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DUNASZERDAHELYI
DUNAJSKOSTREDSKÝ
HÍRNÖK HLÁSNIK

Április első napjai nagy sikert hoztak a dunaszerdahelyi
sportnak. A városban működő Pingvinek nevű téli úszócsapat
Spanyolország partjainál megvalósította négy sportoló álmát.
A 15 fokos vízben átúszták a Gibraltári-szorost, cseh- és szlo-
vák rekordot is felállítva, s megduplázva azon szlovákiai spor-
tolók számát, akiknek sikerült a 15 kilométeres, áramlásokkal
nehezített távot teljesíteni. Álljon itt most a városunknak di-
csőséget hozó sportolók neve: Magda Okurková, Pék Dezső,
Pék Endre, Nyáry Richárd. És természetesen ne feledkez-
zünk el a csapatról sem, amely mögöttük állt. 

Az olvasó természetesen megkérdezhetné, miért nem a
sportrovatban írok a sikerről. Nos, azért, mert nem csupán
sportteljesítményről van szó, hanem saját határaink legyőzé-
séről is. A sportolók fájdalmat és nehéz körülményeket le-
küzdve érték el a hihetetlen eredményt, nem másokkal küzd-
ve, hanem saját határaikkal. S az odavezető út is rendkívül gö-
röngyös volt. A spanyol szervektől alig kaptak időpontot az
átúszásra, majd amikor végül mégis megjött az engedély, kide-
rült, a hideg vízben erős szél mellett kell úszniuk. Mégsem ad-

ták fel, ahogy a csapatvezetők sem, akik elő tudták teremteni
az anyagi hátterét az egész küldetésnek. Ma már mindenki
láthatja, megérte.

Azt hiszem, sok tekintetben példaértékű lehet e kis csapat
küldetése, akik nem csupán az Európát Afrikával összekötő
szorossal küzdöttek meg, hanem azzal is, amivel mindannyi-
unknak szükséges a hétköznapokban. A saját kishitűségünk-
kel, amely sokszor lehetetlenné teszi álmaink megvalósulását.
Hogy sokszor inkább másokat vagy éppen a körülményeket
tesszük felelőssé sikertelenségünkért – pedig mindig van re-
mény.

Fontos azt is tudatosítanunk, hogy az individualizmus kor-
szakában épp az utunkat segítő személyek azok, akik valóban
képesek lehetnek a célok felé vezetni, mert a saját erőnk véges,
és szükség van a segítségre. Ne felejtsük el, csak akkor va-
gyunk képesek túllépni árnyékunkon, ha felismerjük az össze-
fogás erejét, amely nem csupán bennünket, hanem csapatun-
kat is előbbre viszi.

Rajkovics Péter

Szemben az árral

MEGJELENIK KÉTHETENTE

Blahoželali pedagógom Hibátlanul lettek a legjobbakIgényesek 
a dunaszerdahelyi vevők5. o. 7. o. 12. o.
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Á prilis 1-jén városunk küldöttsége a helyi polgármester és önkor-
mányzat meghívásának eleget téve a csehországi Jindřichův

Hradecban járt, hogy egyeztessen a két város esetleges együttműködéséről.
Dunaszerdahelyt Hájos Zoltán polgármester, Horváth Zoltán al-

polgármester, Bubniak Júlia hivatalvezető és Molnár Tímea, a közok-
tatási, szociális, sport és kulturális főosztály vezetője képviselte.

A helyi polgármesterrel és az önkormányzattal folytatott egyeztetés
célja az esetleges testvérvárosi együttműködés előkészítése volt. A be-
szélgetés kellemes légkörben zajlott. A nagyságrendileg 22 ezer lakosú
település a Vajgar-tó partján fekszik, az ország déli területén.

A testvérvárosi együttműködés lehetőségeit az április 19-i ülésén
fogja tárgyalni városunk képviselő-testülete.

Csehországban jártak a városvezetők Nemocnica zmodernizovala 
RTG pracovisko
Nemocnica Svet zdravia Dunajská Streda

predstavila v utorok na rádiologickom oddelení
nové röntgenové pracovisko, ktorého súčasťou je
moderný automatický röntgenový prístroj.

Prístroj  nemeckého výrobcu Roesys  umožní
rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku s výrazne niž-
šou radiačnou záťažou pacienta. Ako prvý ho vy-
skúšal Gábor Straka, kapitán prvoligového futba-
lového družstva FC DAC Dunajská Streda. Nový
prístroj stál 150 tisíc eur a ako sa zástupcovia mé-
dií dozvedeli, vďaka digitálnemu spracovaniu vý-
sledkov ich  nemocnica dokáže v prípade potreby
sprístupniť a konzultovať aj s ostatnými nemocni-
cami siete Svet zdravia alebo aj s externými odbor-
nými lekármi.

Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ regionálnej
siete nemocníc Sveta zdravia, a. s. uviedol, že na
úrovni nemocnice za prvoradú úlohu považujú
stabilizovanie hospodárskej situácie a vyrovnanie
dlhov, popri tom sa neustále usilujú o rozvoj vyba-
venosti nemocnice ako aj samotnej budovy. Pri na-
šej návšteve sme si všimli, že aj schody vedúce do
nemocnice sú už zrenovované. Podľa vyjadrenia
generálneho riaditeľa investujú v tomto roku do
modernizácie dunajskostredskej nemocnice 3,1
milióna eur.

Na slávnostnom odovzdaní sa zúčastnil aj pri-
mátor mesta, Zoltán Hájos, ktorý vyjadril svoju
radosť z toho, že najväčší investor nemocnice po-
stupne plní svoje sľuby a zlepšujú sa liečebné mož-
nosti obyvateľov tohto regiónu.

Dunaszerdahelyen az általánosan kötelező érvényű városi rende-
let értelmében 2016. április 20. és 28. között lesznek a beíratások
a város alapiskoláiban. Változik az óvodai beíratások időpontja is. A
szülők az óvodába 2016. április 30. és május 31. között írathatják
be gyermeküket.

Az alábbiakban tájékoztatjuk önöket arról is, hogy az egyes duna-
szerdahelyi alapiskolákban mikor lesz az ünnepélyes beiratkozás.

A Szent János egyházi alapiskolában az elsősök beíratására áp-
rilis 1-től 30-ig kerül sor, munkanapokon 7.30–16.30 között.  Áp-
rilis 12-én és 14-én nyitott órákat tartanak, illetve április 14-én ze-
nés-táncos játszóházat szerveznek leendő elsőpseik számára.

A Szabó Gyula Alapiskolában az ünnepélyes beíratást április
26-án, kedden tartják 15.30-tól.

A Vámbéry Ármin Alapiskolában az idén nem tartanak ünnepé-
lyes beíratást. Beiratkozni április 20-tól 28-ig lehet, tanítási napo-
kon 8 órától 16.30-ig várják a szülőket és a gyerekeket.

A Kodály Zoltán Alapiskolában április 20-án, szerdán, 15.00-
kor kezdődik az ünnepélyes beiratkozás.

