalapítását is
támogatta.
Kiváló pedagógusként emlékeznek rá kortársai, tanítványai
egyaránt. „Kevés tanárban egyesülnek azok a tulajdonságok,
melyekre a pedagógiának, hogy hasson, szüksége van, oly mértékben, mint éppen Csaplárban” – írják róla.
Jó barátja volt többek között Reguly Antalnak, Ipolyi Arnoldnak, Czuczor Gergelynek. A híres Magyar Mythologia
„gyűjteményének legbecsesebb részéhez nagy mértékben járúlt” – írta maga Ipolyi. Ráadásul azt, hogy a Csallóközt Ipolyi
feldolgozta, lényegében az azt vele bejáró Csaplárnak köszönhetjük, aki felhívta barátja ﬁgyelmét szülőföldje értékeire.
Új parkolójegy-kiadó
automaták lesznek

4. o.

Csallóköz tündéreiről, magáról Tündér Ilonáról vagy az itteni boszorkányokról, iglicekről, népszokásokról ugyancsak ő
hagyott számunkra tudományos leírást – megőrizve így nekünk azokat. Ezenkívül összegyűjtötte szülőföldje meséit,
megmentette annak elfeledésbe merülő történeteit, népéleti
hagyományait. Talán Csallóköz egyik legjobb ismerője volt.
Csaplár tudományos elismertségét is mutatja, hogy
1886-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. Igazgatóválasztmányi tagja volt a történelmi
társulatnak, de számos jelentős tudományos bizottságban is
aktívan működött.
Jeles tudósunk, Tündérkert lánglelkű ﬁa alázatos türelemmel
várja, hogy szülővárosa méltó módon emlékezzen majd rá.
Nagy Attila

Csallóközi lány lett a legszebb

6. o.

Fontos cél
a tornatermek felújítása

8. o.

Ahol önmaguk lehettek

A

SZÍNES – FAREBNÉ

Nagyszombati Egyházmegye Ifjúsági Bizottsága, a Gábriel
Polgári Társulás és a dunaszerdahelyi Szent György plébánia
volt a közös szervezője az egyházmegye 2016-os évi első magyar ifjúsági
találkozójának, amelyet február 13-án Dunaszerdahelyen tartottak meg
Iﬁnap Márk atyával címmel.
A nap szentmisével vette kezdetét, amelynek főcelebránsa Kiss Róbert
nagyszombati püspöki helynök, egykori dunaszerdahelyi plébános volt.
A szentmisén Zsidó János féli esperes, Bozay Krisztián csallóközkürti
plébános, Kovács Attila szentmihályfai plébános, Jelencsics Erich dunaszerdahelyi káplán és a lelki nap vezetője, Ďurás Márk koloni plébános
koncelebrált vele.
A további programok a Márk atya vezette MANKÓ ifjúsági közösség
tapasztalatai köré épültek. Az ismert felvidéki, katolikus ﬁatalokkal foglalkozó, közösségi animátorképzőt vezető lelkiatya elmondása szerint a
találkozó célja az volt, hogy a nagyböjtben a ﬁatalok készüljenek a húsvétra, s kicsit elmerüljenek a hitükben. Másrészt céljuk volt még a
MANKÓ animátorképző „besűrített tapasztalatait” átadni a számukra,
vagyis lényegében a közösség fontosságát, a „közösségben lenni jó” érzését
megmutatni.

Magyarul is tájékoztatnak
Február 17-én a városunkban 15 darab olyan
kétnyelvű tábla jelent meg, amelyek közúti irányjelzők és tájékoztatnak is egyben.

A táblákat a városi önkormányzat helyezte ki,
méghozzá városi területen, tehát ebben az esetben
nem civil kezdeményezésről van szó, hanem bátor
önkormányzati lépésről.
A táblák eltérnek a közlekedési tábláktól, nem
is ezeket akarják helyettesíteni, sokkal inkább tájékoztató jellegűek, s azt szeretnék jelezni, hogy a
külföldi példákhoz hasonlóan Szlovákiában is van
helye a többnyelvűségnek.

Spolu pre ihrisko
do konca februára
Vďaka projektu spoločnosti LIDL by v blízkej
budúcnosti mohlo byť vybudovaných 10 Ihrísk
Žihadielko. O tom, kde konkrétne budú ihriská
vybudované, rozhodnete svojím hlasom vy, lebo
budú vybraté lokality s najvyšším počtom hlasov.

Megváltoztak lapunk elérhetőségei!
Felhívjuk kedves olvasóink ﬁgyelmét, hogy megváltoztak lapunk
elérhetőségei.
Címünk: Erzsébet tér 1203 / Alžbetínske námestie 1203.
Új e-mail-címünk: press@perfects.sk.
Kérjük Önöket, ezentúl ezeken az elérhetőségeinken keressék lapunk szerkesztőségét!
Továbbá jelezzük, hogy a nyomtatott Dunaszerdahelyi Hírnök
(hasonlóan a városi televízióhoz, a DSTV-hez) az interneten ezentúl
az új városi hírportálon, a dunaszerdahelyi.sk-n érhető el – pdf-ben
letölthető, illetve online lapozható formában is. Keressenek bennünket!
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Už od 21. januára sa môže hlasovať za tie mestá
alebo mestské časti, kde má LIDL obchody, takže
aj za Dunajskú Stredu. Záleží len na našej spolupráci, či sa nám do 29. februára podarí pozbierať
toľko hlasov, aby sme sa dostali medzi top 10.
Po ukončení hlasovania začne spoločnosť Lidl
už s príchodom jari rokovania s víťaznými mestami o samotnej výstavbe ihriska, ktorého rozmery
sú 20 m x 16 m. Táto plocha bude ponúkať veľa
zábavy určenej pre deti od 2 do 12 rokov.
Ak by ste chceli hlasovať za Dunajskú Stredu,
môžete tak urobiť na nasledovnej stránke:
https://zihdielko.lidl.sk/
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Kedvezőbb hitel a stadionépítésre

„Több, a témát érintő kérdésről is
határoztak a képviselők. Ha időrendi
sorrendben nézzük, akkor a városi
képviselők először az ún. »B közép«,
valamint a »fél karéj« lebontásának az

önkormányzat a tervek szerint az
egyik tribünnek a teljes vagy részbeni
beruházója lesz, és ezzel fogja megemelni a törzstőkét a DAC Aréna Rtben. Az önkormányzat tehát kézzel
fogható vagyont hoz létre, amelyet
nem pénzbeli betétként visz a részvénytársaságba. A városi képviselők
döntöttek a DAC Aréna felépítésének
finanszírozásáról szóló szerződés jóváhagyásáról, amely szabályozza a
futballstadion felépítésében résztvevők körét, s azoknak az építéshez történő pénzügyi hozzájárulását. Az aréna felépítésében résztvevők kötelezettségeket vállalnak, hogy mindegyikük a saját részével hozzájárul az
építkezéshez, hogy legkésőbb 2019-ig
elkészüljön a futballstadion. A DAC
Aréna építkezési engedélyeinek kiadása már az ügyintézés szakaszában
van. A tervek szerint a tavaszi, majd
az őszi idényben is úgy alakítják a
DAC hazai mérkőzéseit, hogy a kivitelezési munkálatok ne gátolják a bajnoki találkozókat.”