A Jilemnický utcai szlovák alapiskolában az idén nem tartanak
ünnepélyes beíratást. Április 20-tól 28-ig, tanítási napokon 7.30-
tól  15.00-ig várják a szülőket és a leendő elsősöket.

A Smetana ligeti szlovák alapiskolában április 20-án,  szerdán
16.30-tól tartják az ünnepélyes beiratkozást.

Áprilisban lesz a beíratás
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Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203 •
Alžbetínske námestie 1203
E-mail: press@perfects.sk 
dunaszerdahelyi.sk • dunajskostredsky.sk

Lapunk elérhetőségei
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„A Dunaszerdahelyi Hírnök előző
számában már szóltunk arról, miért fon-
tos a hulladék osztályozott gyűjtése, illet-
ve a szemétlerakatra szállított hulladék
mennyiségének csökkentése. Ennek kap-
csán fontos a zöldhulladék begyűjtésének
is külön figyelmet szentelnünk. Mint tud-
juk, már tavaly és idén is a városi tulajdo-
nú Municipal Real Estate Kft. szedte ösz-
sze a kidobott karácsonyfákat, majd leda-
rálta azokat – csökkentve így a hulladék-
lerakóra kerülő ilyen jellegű szemét
mennyiségét. Itt kell megjegyeznünk,
hogy azon a negyven hektáros területen,
amelyet a vállalat gondoz, a zöldhulladék
már a múlt évben is biohasznosításra ke-
rült a mezőgazdaságban. Idén ezért is
döntöttünk úgy, hogy a Municipal Real

Estate Kft. végezze a városban a zöldhul-
ladék, a levél és fűnyiradék összegyűjtését.
Április első három hetében a lomtalanítás
keretében a levágott ágakat és a zöldhulla-
dékot így a városi vállalat gyűjti be, és ez
hasonlóképp fog folytatódni. Minden
egyes családi házhoz juttatunk ki mű-
anyag zsákokat, és kérjük a lakosokat,
hogy azokba tegyék a fűnyiradékot és
zöldhulladékot. Ezt a Municipal Real Es-
tate Kft. komposztálni fogja, hogy csök-
kenteni tudjuk a hulladéklerakóra szállí-
tott szemét mennyiségét, így is olcsóbbá

téve a város hulladékgazdálkodását – ez-
által több mint tíz százalékkal tudnánk
csökkenteni a polgárok szemétdíját. Ké-
rem ezért a dunaszerdahelyi polgárokat,
hogy kizárólag kerti hulladékot tegyenek
a zsákokba, mert ha a vállalat munkatár-
sai úgy látják majd, más szemét is van
bennük, akkor azokat nem fogják elszállí-
tani, hanem otthagyják a családi házak
előtt. Fontos tudatosítani ugyanis, hogy
az összegyűjtött zöldhulladék komposz-
tálásra kerül. A Municipal Real Estate
Kft. mást is kínál a polgároknak: akik a
komposztáló telepre maguk fogják kivin-
ni a zöldhulladékot, azok ingyenesen tud-
nak majd komposztot vételezni a későb-
biekben. Akik pedig a vállalat általi kerti
hulladék elszállítását választják, kedvez-
ményes áron tudnak majd komposzthoz
jutni kiskertjük számára. Mivel városunk-
ban az utcák hossza több mint 70 kilomé-
ter, ezért a sajtón és a városi honlapon ke-
resztül tájékoztatjuk majd a polgárokat,
mikor és melyik utcában zajlik a zöldhul-
ladék begyűjtése.” 

A zöldhulladék begyűjtését városi cég végzi

V najbližších dňoch začína mestská spoločnosť Munici-
pal Real Estate s.r.o. zber zeleného odpadu v lokalitách
s rodinnými domami. Na podrobnosti sme sa pýtali
JUDr. Zoltána Hájosa, primátora mesta.

„V predchádzajúcom čísle Dunajskostredského hlásnika
sme už uviedli prečo je dôležitý separovaný zber odpadu a aj
zníženie množstva komunálneho odpadu odvážaného na
skládku. V súvislosti s tým je dôležité venovať pozornosť sepa-
rovanému zberu zeleného odpadu.  Ako vieme, ako v predchá-
dzajúcom, tak aj v tomto roku  zbierala spoločnosť Municipal
Real Estate s.r.o. vyhodené vianočné stromčeky, rozdrvením
ktorých znížila množstvo odpadu tohto typu na skládkach. 

Chcel by som podotknúť, že zo štyridsať hektárovej oblas-
ti v správe tejto spoločnosti, zelený odpad bol už aj v minu-
lom roku biologicky zužitkovaný v poľnohospodárstve. Ten-
to rok sme sa to rozhodli rozšíriť a Municipal Real Estate
s.r.o. bude v meste vykonávať zber zeleného odpadu, ako je
lístie a pokosená tráva. Už aj v prvých troch aprílových týžd-
ňoch bude v rámci veľkého upratovania zbierať odrezané ko-
náre a zelený odpad a v tomto bude pokračovať po celý tento

rok. Majiteľom rodinných domov doručíme plastové vrecia,
do ktorých budú  zhromažďovať pokosenú trávu a zelený od-
pad. Municipal Real Estate s.r.o. ho bude následne kompos-
tovať, čím sa zníži množstvo odpadu na skládkach, čo záro-
veň automaticky znižuje náklady mesta na hospodárenie
s odpadmi, čím by sme o viac ako desať percent mohli znížiť
poplatky občanov za komunálny odpad.

Žiadam občanov Dunajskej Stredy, aby do vriec dávali
iba záhradný odpad, pretože ak si zamestnanci spoločnosti
všimnú, že vo vreci je aj iný odpad, vrecia nebudú odvezené
a zostanú pred rodinnými domami. Je dôležité si uvedo-
miť, že zozbieraný zelený odpad bude kompostovaný.
Spoločnosť Municipal Real Estate s.r.o. ponúka občanom
aj niečo naviac – kto si svoj zelený odpad odvezie do kom-
postárne sám, neskôr dostane kompost zadarmo. Kto
si zvolí odvoz odpadu mestskou spoločnosťou, kompost
si do svojej záhrady môže zakúpiť za zvýhodnenú cenu.
Keďže ulice nášho mesta majú viac než 70 kilometrov, ob-
čanov budeme informovať prostredníctvom médií a mest-
skej webovej stránky, kedy a v ktorej ulici sa realizuje zber
zeleného odpadu.”

Zber zeleného odpadu vykonáva mestská spoločnosť
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Az elkövetkező napokban kezdi
a városi tulajdonú Municipal Real
Estate Kft. a zöldhulladék begyűj-
tését a családi házas övezetben. En-
nek részleteiről kérdeztük dr. Hájos
Zoltán polgármestert. 
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A tanítókat ünnepelték

A Szabó Gyula Alapiskolából:
Mgr. Belkovics Szilvia
Mgr. Kiss Éva
Mgr. Bugár Ákos

A Művészeti Alapiskolából:
Lelkes Beáta DiS. art.
Mgr. Jozef Kardoš

A Jilemnický utcai Alapiskolából:
Mgr. Anita Krížová

Mgr. Jana Pastírová
Mgr. Štefan Máté

A Smetana ligeti Alapiskolából:
Mgr. Kristína Sádovská

A Vámbéry Ármin Alapiskolából:
Mgr. Andrejkovics Rita
PaedDr. Masszi János
Mgr. Patai József

A Kodály Zoltán 
Alapiskolából:
Mgr. Csörgey Ilona
Mgr. Szabó Klaudia

A Barátság téri óvodából:
Mgr. Darina Morvayová

A Halpiac téri óvodából:
Soós Ildikó

A Jesenský utcai óvodából:
Bc. Szabó Gyöngyi

A Komenský utcai óvodából: 
Mgr. Gálffy Márta

A Benedek Elek óvodából:
Takács Andrea

A Szabadidőközpontból:
Mgr. Krascsenits Dániel
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gusnapot, idén a húsvéti ünnepek miatt már március 23-án.
Az ünnepélyes rendezvényen felléptek a Művészeti Alapiskola kiváló zenészei,

ünnepi beszédet mondott dr. Hájos Zoltán polgármester és Heringes Walter diák-
polgármester, fellépett a Black and White zenekar, valamint egy-egy szlovák és ma-
gyar verset szavalt a L. Dúbrava Gimnázium és a Magángimnázium diákja.

Az esemény fénypontja viszont most is, mint minden évben, a városi fenntartású
oktatási intézmények tanárainak díjazása volt. Idén a polgármestertől és a két alpol-
gármestertől, Horváth Zoltántól és A. Szabó Lászlótól a következő személyek ve-
hették át a munkájuk elismeréséül szolgáló díjat:
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Blahoželali pedagógom

Zo Základnej školy Gyulu Szabóa:
Mgr. Belkovics Szilvia
Mgr. Kiss Éva
Mgr. Bugár Ákos

Zo Základnej umeleckej školy:  
Lelkes Beáta DiS. art.
Mgr. Jozef Kardoš

Zo Základnej školy Zoltána Kodálya:     
Mgr. Csörgey Ilona
Mgr. Szabó Klaudia

Zo Základnej školy, Smetanov háj:  
Mgr. Kristína Sádovská

Zo základnej školy 
na Jilemnického ulici:                                     
Mgr. Anita Krížová
Mgr. Jana Pastírová
Mgr. Štefan Máté

Zo Základnej školy 
Ármina Vámbéryho:      
Mgr. Andrejkovics Rita
PaedDr. Masszi János
Mgr. Patai József

Z Materskej školy 
na Námestí priateľstva:
Mgr. Darina Morvayová

Z Materskej školy, Rybný trh:             
Soós Ildikó

Z Materskej školy na Jesenského ulici:
Bc. Szabó Gyöngyi

Z Materskej školy 
na Komenského ulici: 
Mgr. Gálffy Márta

Z Materskej školy Eleka Benedeka:
Takács Andrea

Z Centra voľného času:
Mgr. Krascsenits Dániel
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V Dunajskej Stede sa už po trinástykrát konal
Mestský deň pedagógov a v tomto roku, kvôli veľ-
konočným sviatkom, ešte 23. marca.

Na slávnostnom podujatí vystúpili vynikajúci
hudobníci zo Základnej umeleckej školy a po
slávnostnom prejave primátora mesta,
JUDr. Zoltána Hájosa a študentského primátora,
Waltera Heringesa, nasledovalo vystúpenie kape-
ly Black and White, nakoniec študenti Gymnázia
L. Dúbravu a Súkromného maďarského gym-
názia recitovali básne, v slovenčine aj maďarčine.

Vrcholom podujatia, ako aj po iné roky, bolo
odmeňovanie pedagógov mestských vzdelávacích
inštitúcií. Tento rok odovzdal primátor a zástup-
covia primátora, Zoltán Horváth a László A.
Szabó ocenenia za svedomitú prácu nasledov-
ným učiteľom:
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Javaslatok városi díjakra

A formanyomtatványon benyújtott
javaslatok leadásának határideje 2016.
május 31. Eddig kell eljuttatni a bead-
ványt a Városi Hivatal címére. (Mestský
úrad, Odbor školstva, sociálnych vecí,
športu a kultúry, Hlavná 50/16,
92901 Dunajská Streda). A borítékon
kérjük feltüntetni: „Dunaszerdahely
Város Díja 2016 – javaslat”. A javaslat-
tételre vonatkozó nyomtatványok meg-
találhatók a város honlapján, a városi ki-
tüntetések odaítélését szabályozó 2013/
23. sz. általános érvényű városi rendelet
mellékleteként (www.dunstreda.sk). 

A kitüntetettek névsorát a városi kép-
viselő-testület hagyja jóvá.

A városi képviselő-testület a következő
városi kitüntetéseket ítélheti oda: „Duna-
szerdahely Város Díszpolgára”, „Duna-
szerdahely Város PRO URBE Díj”, „Du-
naszerdahely Város PRO URBE JUVE-
NIS Díj”, „Dunaszerdahely Város Polgár-
mesterének Díja” és „Dunaszerdahely Vá-
ros Polgármesterének Emléklapja”. 

Dunaszerdahely Város Díszpolgára
kitüntető cím olyan Dunaszerdahelyen
kívül élő kiemelkedő személyiségnek
ítélhető oda, aki tartósan és különösen
kiemelkedő módon érdemet szerzett a
város fejlődésében, érdekeinek védelmé-
ben és jó hírnevének itthon és külföldön
való terjesztésében vagy kimagasló ered-
ményt ért el az egyetemes emberi értékek
gyarapításában.

A városi díj adományozására javasla-
tot tehet:

• a polgármester,
• a képviselő-testület tagja, 
• természetes és jogi személyek a kép-

viselő-testület képviselőinek közremű-
ködésével.

Dunaszerdahely Város Pro Urbe
Díja azon egyéneknek, illetve közössé-
geknek adományozható, akik (amelyek)
tevékenységükkel érdemet szerzetek
Dunaszerdahely Város fejlődésében, al-
kotó tevékenységet végeztek, a kultúra és
sport, oktatás, nevelés és tudomány, tár-
sadalmi élet területén kiemelkedő ered-
ményt értek el.

A városi díj adományozására javasla-
tot tehet:

• a polgármester,
• a képviselő-testület tagja,
• természetes és jogi személyek a kép-

viselő-testület képviselőinek közremű-
ködésével.

Dunaszerdahely Város PRO URBE
JUVENIS Díjat adományoz azon 26.
életévet be nem töltött egyén részére, aki
tevékenységével érdemet szerzett Duna-
szerdahely Város fejlődésében, kitűnő ta-
nulmányi eredményt ért el, alkotó tevé-
kenységet végzett, a kultúra és sport, ok-
tatás, nevelés és tudomány, társadalmi élet
területén kiemelkedő eredményt ért el.

A városi díj adományozására javasla-
tot tehet:

• a polgármester,
• a képviselő-testület tagja,
• természetes és jogi személyek a

Képviselő-testület képviselőinek közre-
működésével.