Výhodnejší úver na výstavbu štadióna
16. februára sa poslanci na svojom zasadnutí zaoberali aj záležitosťami okolo DAC Arény. O podrobnostiach
sme sa porozprávali s primátorom mesta, JUDr. Zoltánom Hájosom.
„Poslanci rozhodli o viacerých otázkach týkajúcich sa
tejto témy. Ak sa na to pozrieme v časových súvislostiach,
tak najprv rozhodli o zbúraní tzv. „B-stredu” a jeho poloblúku, kde sa teraz nachádza tabuľa výsledkov. Preto bolo
treba zmeniť aj pomery v obchodnom registri, keďže zbúraním spomínaných tribún dôjde aj k zníženiu veľkosti
majetku. Nasledujúce rozhodnutie v súvislosti s DAC-om
sa týkalo zmluvy akcionárov z roku 2014, zmení sa aj spôsob vyplatenia 1,6 milliónovej časti vlastného vkladu, ktorý poskytne mesto na výstavbu štadióna (štát sa prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu podieľa na výstavbe sumou 2,4 mil.). Pred dvoma rokmi rozhodlo zastupiteľstvo o navýšení základného imania, čo dnes v účtovníctve treba kvôli platným príslušným zákonom modi-

ﬁkovať na investičný úver. Ďalšie rozhodnutie sa týkalo
úveru, ktorý sa v rozpočte mesta objavil už niekoľkokrát,
ale až v roku 2016 sa stal realitou, a dodajme, že mesto
môže teraz vziať tento investičný úver od banky za oveľa
výhodnejších podmienok. Samospráva bude podľa plánov
investorom jednej tribúny alebo jej časti, o čo si navýši svoj
podiel v DAC Aréna, a.s. Zastupiteľstvo teda prináša reálnu majetkovú hodnotu, ktorú takto ale nevloží do akciovej
spoločnosti vo forme hotovosti. Mestskí poslanci schválili
aj zmluvu o ﬁnancovaní výstavby DAC Arény, ktorá určuje
aj okruh práv a povinností účastníkov výstavby a ich podieľanie sa na ﬁnancovaní. Účastníci investičnej výstavby
prijali jej podpísaním aj ustanovenia o svojej povinnosti
zúčastniť sa na výstavbe svojím dielom, tak, aby sa štadión
dostaval najneskôr v roku 2019. Vydanie stavebných povolení na výstavbu štadióna je už v konaní. Podľa plánov sa
jarná, potom aj jesenná sezóna zápasov na vlastnom ihrisku uskutoční tak, aby nebola nijako obmedzená prebiehajúcimi stavebnými prácami.”
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL – PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

A képviselő-testület február 16-i
ülésén a DAC Aréna körüli ügyekkel is foglalkozott. A részletekről dr.
Hájos Zoltán polgármestert kérdeztük.

engedélyezéséről döntöttek, ahol
most az eredményjelző tábla áll. Ezért
a könyvvitelt is módosítani kell, mivel
az említett tribünök lebontásával a
városi vagyon csökkenésre kerül sor.
A következő döntés a DAC-cal kapcsolatban a 2014-ben megkötött részvényesi szerződést érintette, módosul
az 1,6 millió eurós önrész folyósításának a módja, amelyet a város nyújt a
stadion felújításara (az állam és a
Szlovák Labdarúgó Szövetség 2,4
millió euróval járul hozzá az új stadion felépítéséhez). Két évvel ezelőtt
tőkeemelésről döntött a képviselőtestület, ez pénzügyi műveletet jelentett a könyvelésben, most beruházási
hitelre kellett ezt módosítani a vonatkozó jogszabályok miatt. További
döntés a hitelfeltételről szólt, amely
már többször tervezve volt a város
költségvetésében. De úgy alakult,
hogy csak 2016-ban valósul meg. Tegyük hozzá, a város most sokkal kedvezőbb feltételek mellett tudja felvenni a banktól a beruházási hitelt. Az

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS – PLENUM

Új parkolójegy-kiadó automaták lesznek
Az idén először február 16-án
ülésezett a városi képviselő-testület – ezúttal is több ügyben hoztak
döntést a képviselők.

Az ülés első felében az új DAC Aréna kapcsán felmerült kérdéseket tekintették át, illetve rendezték a képviselők
(e témáról lapunk 3. oldalán olvashatják dr. Hájos Zoltán polgármester
részletes nyilatkozatát). A napirenden
több ingatlaneladás is szerepelt. Ezt
követően a képviselők jóváhagyták a
városi főellenőr 2015-ös ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóját, valamint a 2016-os ellenőrzési tevékenység
munkatervét.
A testület emellett módosította a
parkolójegy-kiadó automaták bérleti díjából származó bevétel összegét. Csicsai
Gábor képviselő e pontnál ismét azzal a
javaslatával élt, hogy Dunaszerdahelyen
legyen ingyenes a parkolás, ám ezt a
képviselők nem támogatták. A városi
parkolási rendszert működtető Municipal Real Estate Kft. gazdasági vezetője,

Jány József Ravasz Marián képviselői
felvetésére jelezte, ki tudják majd termelni a megnövekedett bérleti összeget
is. Ezzel együtt azt is megtudtuk, hogy a
városi tulajdonú vállalat a parkolási díj
beszedését segítve mind a 35 parkolójegy-kiadó automatát lecserélné, méghozzá operatív lízing keretében. Ez biztosítaná, hogy folyamatosan megfelelő

állapotban lévő gépek állnának rendelkezésre a városban, ezzel elkerülve a
gyakori meghibásodásokat.
A képviselők továbbá jóváhagyták a
Lőrincz Gyula utcai 2134 lakótömb eladását is, így a közeljövőben megszépülhet az Észak II-es lakótelep hátsó részén elhelyezkedő, több éve elhagyatott
lakóház.

Nové parkovacie automaty
Na prvom tohtoročnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 16. februára, rozhodovali poslanci vo viacerých záležitostiach.
V prvej časti zastupiteľstva priniesli poslanci niekoľko
návrhov ohľadne DAC Arény, o detailnejších informáciách sa dočítate na str. 3 v článku primátora mesta, JUDr.
Zoltána Hájosa. Poslanci rozhodli aj vo veci predaja nie-
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koľkých nehnuteľností, ďalej vzali na vedomie správu hlavného kontrolóra o činnosti za rok 2015 a schválili plán
činnosti na rok 2016.
Zastupiteľstvo tiež prijalo návrh zmeny ohľadne výšky
príjmov z parkovacích automatov. Poslanec Gábor Csicsai
podal znova návrh na zavedenie bezplatného parkovania,
čo však poslanci opätovne neschválili. József Jány, jeden z
konateľov spoločnosti Municipal Real Estate, s.r.o., ktorá
spravuje parkovacie automaty v meste, na pdnet poslanca
Mariána Ravasza potvrdil, že spoločnosť bude zvýšenú sumu za prenájom schopná zabezpečiť. V súvislosti s tým
sme sa dozvedeli aj to, že spoločnosť, ktorá je vo vlastníctve
mesta, vymení 35 parkovacích automatov formou operatívneho lízingu, čím sa zabezpečí ich bezporuchové fungovanie.
Poslanci sa zaoberali aj predajom paneláku na ul. Gyulu Lőrincza č. 2134, schválili ho, a teda sa očakáva, že
opustená budova na konci sídliska Sever II v blízkej budúcnosti skrásnie.
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Pályázati felhívás

Výberové konanie
MESTO DUNAJSKÁ STREDA podľa ustanovenia § 4 zákona
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky MATERSKEJ ŠKOLY,
Jesenského ulica č. 910/10, 929 01 Dunajská Streda.