Dunaszerdahely Város Polgármes-
terének Díja elismerésre azok a magán-
személyek és közösségek terjeszthetők
fel, akik kimagaslót alkottak, kiemelkedő
eredményt értek el a tudomány, a techni-
ka, a művészet, a sport, a nevelés terüle-
tén, tevékenységet végeztek emberi élet
védelmének, a város vagyonának és lako-
sainak érdekében, továbbá olyan szemé-
lyek, akik tevékenységükkel érdemeket
szereztek a város gazdasági és kulturális
fejlődésében, jó hírnevének itthon és kül-
földön való terjesztésében, véradóknak –
akik a Jánsky-emlékérem arany fokoza-
tának birtokosai.

A városi díj adományozására javasla-
tot tehetnek:

• a képviselő-testület tagjai,
• természetes és jogi személyek.
Dunaszerdahely Város Polgármes-

terének Emléklapja elismerő címet a
polgármester adományozhatja egyének-
nek és kollektíváknak, akik kiemelkedő
módon érdemet szereztek a város, régió
fejlődésében, képviseletében és népsze-
rűsítésében, vagy kiemelkedő munkahe-
lyi, életkori vagy egyéb jubileum okán, a
köz érdekében vagy nonprofit szervezet
érdekében a sokéves munkásság, tagság
és tevékenység végzéséért.

A városi díj adományozására javasla-
tot tehetnek:

• a képviselő-testület tagjai, 
• természetes és jogi személyek.

Tisztelt dunaszerdahelyiek! 
Szíveskedjenek megtenni javaslatai-

kat a városi kitüntetésekre érdemes sze-
mélyekre! Ezzel elősegítik azok bemuta-
tását a nyilvánosságnak, akiknek a sike-
res tevékenysége hozzájárul Dunaszer-
dahely jó hírnevének terjesztéséhez.

Dunaszerdahely Város Önkor-
mányzata 2016-ban is felhívással
fordul a nyilvánossághoz, hogy te-
gyenek megalapozott javaslatokat
városi díjak odaítélésére. A díjáta-
dó ünnepségre az augusztusi
Szent István-napi ünnepségen ke-
rül sor.
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Igényesek a dunaszerdahelyi vevők

– Mikor indította el első autókereske-
dését?

– 1999-ben nyitottuk meg társam-
mal a Renault márkakereskedést, ko-
moly hitelteherrel a „hátunkon”. Szep-
temberben indultunk, de csak decem-
berben tudtuk eladni az első autót. En-
nek ellenére nem adtuk fel, és fokozato-
san beindult az üzlet. Mindennek kö-
szönhetően a későbbiekben bővíteni is
tudtuk, majd 2006-ban átadtuk a vásár-
lóknak a Volkswagen kereskedést is,
amelyet komoly bürokratikus csaták
előztek meg, de az évek alatt bizonyítot-
tuk, az importőr számára is hasznos a
dunaszerdahelyi márkaképviselet. Or-
szágos viszonylatban is jó helyet fogla-
lunk el a 8–10 százalékos piaci részese-
déssel.

– Úgy tudom, nemzetközileg is elis-
merték a munkájukat.

– Igyekszünk, hogy a nemzetközi
standardok szerint dolgozzunk. Ennek
lett az eredménye, hogy 2014-ben a leg-
jobb európai szerviznek választottak
bennünket, amelyért a díjat Németor-
szágban vehettük át. 

Emellett több hazai elismerést is be-
gyűjtöttünk. Tavalyelőtt vettük át a Ško-
da kereskedést – s tavaly a márkában az
év eladója lettünk, megháromszoroztuk
az eladott autók számát. Nem is ez a lé-
nyeg, hanem az, hogy munkánkat min-
dig a lehető legjobban, magas színvona-
lon kívánjuk végezni. Csak így tudunk
fejlődni. 2015-ben pedig további két
márka képviseletét is megnyitottuk: a
Kia és a Mercedes kereskedéseket egy
pozsonyi vállalattal közösen folytatjuk. 

– A növekedéshez fontos a megfelelő
munkaerő.

– Így van, ezért is én választom ki a
munkatársakat. Jelenleg 64 alkalma-

zottja van a DS-Carnak. Fontosnak tar-
tom, hogy biztosítsunk a helyieknek
munkalehetőséget, mert ha bekerülnek
hozzánk, akkor folyamatosan iskolázá-
sokon vehetnek részt, s ezáltal szakmai
tudásuk növekszik, amelyet a későbbi-
ekben is felhasználhatnak. 

Azt gondolom, hogy az igényesség és
a minőség megtartása visz előbbre ben-
nünket, nálunk az is ezt mutatja, hogy
például a kereskedéseknek helyet adó
épületek is az adott gyártók által elvárt
magasabb standardot képviselik. Mert
nagyon is lényeges, mit és hogyan adunk
a vevőinknek. 

– Hogyan jellemezné a helyi vevőket?
– Az a jellemző rájuk, hogy igénye-

sek. A legjobb áron a legjobb minőséget
várják. Ez így is van rendjén. Eközben
pedig látom, egyre több márka szeretne
Dunaszerdahelyre jönni. Úgy tekinte-
nek a régióra, hogy az itt élő emberek a
pénzükért minőséget kívánnak, és haj-
landók is ezért fizetni.

A számok szintjén azt mondhatjuk,
hogy a járásunkban évente 1500 új autó
került eladásra, ami nagyon jó eredmény
a 120 ezer lakoshoz viszonyítva. A vá-
sárlók döntő hányada magánszemély –
a nagyobb mennyiségű vállalati autóvé-
tel ugyanis nem jellemző. 

– Melyik kategória népszerű most a
városunkban?

– Egyértelmű világtrend, hogy a kö-
zépkategóriás autók utáni kereslet csök-
ken, és jelenleg a városi terepjárók, tehát
a SUV-ok a legnépszerűbbek, de
ugyancsak jól megy a kisautóknak is tá-
jainkon. 

Az autóipar persze rohamosan fejlő-
dik, amiről tegnap még azt gondoltuk,
csak álom, az ma már valóság, és soro-
zatgyártásban készülnek az autonóm
autók, amelyek saját magukat irányítják.

– Hogyan igyekeznek az új kihívá-
soknak megfelelni?

– Az idén szeretnénk befejezni a
Kaufland üzletközpont melletti keres-
kedéseink átépítését, ami azt jelentené,
hogy a jelenlegi Audi szalon helyére
kerülne a Seat márkakereskedés, mel-
lette elektromos töltőállomások kerül-
nének kialakításra, valamint további
szolgáltató létesítmények az autósok
számára, és helyet kapna az új Audi
márkakereskedés is. Azt gondolom,
hogy az elektromos meghajtású autók
száma az elkövetkező években roha-
mos növekedésnek fog indulni, ehhez
pedig olyan gazdasági környezet szük-
séges, amely elérhetőbbe teszi őket a
vevők számára.

– Végezetül arról kérdezném, ilyen
komoly sikerekkel a háta mögött, ho-
gyan lehetne a városban tovább javítani
a vállalkozói környezetet?