Szakmai és egyedi feltételek:
– szakmai alkalmasság a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának pedagógiai és a szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 2009. évi 317. törvény és későbbi módosításai értelmében,
– a 2009. évi 437. oktatásügyi minisztériumi rendelet értelmében, amely meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi követelményeket,
– legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat,
– 2017. január elsejétől egy atesztáció megléte.
Egyéb követelmények:
– feddhetetlenség,
– egészségügyi alkalmasság,
– az államnyelv ismerete,
– az oktatásügyi jogszabályok ismerete.
Jelentkezéshez szükséges okiratok:
a) írásbeli kérvény az igazgatói tisztség betöltésére hirdetett pályázatra,
b) szakmai önéletrajz,
c) végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata,
d) a pedagógiai gyakorlatot igazoló okirat,
e) 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány,
f) orvosi igazolás a pedagógiai tevékenység végzéséhez
szükséges ﬁzikai és szellemi alkalmasságról (3 hónapnál
nem régebbi keltezésű),
g) az óvoda fejlesztési koncepciójának kidolgozott tervezete,
h) a kérvényhez csatolt okiratok hitelességét igazoló becsületbeli nyilatkozat,
i) írásos beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt a Szlovák
Köztársaság Nemzeti Tanácsának személyi adatok védelméről szóló 2013. évi 122. törvény értelmében.
A pályázat benyújtásának határideje 2016. március 18. Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal
együtt, lezárt borítékban postázni és a borítékon feltüntetni:
„Výberové konanie – riaditeľ Materská škola Jesenská ulica
NEOTVÁRAŤ” a Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad,
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda címre.
Postai küldés esetében a borítékon található postai bélyegző a meghatározó.
További információk a következő telefonszámon érhetők
el: 031/590 39 18.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot nem besorolni az eljárásba azokat a személyeket, akik nem teljesítik az előírt feltételeket.
A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket a pályázat időpontjáról és helyszínéről legalább 7 nappal
korábban értesítjük.
Dr. Hájos Zoltán polgármester

Kvaliﬁkačné predpoklady
a osobitné kvaliﬁkačné požiadavky:
– kvaliﬁkačné predpoklady v súlade so zákonom NR SR
č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
– odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovujú kvaliﬁkačné predpoklady a osobitné kvaliﬁkačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
– najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
– od 1.1.2017 sa vyžaduje absolvovanie 1. atestácie.
Ďalšie požadované predpoklady:
– bezúhonnosť,
– zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná),
– ovládanie štátneho jazyka,
– znalosť školskej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
b) profesijný životopis,
c) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
d) potvrdenie o pedagogickej praxi,
e) výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
f) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon
funkcie riaditeľa podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
g) vypracovaný písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
h) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých
údajov,
i) písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov
pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi
posielajte poštou, alebo doručte osobne na Mestský úrad v Dunajskej Strede, v obálke s označením „Výberové konanie – MŠ
Jesenského ul. - NEOTVÁRAŤ” do 18. 03. 2016 (vrátane) na adresu: Mestský úrad, Hlavná č. 50/16, 929 01 Dunajská Streda.
Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania na poštovej
pečiatke. Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle:
031/5903918.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené
písomne, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému
uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.
JUDr. Zoltán Hájos primátor mesta
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A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról szóló 2003. évi 596. törvénye 4. § és a közfeladatok ellátásáról
szóló 2003. évi 552. törvénye 5. § és későbbi módosításaik
értelmében Dunaszerdahely Városa
pályázatot hirdet igazgatói tisztség betöltésére:
Materská škola – Óvoda Jesenský utca 910/10,
929 01 Dunaszerdahely.

KÁRPÁTOK SZÉPE

Csallóközi lány lett a legszebb
Telt ház előtt zajlott az első alkalommal megrendezett
Kárpátok Szépe felvidéki döntője a dunaszerdahelyi városi művelődési központban. A szépségkirálynői címet a
bacsfai Bittera Noémi nyerte el.
A tizennégy szép lány mellett gazdag program várta a közönséget, amely során többek közt fellépett az Arizóna zenekar, a
Rómeo Vérzik, Mészáros Tamás, Házi Csilla és tánccsoportja, a
R3D ONE Dunaszerdahely táncegyüttes, a nagymegyeri City
Dance Club, a Fabotó citerazenekar, az Új Gömör Néptáncegyüttes, valamint Fehérvári Gábor Alfréd. A lányok előbb utcai
ruhában, a folytatásban koktélruhában és egyedi tervezésű fürdőruhában vonultak fel a közönség és a zsűri előtt.
A rendezvény során több különdíj is gazdára talált, az internetes szavazást pedig a kárpátaljai Bence Evelin nyerte.
Az est végén az is kiderült, ki bizonyult a legszebbnek. A
győztes a 22 éves bacsfai Bittera Noémi lett, aki már a verseny
előtt érezte, hogy a Kárpátok Szépe verseny sok lehetőséget
rejt a későbbiekben. „Mindent megteszek annak érdekében,
hogy helyt tudjak állni. Emellett a családi vállalkozásunkban
szeretnék tovább dolgozni. Egy családi éttermet vezetünk, ahol
elkel a segítség. Ám ezt kicsit se bánom, mivel nagyon szeretem
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csinálni. Osztozom azoknak az embereknek a véleményében,
akik úgy gondolják, hogy az az ember boldog és sikeres az életben, aki azzal foglalkozik, amit szeret csinálni. Álmodni szabad, de azután meg is kell valósítani az álmainkat.”
Az egyik álma már teljesült, mert felvidéki győztesként a
Miss Intercontinentalon is részt vehet, de Lednecky Kitti első,
illetve Zakariás Laura második udvarhölgy sem marad majd
további versenyek nélkül, hiszen az értékes nyereményeken kívül ők is megmérettetnek még a nemzetközi szépségiparban.
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„A zenével hatni csodálatos érzés”
BEMUTATJUK