– A városfejlesztés feladata, hogy
olyan infrastruktúrát alakítson ki váro-
sunkban, amely lehetővé teszi, hogy a
Dunaszerdahelyen és  környékén élők-
nek ne máshova, sok esetben külföldre
kelljen utazniuk munkalehetőség után.
Az iskolarendszer az egyik fontos kér-
dés, de helyi munkalehetőségek is kel-
lenek, ehhez iparra is szükség van. Du-
naszerdahely jó feltételeket teremtett a
vállalkozói ötleteknek, de arra is figyel-
ni kell, hogy a lakónegyedek és az üzle-
ti zónák egyaránt szervesen fejlődje-
nek, és az új munkahelyek kialakítását
segítsük elő.

Rácz József vállalkozásai jelenleg
nyolc nemzetközi autómarkát képvi-
selnek városunkban. A sikeres üzlet-
embert az idáig vezető útról, a mun-
kások kiválasztásáról és a piac továb-
bi fejlődéséről kérdeztük. 
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Mindenhol körbevesznek bennünket a műanyagok. Vegyük például a széket,
amelyen épp ülnek – nagy valószínűséggel összedarált és újrahasznosított mű-
anyagból készült. A tej, amellyel reggel a kávéjukat ízesítették, bizonyos fajtájú
műanyagba van csomagolva, ahogy a péksüteményt, a sonkát és a sajtot is valami-
lyen műanyag dobozból vagy zacskóból vették elő. Hétvégén, a mosógépet bekap-
csolva – amelynek a borítása kemény műanyagból is készülhet – szintén találkoz-
nak ezzel az anyaggal, de a mosógép adagolójába a mosószert, illetve az öblítőt
ugyancsak műanyagból készült flakonból vagy zacskóból öntötték.

Körös-körül, mindenhol rengeteg műanyag található, amelynek legalább egy ré-
szét kiválogathatnánk, hogy ne a hulladéklerakó telepen kössön ki, hanem újrahasz-
nosításra kerüljön. 

Dunaszerdahelyen sárga színű hulladékgyűjtő tárolók vannak kihelyezve,
ezekbe lehet gyűjteni a következő műanyagokat: üdítős, ásványvizes PET-palack,
kiöblített háztartási flakon, kozmetikai és vegyi cikkek csomagolásából származó
műanyag (HDPE, PE, PP), háztartásban előforduló tiszta fólia (szatyrok, tasa-
kok, csomagoló fóliák stb., HDPE, LDPE), tejes és gyümölcsitalos (kombinált)
doboz (ezt minden esetben mossuk ki és gyúrjuk laposra), fém csomagolódobo-
zok (üdítős, sörös, konzerves stb.).

A háztartási hulladékból így kiválogatott, majd a sárga színű hulladékgyűjtőbe
dobott műanyagot az .A.S.A. hulladékgazdálkodási vállalat összeszedi, és az albári
telepére szállítja, ahol aztán az osztályozó soron szétválogatják azokat fajtájuk sze-
rint. Az így kiválogatott műanyagot bálákba préselik, és az azt feldolgozó üzemekbe
szállítják.

Mivel a műanyag valóban széles körben megtalálható közvetlen környezetünk-
ben, mi, akik itt élünk Dunaszerdahelyen, legalább annyit tegyünk meg, hogy válo-
gassuk szét a háztartásunkban felgyülemlett műanyag hulladékot, és tanítsuk meg
erre gyermekeinket, unokáinkat is. Nem nagy erőfeszítés ez részünkről, mégis nagy
lépés környezetünk védelmében.

Műanyagok

Plasty sú všade okolo nás. Naozaj
všade. Napríklad výplň v stoličke, na
ktorej momentálne sedíte je pravdepo-
dobne z pomletého a recyklovaného
plastu. Mlieko, ktoré ste si pridávali rá-
no do kávy je balené v určitom druhu
plastu a pečivo, šunku a syr ste tiež vy-
berali z plastového obalu alebo sáčku.

Cez víkend ste zapínali pračku, ktorá
má tvrdý plastový obal a do zásobníka
ste nalievali prací prostriedok a aviváž z
plastovej nádoby. 

Keďže je všade okolo nás toľko plas-
tového materiálu, môžeme aspoň časť
z neho vytriediť, aby nekončil na
skládke, ale by sa dal opäť využiť.
V Dunajskej Strede máme rozmiest-
nené žlté nádoby s označením plasty.
Do nádoby môžete vhadzovať nasle-
dovné plasty: PET fľaše – plastové fľa-
še od nápojov, plastové obaly z domá-
cej kozmetiky a chémie (HDPE, PE,
PP), fólie a plastové tašky (HDPE,
PP), viacvrstvové obaly z nápojov
(Tetra Pak) a hliníkové plechovky
z nápojov. Plasty z domácností je

ideálne pred vhodením do nádoby
stlačiť alebo zošliapnuť. Vytriedený
plastový odpad z vašej domácnosti
vhodíte do žltej nádoby na plasty. Ná-
sledne zberové auto spoločnosti
.A.S.A. príde plastový odpad naložiť.
Odvezie ho na prevádzku v Dolnom
Bare, kde na triediacej linke .A.S.A.
vytriedi plastový odpad podľa druhov
plastu. Plasty sa zlisujú do kvádrov a
odvezú sa do spracovateľských závodov.

Keďže je navôkol nás plast v rôznych
formách, urobme my v Dunajskej Stre-
de to najjednoduchšie – vytrieďujme
plasty z našej domácnosti. Naučme to
aj naše deti a vnúčatá. Nás to stojí málo
námahy ale je to veľký krok k udržova-
niu životného prostredia.

Plasty
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A Szent György-napok programja

További programkínálat, 

információk, híreink Dunaszerdahelyről: 

www.dunaszerdahelyi.sk  

Všetky články, programy, aktuálne informácie 

a správy nájdete na našej stránke:

www.dunajskostredsky.sk

APRÓHIRDETÉS
A Prosocia kínálata: akkreditált ápolói tanfo-

lyam indul Dunaszerdahelyen! Akciós árunk 160 €,
regisztrált munkanélküliek egy kérvény beadásával
ingyen jelentkezhetnek a munkaügyi hivatal által! 

Tel.: 0911 395 737, www.prosocia.sk, 
FB: Prosocia Ápolói Szolgáltatások

2016. április 22., péntek

9.30–11.00: Az én városom, Dunaszerdahely helytörténe-
ti vetélkedő az iskolák csapatai számára (Vermes-villa)

13.00–14.00: Városunk jeles személyiségei  – gyermekraj-
zokon (Városi Művelődési Központ – VMK)

17.00: Szent György-emlékest. A Szent György-díj átadá-
sa (Vermes-villa)

19.00: ExperiDance Production: Én, Leonardo. A Fény
születése (Sportcsarnok)

2016. április 23., szombat

10.00–14.00: II. Szent György Labdarúgó Torna – a ha-
zai és a testvérvárosi futballcsapatok barátságos mérkőzése 

– Kangoo bemutató és torna (Szabadidőpark)
13.00–15.00: Mit tudsz az EÚ-ról? Előadás, beszélgetés

(VMK előtti tér)

Szent György Népművészeti Fesztivál – 
hazai és testvérvárosi kultúrcsoportok fellépése
15.00–17.30: Népdalcsokor – Zsombolya, Floris kórus,