Bertók István nevét a zene iránt
kevésbé fogékony közönség is jól
ismeri, hiszen a Black & White, a
Kicsi Hang vagy egyéni fellépéseivel gyakran találkozunk. Aki pedig
már hallotta és látta zongorázni,
azt is tudja, hogy az improvizáció
nagymestere, minden porcikájával
zenész.
– Mikor kezdődött a zene iránti szerelem?
– Zenész családból származom, a
nagyapáim kiváló zenészek voltak, sőt, ha
visszamennénk még néhány generációt,
ott is zenészekre lelnénk a családfámban.
A leginkább az inspirált, hogy a bátyám
zongorázott és naponta hallottam gyakorolni, majd négyéves koromban én is
megpróbáltam utánozni az ő zongorajátékát.
– Kik voltak az első tanáraid?
– A szüleim felﬁgyeltek a játékomra,
és édesapám kezdett velem foglalkozni,
akinek sokat köszönhetek, hiszen az alapoktól megtanított, mit, hogyan, mikor,
miért játsszak – egyszóval mindenre.
Hatéves koromra már rengeteg ismert
slágert, klasszikus művet zongoráztam.
Majd a dunaszerdahelyi zeneiskolában
tanultam, Lipcsei Ildikó akkori igazgatónő egyengette pályámat.
– Mit jelent számodra a zongorajáték?
– A zongora nagyon fontos az életemben, tény, hogy a családom után ez a leg-

fontosabb. Amikor játszom, mindent elfelejtek, nincsenek gondok, problémák.
Az emberekre is hatni lehet a zenével, és
ez csodálatos érzés.
– Mennyit gyakorolsz naponta?
– Két gyönyörű gyermek édesapja vagyok, Rebeka négy, Félix egyéves, akik
mellett szinte semmi gyakorlásra nincs
időm. A rohanó világ, amelyben élünk,
nem teszi lehetővé azt, hogy napi pár órára a zongorámhoz üljek. Ezt egyébként
nagyon sajnálom. A gyakorlás nálam azt
jelenti, hogy mikor egy nagyobb koncert
előtt állok, egy nappal előtte gyakorlok
egy órát.
– Ki az, aki leginkább motivál?
– Őszintén szólva, erre nem is tudom
a választ, mert rengeteg kedvenc zongoristám van, akit szeretek hallgatni. Ám
motiválni, előbbre vinni a családom, a fe-

leségem, a gyerekeim, a szüleim és a testvéreim tudnak, ők jelentik igazán a segítő
erőt.
– Mit csinálnál, ha nem zenélnél?
– Ha nem lennék zenész, szerintem
fél ember lennék. Erre nem is gondoltam,
mert már természetes számomra, és ezt
szeretem.
– Milyen terveid vannak a közeljövőben?
– Most egy új hanghordozót készítek
Csallóköz kincsei címmel, amelyen hazai előadók szerepelnek, akiket ismerünk, de nem is tudjuk, milyen zenei
adottságokkal rendelkeznek. Nekik szeretnék egy kis bemutatkozó jellegű lemezt megjelentetni, majd egy lemezbemutató koncertet tartani. A Csallóköznek számtalan kincse van, csak fel kell
fedezni azokat.
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Fontos cél a tornatermek felújítása
Dunaszerdahely alpolgármesterét, A. Szabó Lászlót kérdeztük a
sport, az oktatás és a kultúra területén várható fejlesztési tervekről és
kihívásokról.
– Városunkban évről évre növekvő
számú sportsikereket könyvelhetünk el.
Mit gondol, a városvezetés milyen módon képes az adott keretek között még
jobb lehetőségeket teremteni sportolóink számára?
– Nagy örömünkre szolgál, hogy
több sportágban a felnőttek mellett az
ifjú tehetségek is számos kitűnő eredménnyel büszkélkedhetnek. Felsorolásukba már csak helyszűke miatt sem
kezdenék bele, de mindenképpen megelégedéssel tölt el, hogy milyen sok gyerek kapcsolódik be az egészséges élet
alapját szolgáló testmozgásba. Ez akkor is fontos, ha végül nem lesznek belőlük élsportolók, csak jól fogják magukat érezni a bőrükben. Ezért a város
feladata, hogy biztosítsa számukra a
megfelelő körülményeket, és ha még
ráadásul tehetségesek is, akkor a versenyeztetés lehetőségeit is adja meg nekik. Erre a városi költségvetésben is
igyekszünk forrásokat találni.
– Milyen módon változtathatja meg
a helyi sportéletet a DAC új stadionjának elkészülte?
– A DAC Aréna, mivel tulajdonképpen kizárólag a labdarúgás céljait
fogja szolgálni, általánosságban nem
igazán fogja befolyásolni a városban
zajló sporttevékenységet. Abban persze
reménykedünk, hogy a foci színvonala
és a mérkőzések nézőszáma − már
csak a komfort növekedése miatt is −
emelkedni fog. Az egyéb sikeres sportágaink általában teremsportok, így a
városi sportcsarnokban, illetve az oktatási intézményeink tornatermeiben
kapnak helyet. Ezért inkább arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a szóban forgó tornatermeket, azok öltözőit és szociális helyiségeit tegyük rendbe, és a
felújításukra próbáljunk meg külső for8

rásokat is találni. Ezek a tornatermek
ugyanis a sportolni vágyó nagyközönséget is szolgálják.
– Az oktatás témája az elmúlt hetekben ismét kiemelt teret kapott a médiában. Hogyan értékeli a városban működő oktatási intézmények színvonalát
országos viszonylatban?
– A sajtó az utóbbi hetekben főképp
az országos méretű problémákkal, a
pedagógussztrájkkal vagy a kisiskolák
gondjaival foglalkozott, amelyek rendszerszintű megoldást igényelnek.
Mindez annak következménye, hogy
Szlovákiában évtizedek óta minden
miniszter csak kísérletezett az iskolákkal, a tanítókkal és a diákokkal, az oktatási reform helyett csak részleges változtatások történtek, amelyek sokszor
nem is voltak egymással
összhangban. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy a városban működő iskoláink
eredményei szlovákiai szinten átlagon felüliek, amit a
független elemzők értékelései is bizonyítanak. A magyar iskoláink ráadásul a
legjobbak között találhatók,
persze azért mindig van mit
javítani.
– Milyen fejlesztések várhatóak az oktatás területén
a városi intézményekben?
– Legfontosabb célunk
az épületek karbantartása,