Tiszta Forrás, Rozmaring énekkar, Csillagfürt Népdalkör és
Citeraegyüttes, Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László (VMK
előtti tér)

17.30–18.30: Lovagi torna (Bíró Gábor bemutatója és in-
teraktív játszóháza gyerekeknek) (VMK előtti tér)

18.35–19.45: Fiatal tehetségek bemutatkozása. Chyba
Dávid, Forró Péter, Fodor Dóra, Misák Viktória, Gróf Ale-
xandra, Kosár Lili  (VMK előtti tér)

19.00 II. Dunaszerdahelyi Hazaváró Találkozó (VMK)
20.00 Cserháti emlékest (VMK)

2016. április 24., vasárnap

11.00: Ünnepi búcsúi szentmise (Szent György-templom)
16.00: A Nemzetközi Szent György Lovagrend lovagava-

tó-ünnepsége, szentmise. Főcelebráns: Kiss Róbert kanonok,
nagyszombati püspöki helynök (Szent György-temlom)
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A kevésbé ismert kutató

Városunk híres Kelet-kutatójára való kétnapos program-
sorozatot idén a nemrég elhunyt jeles professzor, a Vámbéry
Polgári Társulás örökös elnöke, Hazai György emlékének
szentelték. A  Vállalkozók Házában március 31-én tartott
új Vámbéry-kötet megnyitója előtt gyertyagyújtással és em-
lékező szavakkal idézték fel Hazait az egybegyűltek.

Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári Társulás igazgatója
kezdte a professzor méltatását, majd Dobrovits Mihály tur-
kológus idézte vissza megrendülve Hazait, majd egyperces
néma csenddel tisztelegtek példamutató élete és munkássá-
ga előtt.

Ezt követően Keller László turkológus vette át az est ve-
zetését, felkérve Sárközy Miklós Közel-Kelet szakértőt,
hogy mutassa be a legújabb, általa szerkesztett Vámbéry ta-
nulmánykötetet, amely nemrég látott napvilágot Vámbéry-
tanulmányok – új utak a Vámbéry-kutatásban címmel.  

A könyvvel, mint a bemutatón kiderült, valóban új távla-
tok nyílnak Vámbéry Ármin megismerésében, akinek

magán élete, de munkásságának számos területe is bőséggel
rejt még titkokat. Így külön felhívta a figyelmet a kötet azon
fejezeteire, amelyek épp ezekben keresnek új utakat: Vám-
béry élete és a Vámbéry család; Vámbéry és kortársai kap-
csolatai, levelezése; Vámbéry és a magyar őstörténet, illetve
Vámbéry és a törökség kapcsolatai.

Másnap, április elsején a Vámbéry Ármin Alapiskolában
köszöntötték azt a Vámbéry Ármin Földrajzversenybe bene-
vező tíz csapatot, amelyek az ország több szegletéből érkez-
tek Dunaszerdahelyre. Itt az alapiskola igazgatója, Masszi
János, valamint Hodossy Gyula, illetve a versenyt koordiná-
ló Tóth Tibor köszöntötte a tanulókat és pedagógusaikat,
majd átadták a helyet a versengésnek: az iskola tornatermé-
ben mérték össze tudásukat a gyerekek.

A vetélkedőt Török Bence vezette, míg a zsűrit Sárközy
Miklós Közel-Kelet szakértő és Fibi Sándor, a Vámbéry
Polgári Társulás választmányi tagja alkotta.

A versenyt követően koszorúzással folytatódott a rendez-
vény – a Vámbéry téri mellszoboránál idézték fel Dunaszer-
dahely jeles elődjének emlékét, ahol többek között a szerve-
zőkön és az iskolákon túl a Pozsonyi Magyar Nagykövetség
részéről Kiss Balázs titkár és a Dunaszerdahelyi Városi Hi-
vatal részéről Szabados Sona koszorúzott.

Megemlékező ünnepi beszédében Fibi Sándor arra hívta
fel a figyelmet, hogy Dunaszerdahely megkülönböztetett fi-
gyelmet szentel a Vámbéry-hagyomány ápolásának. „Mi is rá
emlékezünk ezekben a napokban, mert meggyőződésünk,
hogy Vámbéry Ármin minden jövőjét építő ember, tehát a
felnövekvő nemzedékek tagjai számára követendő példa.
Életpályájának, munkásságának, sikereinek, elismertségének
az üzenete a diákok, napjaink tanulói számára teljesen
egyértelmű. Egész életműve bizonyítja, hogy kitartással,
szorgalommal, önbizalommal, tudatos és következetes mun-
kával, határozottsággal minden ember valóra válthatja álma-
it, kamatoztathatja képességeit, tehetségét, adottságait, hogy
majd sok-sok év múlva Vámbéry szavaival ő is elmondhassa:
Küzdelmes nap volt a földi létem, de szép nap volt...” – mod-
ta Fibi.

A koszorúzást követően ismét a gyerekek lettek a fősze-
replők: kihirdették a földrajzverseny eredményeit. A dobogó
legmagasabb fokára idén a nagykaposi Erdélyi János Alap-
iskola csapata jutott (Abaházi Balázs, Hajduk Robin, Kon-
dás Dávid, felkészítő tanár: Rezes Etelka), míg őket a 2. he-
lyen a nagymegyeri Bartók Béla Alapiskola csapata (Ábra-
hám Ágnes, Bugár Anna, Barta Viktória, felkészítő tanár:
Fábri Annamária), 3. helyen pedig a komáromi Eötvös ut-
cai Alapiskola csapata (Balogh Szilvia, Ferenczi Bálint,
Veszprémi Alfréd, felkészítő tanár: Simonics Katalin) kö-
vette. Meglepetés volt, hogy a tavalyi győztes nem került do-
bobós helyre.

Az idei Vámbéry-napok ismét tartogatott meglepe-
téseket: az egyik épp névadója, Vámbéry Ármin volt. 
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Hibátlanul lettek a legjobbak

– Mit lehet tudni a csapatról?
– A 2005-ös korosztályú lányok már

tavaly óta kemény labdával játszanak. Az
ETO-bajnokságban is szerepelünk, ta-
valy megnyertük a sorozatot. Itt magyar-
országi és szlovákiai csapatok küzdenek.
Emellett Nyitra és Nagyszombat megye
bajnokságában is kiváló eredményeket
érünk el, tavaly másodikak lettünk, idén
vezetünk, s bízunk a győzelemben.

A tornára csütörtökön vonattal indul-
tunk, Pozsonyon keresztül. Összesen 40
tagú volt a talentos különítmény. Aztán
Prágába érve elfoglaltuk a szálláshelyün-
ket – egy tanteremben, felfújható matra-
cokon aludtunk. A lányoknak igazi buli
volt.

– Milyenek voltak a csoportmérkőzé-
sek?

– Az első meccstől kezdve remekül
játszottak a lányok, a csoportban mind
az öt ellenfelüket legyőzték, méghozzá
magabiztosan. Azt el kell mondanom,
számunkra nem ez volt az elsőrendű,
hanem a lányok összekovácsolódásának
elősegítése, és az, hogy minél többet ját-

szanak együtt. Arra nem gondoltunk,
hogy ennyire egyértelmű győzelem lesz
a vége.