hiszen az utóbbi években több iskola is
felújításon esett át. A jövőben a többi
intézmény hőszigetelése és ablakcseréje
is esedékes lesz. Ezenkívül az SZNF
téri óvoda bővítését, illetve kapacitásának növelését tervezzük, valamint az
Október utcai óvoda felújítását.
Ugyancsak terveink közt szerepel a
már említett tornatermek felújítása.
Ami a személyi feltételek biztosítását
illeti, ez ugyan elsősorban az igazgatók
feladata, de szeretnénk folytatni a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását elősegítő pedagógusi asszisztensek helyeinek kialakítását.
– Az év második hónapjában járunk, még rengeteg kulturális esemény
vár ránk az idén. Mi a véleménye, milyen irányba lehetne bővíteni ezek körét? Vannak új ötletek, tervek, amelyek
akár már az idén megvalósulhatnak?
– Úgy hiszem, a városban zajló kulturális programok sokszínűségére eddig sem lehetett panasz. Ezért mindenképpen szeretnénk ápolni és továbbvinni a hagyományos rendezvényeket,
ugyanakkor támogatunk minden kezdeményezést, amely erősítheti a lokálpatriotizmusunkat, de hozzájárulhat
az idegenforgalom fellendüléséhez is.
Legyen az fesztivál, koncert vagy kiállítás. A lényeg, hogy felüdülést jelentsen
a léleknek.
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Dôležitým cieľom
je rekonštrukcia telocviční
– Z roka na rok zaznamenávame v našom meste čoraz viac
športových úspechov. Aký je váš názor na to, ako by mohlo mesto v rámci daných možností vytvoriť dorastajúcej mládeži ešte
lepšie podmienky na športovanie?
– Je nám potešením, že vo viacerých športových disciplínach sa popri dospelých športovcoch, aj mnohé mladé talenty
môžu pýšiť množstvom vynikajúcich výsledkov. Pustiť sa do
ich vymenovania by pre nedostatok priestoru nemalo zmysel.
V každom prípade ma však teší, koľko detí sa zapája do pohybových aktivít, ktoré sú základom zdravého životného štýlu.
Toto je dôležité aj vtedy, ak z nich nevyrastú športovci, len sa
budú jednoducho dobre cítiť vo svojej koži. Preto je úlohou
mesta, aby zabezpečilo pre ne vhodné podmienky na šport a ak
sú ešte k tomu talentované, tak aj príležitosti súťažiť. V rozpočte mesta sa snažíme na tieto účely vyčleniť dostatok potrebných zdrojov.
– Akým spôsobom ovplyvní športový život v meste výstavba
nového štadióna DAC?
– DAC Aréna, keďže jej účelom je poskytovať priestor
výlučne na futbal, nie celkom bude vedieť ovplyvňovať všestranné športové aktivity v meste. Dúfame samozrejme, že
úroveň futbalu a jeho návštevnosť, už len kvôli vyššiemu
komfortu, narastie. Ostatné naše úspešné športové odvetvia
sú väčšinou halové, takže ich zastrešia mestská športová hala
a telocvične našich vzdelávacích inštitúcií. Preto dôraz kladieme hlavne na už spomínané telocvične, na rekonštrukciu
ich šatní a sociálnych zariadení. Na ich obnovu budeme hľadať aj externé zdroje, veď slúžia širokej športuchtivej verejnosti.
– Téma vzdelávania dostáva v médiách znova široký priestor. Ako hodnotíte úroveň vzdelávacích inštitúcií v meste v celoštátnom porovnaní?

– Tlač sa v uplynulých týždňoch zameriavala hlavne na problémy týkajúce sa celého Slovenska, ako je štrajk učiteľov či problémy okolo malých škôl, riešenie ktorých potrebuje systémové
zmeny. Toto je výsledkom toho, že na Slovensku už desaťročia
každý jeden minister robí ohľadne škôl, učiteľov a žiakov len
pokusy, miesto reformy vzdelávania sú len čiastkové zmeny, ktoré ani len nie sú vo vzájomnom súlade. Napriek tomu môžeme
konštatovať, že výsledky škôl pôsobiacich na území mesta sú
nadpriemerné v porovnaní s celoslovenským priemerom, čo potvrdzujú aj hodnotenia nezávislých analytikov. Naše školy s vyučovacím jazykom maďarským patria ešte k tomu k tým absolútne najlepším. Samozrejme, aj tak je vždy čo zlepšovať.
– Aký rozvoj sa môže očakávať na poli vzdelávania v rámci
mestských inštitúcií?
– Naším najdôležitejším cieľom je údržba stavu budov, v
poslednom období prešlo viacero škôl rekonštrukciou. V budúcnosti bude aktuálne zateplenie a výmena okien ďalších
mestských inštitúcií. Okrem toho plánujeme rozšírenie škôlky
na ul. SNP, čiže zväčšenie jej kapacity a tiež rekonštrukciu
škôlky na Októbrovej. V našich plánoch má svoje miesto aj už
spomínaná rekonštrukcia školských telocviční. Čo sa zabezpečenia personálneho obsadenia týka, to je skôr úlohou riaditeľov,
ale my by sme chceli pokračovať tiež v zabezpečení miest pomocných pedagogických zamestnancov na uľahčenie integrácie
detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
– Je len druhý mesiac roka, čaká nás ešte množstvo kultúrnych akcií. Čo si myslíte, akým smerom by sa ešte dal rozšíriť
ich okruh? Máte nové nápady, plány, ktoré by sa dali už aj v
tomto roku uskutočniť?
– Myslím si, že rôznorodosť kultúrnych programov v meste
ani doteraz nemohla byť predmetom nespokojnosti. Preto by
sme aj naďalej chceli uchovať organizovanie už tradičných podujatí a na druhej strane podporujeme vznik ďalších, ktoré posilňujú náš regionálny lokálpatriotizmus, alebo prispievajú k
ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu. Môže to byť napr. festival,
koncert či výstava. Hlavne nech je povznesením pre dušu.

Vércsepp, amely életet ment
Sikeres volt a február 14-i Bálint-napi vércsepp akció, mondta el Nagy Dagmar, a Szlovák Vöröskereszt Dunaszerdahelyi
Területi Egyletének igazgatónője.
A dunaszerdahelyi Max bevásárlóközpontban nyolcadik alkalommal megtartott, úgynevezett mobil véradás iránt hatalmas
volt az érdeklődés, 99-en regisztráltak. Ezúttal a férﬁak voltak többségben, 54-en jelentkeztek, de 45 hölgy is élt a lehetőséggel.
Az igazgatónő fontosnak tartotta kiemelni, hogy a véradók közül 18-an először adtak vért. A nemzeti transzfúziós szolgálattól
a szükséges kivizsgálások után megkapják véradó igazolványukat, utána már bármikor folytathatják ezt a humánus cselekedetet.
A mostani akció érdekessége volt, hogy a véradók egy képeslapot kitöltve, ugyan névtelenül, de mégis üzenhettek a vérkapóknak
néhány jókívánság erejéig. Az igazgatónő azt is elmondta, hogy a dunaszerdahelyi kórház véradó állomásán továbbra is van lehetőség vért adni, mégpedig minden kedden és szerdán 7.20 és 11.00 óra között.
WWW.DUNASZERDAHELYI.SK • WWW.DUNAJSKOSTREDSKY.SK
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Porozprávali sme sa s viceprimátorom nášho mesta, s
pánom Lászlom A. Szabóm na tému šport, vzdelávanie a
kultúra, ich rozvojové plány a výzvy.

OKTATÁS – VZDELÁVANIE

Fejlesztették a tanműhelyeket
A magyarországi Bethlen Gábor Alapítvány által
meghirdetett pályázat eredményeképpen a Dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskola 2015 decemberében megkapta a tanműhely fejlesztésére szánt pénzösszeget.
„A tanműhely-fejlesztési támogatásból iskolánk szerszámokat, elektromos kisgépeket vásárolt a tanulók számára.
Milyen szerszámokról van szó? Elektromos kézi fúrógép,
csiszoló, kézi egyenes vonalú fűrész, körfűrész, marógép,
gyalugép, csővágógép, menetvágókészlet, hőpisztoly, meszelő, ragasztópisztoly, kézifűrész falazó anyagra és különböző
szerszámkészletek az egyes szakmák részére. Ezek az új felszerelések nagymértékben segítik szakoktatóink munkáját,
és javítják a szakmai gyakorlat minőségét a tanműhelyekben. A diákoknak így lehetőségük van arra, hogy az egyes
szakmák részére vásárolt szerszámcsomagokat naponta
használják. Ennek köszönhetően még szakszerűbben végezhetik a tanmenet szerint előírt gyakorlati feladatokat a szak-

tantermekben" – tudtuk meg az iskola által közzétett információkból.
Az új szerszámok, segédeszközök és szerszámcsomagok
használatával tehát nagymértékben nőtt a szakmai gyakorlat színvonala az intézményben, és egyben tartalmasabbá
vált az ott eltöltött idő is, megkönnyítve ezzel közel 120 diák szakképzését.