– Mégis, melyik volt a legnehezebb
csata?

– A legnagyobb küzdelmet a DHK
Slavoj Žirovnice elleni elődöntő hozta,
akikkel szemben 8:5-ös félidőt követően
16:12-re nyertünk. A lányokon is azt lát-
tam, hogy ennek a legnehezebben meg-
nyert mérkőzésnek jobban örültek, mint
a sima győzelmeknek. 

– Mennyire lehetett előzetesen számí-
tani a tornagyőzelemre?

– Több tornán veszünk részt jó ered-
ményekkel, ezért a lányok úgy indultak
Prágába, hogy bíztak az első helyben. Én
azért ennél óvatosabb voltam, kivártam,
milyenek lesznek az ellenfelek. Ami nagy
öröm számomra, hogy most is bebizo-
nyosodott, minden játékosunk remek ké-
pességű, és hozzá tudta tenni a saját ré-
szét a sikerhez, tehát nem volt egyetlen

játékos, akinek a teljesítménye kiugró lett
volna. Összesen 11-en voltak a csapat-
ban, közülük két kapus.

Hozzá kell tennem, az SK Talent nem
először nyerte meg a prágai tornát, hiszen
a 2013-as évben U12-ben Mészáros Il-
dikó edzővel nyertek a 2000–2001-es
születésű lányok, majd 2015-ben ugyan-
ezen korosztály akkor már U14-ben a 3.
helyet szerezte meg. A 2005-ben szüle-
tett lányok 2015-ben pedig 4. helyezést
értek el, tegyük hozzá, hogy egy évvel
idősebb társaikkal szemben.

– Péntek délelőtt és hétfő reggel között
összesen nyolc mérkőzést játszottak a fia-
talok. Nem volt mindez megterhelő?

– A lányok mérkőzései kétszer tizenöt
percesek. Igazából a gyerekek nem vették
észre a fáradtságot, én viszont láttam raj-
tuk. Nem is a mérkőzések fárasztották ki
őket, hanem a korai kelések és késői le-
fekvések, mert nagy csoportokban vol-
tunk elszállásolva, így hiába volt koráb-
ban a takarodó, a többiek azért rendet-
lenkedtek. Az erőinket viszont jól tudtuk
beosztani, és ez meglátszott a húsvéthét-
főn reggel nyolc órakor játszott döntőn is,
amikor magabiztosan legyőztük az
ugyancsak veretlen szigetszentmiklósia-
kat.  A kimerültség később mutatkozott
meg – a lányok a torna utáni héten meg-
betegedtek.

– A szülők könnyen elengedik a gyer-
mekeiket egy ötnapos tornára?

– Az alapiskola első osztályától hoz-
zászoktak a lányok az utazáshoz, fokoza-
tosan hosszabb időszakokra mentünk, és
a szülők tudják, jó helyen vannak. És te-
gyük hozzá, mindig jönnek szurkolni,
most Prágában is jelentős részük nekünk
drukkolt a helyszínen a húsvéti ünnepek
alatt. Nagy volt a szurkolótáborunk. Csa-
patunk számára pedig nagy élmény volt,
hogy győztesként élőben közvetített mér-
kőzést játszhattak a hasonló korosztály
fiúbajnokai ellen. Remek volt a hangulat
ezen a találkozón, amelyen a veszprémiek
voltak az ellenfeleink, még a himnuszo-
kat is lejátszották, és a lányok olyan jól
küzdöttek, hogy a fiúkkal szemben csu-
pán 20-15-re maradtak alul. 

A csapat összeállítása:
Alföldy Anna Rebeka
Dórák Amina Annamária
Fehér Réka
Kázmér Emese
Kohút Réka
Mészáros Anna
Németh Réka
Németh Lilla
Németh Evelein
Puhaová Katarína
Szelle Lilianna
Betegség miatt hiányzott 

Gányovics Miriam
Edző: Brunczvik Tünde
Csapatvezetők: Újhelyi Henrietta és 

Mészáros Ildikó
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A dunaszerdahelyiek remekül
szerepeltek Európa egyik legna-
gyobb utánpótlás kézilabdatorná-
ján, a 8500 játékos részvétele mel-
lett zajló Prague Handball Cupon.
A Talent és a Sportgimnázium csa-
patai egyaránt jól teljesítettek, a leg-
nagyobb sikert a Brunczvik Tünde
vezette U10-es Talentos lányok ér-
ték el, akik megnyerték a tornát. A
sikeredzővel beszélgettünk.
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– Miért döntöttél úgy, hogy elhagyod
nevelőegyesületed, a DAC Dunaszerda-
helyt? Hiszen épül már a klub akadémi-
ája.

– Minden fiatal játékos álma az, hogy
kipróbálhassa magát külföldön. Szá-
momra a német labdarúgás és az után-
pótlás nagyon vonzó volt. Igaz, Bundes-
liga 2-ben szerepel a csapatunk, de na-
gyon sok jót hallottam az egyesületről, és
ismerek olyanokat is, akik jól teljesítve

felkerültek a Fortuna Köln vagy az 1. FC
Köln Bundesliga 1-es csapatához, ezért
amikor jött a lehetőség, nem gondolkod-
tam sokáig.

– Fel lehet kerülni a kölni csapatok-
hoz? Ezek szerint nem te vagy az egyedü-
li magyar a csapatban?

– Nem, nem vagyok egyedül. Van raj-
tam kívül még négy magyar, és nagyon jó
közösséget alkotunk. Kölnben élünk kö-
zösen egy házban. A továbblépési lehe-
tőségre pedig nagy az esély, most is szer-
ződtetett egy magyar srácot, Szőke Ad-
riánt az 1. FC Köln. Nekem is az a cé-
lom, hogy teljesítményemmel felkeltsem
a Bundesliga 1-es csapatok figyelmét.

– Azzal, hogy öten laktok együtt, gon-
dolom sokkal könnyebb beilleszkedni az

új kultúrába és az új csapatba. Hogy tel-
nek a napjaitok?

– Igen, ez lényegesen megkönnyebbíti
az életet. Heti hét edzésünk van, ami
eléggé kitölti a mindennapjaimat, és eh-
hez még jön a hétvégi meccs is. De sok
nemzetközi tornán is részt veszünk, így

elmondhatom, nem unatkozom. Ami a
szabadidőt illeti, a német nyelv elsajátítá-
sán dolgozom leginkább, illetve egyéni
tanrend keretén belül folytatom tanul-
mányaimat Dunaszerdahelyen, ahová
azért haza kell járnom vizsgázni, és
azokra fel is kell készülni.

– Most, hogy lassan már egy éve kint
focizol, milyen különbségeket tapasztalsz
a szlovák és a német utánpótlás-bajnok-
ságok között?

– A bajnokság színvonala egészen
magas, a mérkőzések irama gyorsabb,
mint Szlovákiában, a játékosok pedig
szintén nagyon képzettek.