Študenti študentom
Nadstavbové štúdium Manažment hotelov a cestovných kancelárií (MHC), patrí na SSOŠ (Magán Szakközépiskola) k novým odborom určeným pre absolventov stredných škôl.
Študenti nadstavbového štúdia MHC pripravujú a zabezpečujú pre študentov prvých ročníkov školy sprievodcovský okruh
Dunajskou Stredou. Cieľom je oboznámiť sa so zaujímavými pamiatkami, osobnosťami a udalosťami Dunajskej Stredy. Je to
zároveň akýsi prvý kontakt s budúcou profesiou a tréning komunikačných schopností. Spoznaním mesta budú študenti lepšie
vnímať prostredie, v ktorom žijú. Zároveň, spoznávním atraktívnych lokalít pre cestovný ruch, majú príležitosť prísť s novými
nápadmi.
(AB)

Fergeteges diákbál
Sorrendben az idei volt a harmadik diákbál, amelyet a Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola Diákönkormányzata rendezett.
A szervezők minden apró részletre odaﬁgyeltek, ezért már hetekkel
korábban folytak az egyeztetések. Fehér Laura, a diákönkormányzat
elnöke és Kovács László, a diákönkormányzat alelnöke fáradságot
nem ismerve csapatukkal mindent megszerveztek és előkészítettek.
A közel százötven személyes bálon a tanulók mellett az iskola tanárai is részt vettek. A diákbált az iskola vezetősége és a Szülői Szövetség
mellett tanárok, valamint vállalkozók és civil szervezetek is támogattak. Nekik köszönhetően rengeteg tomboladíj gyűlt össze.
Február 5-én a ﬁatalok feldíszítették az iskola tágas auláját, és „farsangi díszben” terítették meg az asztalokat. A fergeteges zenét Sándor
Denisza és Jánoska Tibor biztosította. Kicsit szakítva a hétköznapok
megszokott ütemével, tanítvány és tanár együtt szórakozott.
10
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SPORT – ŠPORT

Tinédzserként a világ legjobbjai közt
Még csak 16 éves, de már a Győri
ETO KC nagy reménységei között
tartják számon. Dunaszerdahelyről
indult, és a kézilabda Bajnokok Ligájában is bemutatkozhatott. Lakatos Ritát faggattuk.
– Mikor kezdtél el kézilabdázni?
– Dunaszerdahelyen, a Szabó Gyula Alapiskolában Méhes Tibor járta az
osztályokat azzal, hogy kézilabdakör
nyílik. Bátorított bennünket, hogy rengeteget fogunk utazni is, bejárjuk az
országot. A kézilabda tetszett, de az
utazás nem, édesanyám viszont megnyugtatott és támogatott. Azonban
nem kezdtem el azonnal kézilabdázni,
csak harmadikos koromban, addig
kempóztam és táncoltam.
– Hogy jött a győri lehetőség?
– Volt egy jótékonysági mérkőzés
Nyárasdon, ahol az ETO mérkőzött
meg a Vágsellye együttesével és ekkor
beleszerettem a sportágba. Egykori edzőm, Brunczvik Tünde is ott volt a mérkőzésen, azóta is mondja, hogy akkora
csodálattal még senkit sem látott mecscset ﬁgyelni. Így aztán harmadikos koromban kezdtem el Kántor Katalin vezetésével edzeni, aki most már az ETO
csapatánál dolgozik. Édesapám többször is mondta, milyen szerencse, hogy
ebbe a korosztályba pottyantam bele.
1999-es születésű vagyok, és ennek a
korosztálynak a megﬁgyelését kezdte el
a Győri ETO. Az utánpótlás megﬁgyelése érdekében felvették a kapcsolatot a
Talent Sportklubbal, így kezdtünk átjárni Győrbe. Eleinte a szivacslabda tornákra, ahol még kapus voltam, de Róth
Kálmán javaslatára mezőnyjátékos lettem. Később már rendes tornákra jártunk, majd ismét Róth Kálmán javaslatára Győrbe igazoltam.
– Milyenek a győri körülmények?
– Szeretem Győrt, már három éve a
klubnál vagyok. Sok lehetőséget kapok
a junioroknál és az NB I. B csapatában
is, de már bemutatkoztam az NB I-ben
és a Bajnokok Ligájában is. Ez mind ha12

talmas élmény volt számomra, igazából
még fel sem fogtam mindazt, ami körülöttem zajlik. Mindig próbálom a legjobbat kihozni magamból, abban a csapatban, amelyben épp számítanak rám.
Mióta az eszemet tudom, az ETO volt
a mindenem. Azok a célok, amelyek az
álmaim voltak, most megvalósulnak. Ez
elmondhatatlan érzés, ami arra ösztönöz, hogy még jobb legyek.
– Milyen érzés mindennap világsztárokkal készülni?
– Hihetetlen, hogy ilyen neves játékosokkal, edzőkkel készülhetek. Szeretnék mindenben fejlődni, technikailag és mentálisan is. Az egyik részét tekintve a játékosok világsztárok, akiktől
rengeteget lehet tanulni, másrészt viszont nagyon segítőkészek és
folyamatosan biztatnak.
– Lehetőséget kapsz az NB
I-ben, nemrég a Bajnokok Ligájában is bemutatkozhattál.
Számítottál rá?
– Sok szakvélemény alapján a magyar bajnokság az
egyik legerősebb a világon. Ez
szerintem is így van és örülök,
hogy ilyen színvonalas mérkőzéseken léphetek pályára.
Nem számítottam rá, hogy
BL mérkőzésen is pályára jutok. Nagyon örülök, hogy

Ambros Martin edző ennyi lehetőséget
ad nekem, én pedig megpróbálok élni
vele.
– Mi az ETO célja ebben az idényben?
– Remélem, és bízom benne, hogy
idén az ETO magyar bajnok és a Bajnokok Ligája győztese lesz. Tavaly nagyon sok sérült játékos volt a csapatban,
ez sajnos idén is folytatódik.
– Mik az egyéni céljaid a jövőt illetően?
– Személyes célom, hogy tovább fejlődjek. Egyénileg a klubomnál és a válogatottban is a legjobb teljesítményt
szeretném nyújtani, a csapat szintjén
pedig minél jobb eredményeket akarunk elérni.
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Lóra fel, Felvidék!
SPORT – ŠPORT

A nyolc éve nagy sikert arató Budapesti Nemzeti Vágta a
hagyományokhoz híven idén is megrendezésre kerül. A felvidéki magyarság történelmében a tavalyi év változást hozott, ugyanis első alkalommal került megrendezésre a Felvidéki Vágta, méghozzá a Nemzeti Vágta előfutamaként.
Tekintettel a rendezvény hatalmas sikerére, idén sem marad
el a Felvidéki Vágta. A múlt évhez hasonlóan az eseménynek
Dunaszerdahely ad otthont, a sikabonyi repülőtéren, 2016. június 25-én. A Felvidéki Vágta győztese részt vehet a Magyarország fővárosában, Budapesten megrendezésre kerülő Nemzeti Vágtán. Itt abban a megtiszteltetésben lehet része, hogy
saját települése, illetve a Felvidék nevében szállhat nyeregbe a
győzelemért.
Az I. Felvidéki Vágtán kivétel nélkül nagyszerű versenyzők
küzdöttek egymással. A Vágta óriási megpróbáltatás volt nem

csupán a lovasoknak, hanem a lovaknak is. Kitartás, erő, győzni akarás, és nem utolsó sorban edzettség szükséges hozzá. A
Felvidék számos nagyszerű lovassal és lóval rendelkezik. Azonban, akik valóban nyerni szeretnének és céljuk, hogy képviseltessék magukat a Budapesti Nemzeti Vágtán, időben el kell
kezdeniük a felkészülést. A cél elérése érdekében nem szabad
sajnálni az időt a gyakorlásra, hiszen nem elég bízni a jó kimenetelben, de tenni is kell érte! Itt az ideje, hogy a vállalkozó
szellemű lovasság nyeregbe pattanjon és bevágtázza magát a
versenybe!
Aki elég bátorságot érez magában, az a következő linkre
kattintva megtalálja a részvétel feltételeit, illetve a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat: www.felvidekivagta.sk.
A Vágtáról bővebb információt a szervezőtől, Bóna Erzsébettől kaphatnak, a 0903 397 063-as telefonszámon, illetve
Szlávik Cintiától, a 0918 130 931-es számon.
Az eseményről továbbá folyamatos tájékoztatást adnak a
Felvidéki Vágta Facebook oldalán és a www.felvidekivagta.sk
weboldalon.

Úspech v Bratislave
V máji 2015 na Základnej škole Smetanov háj v Dunajskej Strede založili
lukostrelecký oddiel v terčovej lukostreľbe.
Členovia sa už začali zúčastňovať súťaží. Na svojej prvej súťaži na Petržalskom pohári dosiahli vynikajúce výsledky.
Výsledky členov lukostreleckého oddielu:
Daniel Cserepes (MŽ) 537 b. (celkovo 1. miesto HL - žiaci, putovný
pohár PP)
Marko Marcell (MŽ) 460 b. (celkovo 18. miesto HL - žiaci)
Cintia Hýrešová (MŽ) 162 b. (celkovo 4. miesto HL - žiačky)
Fanny Cserepes (chrobáci) 446 b. (celkovo 1. miesto HL - žiačky, putovný
pohár PP)
Mark Sebök (chrobáci) 390 b. (celkovo 9. miesto HL - žiaci)
Zorka Farkašová (chrobáci) nezúčastnila sa 3. kola (celkovo 7. miesto
HL - žiačky)
Ivona Mertusová (KL) 521 b. (celkovo 1. miesto KL - ženy)
WWW.DUNASZERDAHELYI.SK • WWW.DUNAJSKOSTREDSKY.SK
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MOZAIK – MOZAIKA

Víťazná trojica
Kniha o žitnoostrovských olympionikoch
Začiatkom roka dostali športoví fanúšikovia pekný darček.
Šéfredaktor týždenníka Žitný ostrov, Vladislav Kmeť, vydal
svoje zozbierané články aj knižne, pod názvom Žitnoostrovskí
olympionici v obrazoch.
Na 144 stranách sa čitateľ zoznámi s účastníkmi olympijských hier pochádzajúcimi z nášho regiónu, ktorých sa autor
povypytoval na ich život, šport a na príležitosti, ktoré im priniesol. V prvom zväzku sa autor sústredil na športovcov, ktorí
sa narodili v dunajskostredskom okrese. „Samozrejme, nie
každý olympionik sa dostal do prvého zväzku, ide totiž zatiaľ
o prvú časť a v ďalšej predstavím okrem iných napr. aj komárňanských športovcov” – povedal nám autor.
Vyhrajte autorom podpísanú knihu!
Odmeníme troch šťastlivcov z vás, ktorí správne odpovedia
na nasledujúcu otázku a pošlú ju na press@perfects.sk alebo
ju osobne odovzdajú najneskôr 2. marca 2016 v zalepenej
obálke na recepcii Mestského úradu.
Ktorý športovec narodený v Dunajskej Strede vyhral 2
zlaté olympijské medaily?
Víťazi z predchádzajúceho čísla Dunajskostredského hlásnika sú Viola Angyalova, Hajnalka Hobot a Péter Hodossy.
O prevzatí cien sa môžete informovať na mailovej adrese
press@perfects.sk!
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Nyerő hármas
Könyv a csallóközi olimpikonokról
Egyedi kiadvánnyal lepték meg a sportkedvelőket az év elején.
Vladislav Kmeť, a Csallóköz főszerkesztője a hetilapban megjelent írásainak gyűjteményét jelentette meg A csallóközi olimpikonok arcképcsarnoka címmel.
A 144 oldalas kötetben az olvasók megismerkedhetnek az
olimpiai játékokon részt vevő, régiónkból származó sportolókkal,
akiket a főszerkesztő faggatott az életükről, a sportról és az azt követő lehetőségekről is. Az első kötetben a Dunaszerdahelyi járásban született sportolókra koncentrált a szerző. „Természetesen
nem minden olimpikon kapott helyet a kiadványban, ugyanis egy
sorozat első darabjáról van szó, amelynek folytatásában többek
közt Komárom és környéke sportolóit is szeretnénk bemutatni” –
tudtuk meg tőle.
Nyerje meg a dedikált kötetet!
Összesen három szerencsést ajándékozunk meg!
Nem kell mást tennie, mint válaszolni a következő kérdésre, és
elküldeni azt a press@perfects.sk címre vagy leadni a városháza
portáján 2016. március 2-ig!
Melyik Dunaszerdahelyen született sportoló nyert két olimpiai aranyérmet?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei: Angyal
Viola, Hobot Hajnalka és Hodossy Péter. A nyereményük átvételéről a press@perfects.sk címen érdeklődhetnek!
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Krónika

Programajánló

Február 24., 17.00 • Kmeť Vladislav: A csallóközi olimpikonok arcképcsarnoka. Könyvbemutató. Helyszín: Vermes-villa.
Február 24., 18.00 • Kegyelem életfogytig. Könyvbemutató. Esterházy János szenvedéstörténetének dokumentumai Mycielskiné Esterházy Mária
feljegyzései alapján. A könyvet összeállította, szerkesztette és jegyzetekkel
ellátta: Molnár Imre. Helyszín: Symbol Café.
Február 26., 17.30 • Antijudaizmus, antisemitizmus, anticionizmus.
Miesto: MsKS, bábkové divadlo.
Február 26., 18.00 • A Csemadok dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin
Alapszervezetének évzárója. Helyszín: Csemadok Ház.
Február 26., 20.00 • HaddelHadd és Shadows Club koncert. Helyszín:
Symbol Café.
Február 26., 21.00 • CONNACTION VI @NFG. Helyszín: NFG.
Február 27., 20.00 • PHOENIX RT koncert. Helyszín: Soul Hunter Music
Club.
Február 28., 14.00 • FC DAC 1904 DUNASZERDAHELY–Miava. A
2015/2016-os tavaszi szezon első mérkőzése. Helyszín: DAC stadion.
Március 2., 17.00 • FC DAC 1904 DUNASZERDAHELY–Szakolca.
Helyszín: DAC stadion.
Március 3., 17.00 • Szakáll Mária és Noémi: Színes érintések. Képkiállítás. Helyszín: Csallóközi Múzeum kiállítóterme.

PROGRAMAJÁNLÓ – PONUKA PROGRAM

Február 24., 17.00 • Fodor Péter: Varázslatos Csallóköz. A természetfotós önálló kiállítása. Helyszín: Gallery Nova.
Február 24., 17.00 • Péter Fodor (fotograf prírody): Čarovný Žitný ostrov. Miesto: Gallery Nova.

Születések – Novorodenci
Ravasz Robert
Laboda Jázmin
Méhes Ladislav
Brašeň Jakub
Stredl Tomáš
Hancková Emma
Vendégh Lilien
Érsek Liza
Csomor Hanna
Antal Ladislav
Marton Anna
Elhalálozások – Zomreli
Tóth Vojtech (1923)
Csomorová Alžbeta (1930)
Bédiová Maria (1924)
Takács Jozef (1951)
Svetlovská Jolana (1933)
Miklosová Terezia (1925)
Győriová Helena (1927)
Csóka Eduard (1932)
Czirák Imrich (1953)
Földes Štefan (1967)
Chybová Alžbeta (1928)
Házasságkötés – Sobáše
Ing. Ľudovít Nagy –
Bc. Katarína Fogasová
Ing. Jozef Fodor –
Ing. Melita Gwerková

HaddelHadd és
Shadows Club

Március 4., 20.00 • ZORALL koncert. Helyszín: Soul Hunter Music Club.
Március 4., 21.00 • Next Episode. Funk / G-funk / R&B / Soul. Helyszín:
NFG.
Március 6., 10.00 • A dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése.
Helyszín: VMK.

Február 26-án, pénteken este
nyolctól a Symbol Caféban zenél a
HaddelHadd zenekar – vendégük a
Shadows Club.

Ostatné programy,
aktuálne informácie a správy z Dunajskej Stredy:
www.dunajskostredsky.sk
További programkínálat,
információk, híreink Dunaszerdahelyről:
www.dunaszerdahelyi.sk
WWW.DUNASZERDAHELYI.SK • WWW.DUNAJSKOSTREDSKY.SK
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Átvehető a hűségkártya
Az elmúlt hetekben a városi önkormányzat kézbesítette az újonnan jogosultaknak a
hűségkártyát. Az a személy, aki a kézbesítéskor nem tartózkodott otthon, értesítést kapott a postaládájába, hogy a kártyát személyesen átveheti a városi hivatal ügyfélfogadó
irodájában.
A kedvezménykártyát kérvényezés nélkül azok kaphatják meg, akiknek az állandó
lakhelyük több mint egy éve Dunaszerdahely, és nincs semmilyen adóhátralékuk az önkormányzattal szemben. 2016-ban 917 személy jogosult újonnan a kártyára. Vannak
azonban olyan lakosok is, akik tartozást halmoztak fel az önkormányzattal szemben,
így az ő kártyájuk erre az évre érvényét veszti. Idén összesen 15 222 lakos rendelkezik
hűségkártyával.
A dunaszerdahelyi telephelyű vagy székházzal rendelkező cégeknek és magánvállalkozóknak kérvényben kell igényelniük a hűségkártyát. Az erre vonatkozó nyomtatvány
letölthető a város honlapjáról, vagy beszerezhető a városházán az információs pultnál.
A hűségkártya kedvezményes belépésre jogosít fel a városi intézményekbe, és számos
boltban kedvezményes vásárlásra ad lehetőséget. Az üzletek listája, amelyekben elfogadják a hűségkártyát, szintén megtalálható a város weboldalán.
Azok a bolttulajdonosok, akik üzletükben a hűségkártya felmutatása után kedvezményt szeretnének biztosítani a vásárlóiknak, a városi hivatal közoktatási, szociális,
sport és kulturális főosztályának munkatársával vehetik fel a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:
Mgr. Molnár Anita
Mobil: +421 918 607 313, Tel.: +421 31 590 39 26
E-mail: anita.molnarova@dunstreda.eu

Következő
számunkból
Hogyan választottunk?
Ako sme volili?

Tavaszi kezdés
Začiatok jari

A könyv hónapja
Mesiac knihy

Vernostná karta pre občanov
Mestská samospráva doručila v týchto týždňoch novým majiteľom ich vernostné karty. Občania, ktorí v čase doručenia neboli doma, dostali do poštovej schránky oznámenie
s informáciou, že si karty môžu osobne prevziať v kancelárii prvého kontaktu MsÚ.
O zľavovú kartu netreba zvlášť žiadať, občania, ktorí majú minimálne 1 rok trvalé
bydlisko v Dunajskej Strede a nemajú žiadne nedoplatky na daniach a poplatkoch voči
mestu, ju obdržia automaticky. V roku 2016 narástol počet oprávnených osôb o 917
a celkovo je tak 15 222 občanov držiteľmi vernostnej karty. Vernostné karty obyvateľov, ktorí vykazujú voči samospráve nedoplatky, strácajú na tento rok platnosť.
Firmy a súkromní podnikatelia so sídlom, či stálou prevádzkou v meste, musia o
vydanie vernostnej karty požiadať písomne. Príslušné tlačivo je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke mesta alebo oň možno požiadať na informačnom pulte
Mestského úradu.
Vernostná karta oprávňuje na zľavnený vstup do inštitúcií mesta a zľavnené nákupy v mnohých obchodoch v meste. Zoznam obchodov poskytujúcich zľavy je uverejnený na webovej stránke mesta.
Ďalší majitelia obchodov, ktorí by chceli svojim zákazníkom – držiteľom vernostnej karty – poskytovať zľavy pri nákupoch, môžu kontaktovať Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry MsÚ, pani
Mgr. Anita Molnárová
Mobil: +421 918 607 313 Tel.: +421 31 590 39 26
E-mail: anita.molnarova@dunstreda.eu
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Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 17.00 (Mindenszentek-templom), Hétfő: 17.00, Kedd:
17.00, Szerda: 8.00, Csütörtök: (16.15
Szentségimádás), 17.00, Péntek: 17.00,
Szombat: 15.30 (Mindenszentek-templom), 17.00

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

Istentisztelet
Bohoslužba
Vasárnap / Nedeľa: 9.00
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