– Mit gondolsz, csapatoddal hánya-
dik helyen végeznétek a szlovák bajnok-
ságban?

– Erre nagyon nehéz válaszolni, mivel
régen játszottam a szlovák bajnokság-
ban, de Németországban az első hatban
szeretnénk végezni.

– Miben fejlődtél leginkább az elmúlt
egy évben?

– Nagyon sokat gyorsultam fizikailag
és fejben is, illetve sokkal erősebb lettem.
Legalább hat kilogramm izom felkerült
rám, ezért a párharcokban is sokkal erő-
sebb vagyok már. A robbanékonyságom
szintén jelentősen javult, de még nagyon
sokat kell dolgoznom és fejlődnöm a jö-
vőben.

– Van valamilyen speciális elem,
amelyre nagyobb hangsúlyt fektettek az
edzéseken?

– A „száraz” futás nem jellemző ná-
lunk, noha ez a sztereotípia él a német lab-
darúgásról. Az edzéseken többnyire a lab-
datartásra kerül a hangsúly, sok játékkal.

– Milyen terveid vannak a közeljövőt
és a folytatást illetően?

– Eleinte nehézkesen ment a játék, de
fokozatosan fejlődtem, és rengeteget ta-
nultam. Úgy gondolom, most nagyon jó
formában vagyok, és az állóképességem
is jobb, mint valaha, ezért nem titkolt cé-
lom, hogy folyamatosan jó teljesítmé-
nyemmel felhívjam a Bundesliga 1-es
csapatok játékosmegfigyelőinek a figyel-
mét.

Külföldön épít karriert
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 A német ifjúsági Bundesliga másodosztályában szerepel a Tus BW Kö-
nigsdorf nevű kiscsapat, amely első pillantásra teljesen közömbös lehet egy
kívülállónak, ha azonban jobban megtekintjük például az U19-es csapatuk
játékoskeretét, feltűnik, hogy több magyarul csengő név is felbukkan rend-
szeresen az összeállításban. Többek között Viola Gergely is, aki a szlová-
kiai DAC Dunaszerdahely ifjúsági csapatát hagyta maga mögött annak ér-
dekében, hogy külföldön építse fel karrierjét.

Viola Gergely jobbról, még DAC-os mezben
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Felvidéki Juniális
Beköszöntött a tavasz, de néhány délután már áprilisban is nyá-

ri hőmérsékleteket tapasztalunk. Hamarosan viszont már igazi
nyári hangulatnak örülhetünk. Június 11-én, szombaton már má-
sodik alkalommal szervezik meg városunkban a Felvidéki Juniá-
list, a sikabonyi focipályán, ahol többek közt fellép a 3+2 zenekar,
Szikora Róbert, Lentulai Krisztián és sokan mások. A rendezvény
alatt családi kísérőprogramokkal várják az érdeklődőket!

Játsszon velünk és nyerjen páros belépőt!
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 város-
háza portáján 2016. április 16-ig!

Hol rendezik meg a Felvidéki Juniálist?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei: 
Bittera Katus, Nagy Julianna, Krascsenics Ildikó. A nyere-

ményük átvételéről a press@perfects.sk címen érdeklődhetnek!

Nyerő hármas
Juniáles 
Zavítala k nám jar, ale niektoré aprílové popoludnia mali

už letné počasie. Čoskoro sa však môžeme tešiť na skutočne
letnú náladu. V sobotu 11. júna sa totiž v našom meste, na
futbalovom ihrisku v Malom Blahove, uskutoční už druhýkrát
Juniáles, na ktorom vystúpi okrem iných hudobná skupina
3+2, Róbert Szikora, Krisztián Lentulai a mnohí ďalší. Počas
podujatia záujemcov očakávajú aj ďalšie sprievodné rodinné
programy! Hrajte s nami a my vás odmeníme vstupným pre
dve osoby. Odmeníme troch výhercov. Všetko, čo musíte uro-
biť, je odpovedať na nasledujúcu otázku a poslať ju na emailo-
vú adresu press@perfects.sk, alebo odovzdať na recepcii rad-
nice do 16. áprila 2016.

Kde v našom meste sa bude konať Juniáles?
Víťazi z predchádzajúceho čísla DH: Katus Bittera, Jul-

ianna Nagy a Ildikó Krascsenics. O prevzatí cien sa môžete
informovať na mailovej adrese press@perfects.sk!

Víťazná trojica
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Születések – Novorodenci
Álló Lilla
Chudá Melánia
Latkóczy Dorka
Kósa Attila
Feldi David

Elhalálozások – 
Zomreli
Pöthe Lajos (1931)
Mag Gyula (1932)
Nagy Aurélia (1952)
Spišiaková Šarlota (1929)
Baán Terézia (1931)
Banyák Csilla (1992)
Sárközi János (1953)
Huberová Alžbeta (1948)
Feldmár Ladislav (1946)
Fajnorová Irena  (1937)
Oláh Mária (1927)
Malíková Eva (1951)
Mikulášová Viera (1953)
Tok Ľudovít (1938)
Seleštianský Ondrej (1935)

Házasságkötés – 
Sobáše
PaedDr. Medgyes József – 

Molnár Linda 
Bugár Ervin – Kitanovics Tímea
Baranyai Szabolcs – Szabó Anita
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Az Aranykert Bábszínház előadása. Helyszín, óra: VMK, bábte-
rem, 10.00

Vystúpenie Bábkového divadla Aranykert. Miesto, hodina:
MsKS, bábkové divadlo, 10.00

A Kapos ART Képző- és Iparművészeti Egyesület Helyszín-
Rajzás c. 25 éves jubileumi kiállításának megnyitója. Helyszín,
óra: Vermes-villa, 18.00

Dunaszerdahelyi Dumaszínház. Mogács Dániel, Kovács And-
rás Péter és Janklovics Péter. Közreműködik: Illés Ferenc. Hely-
szín, óra: Vidékfejlesztési szakközép, 19.00

L'art pour l'art Társulat: A pofon egyszerű. Helyszín, óra: VMK,
színházterem, 19.00

XLVII. Énekel az ifjúság – ifjúsági énekkarok kerületi verse-
nye. Helyszín, óra: VMK, színházterem, 11.00

XLVII. Mládež spieva – krajská súťaž mládežníckych spe-
váckych zborov. Miesto, hodina: MsKS, 11.00

Müller Péter: Az élet művészete. Előadás. Helyszín, óra: VMK,
színházterem, 19.00

Szülőföldem, a Felvidék c. fotókiállítás megnyitója. Fellépnek:
Maja és Fecó. Helyszín, óra: VMK, 17.00

A Zenthe Ferenc Színház (Salgótarján) bemutatja: Szigligeti
Ede: Liliomfi (zenés vígjáték). Rendező: Susán Ferenc. Helyszín,
óra: VMK, színházterem, 19.00

Programajánló
ÁPRILIS

9

ÁPRILIS

9

ÁPRILIS

13

ÁPRILIS

13
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14

ÁPRILIS

19
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20
ÁPRILIS

21

APRÍL

14

APRÍL
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XXV. Dunaszerdahelyi Zenei Napok
Április 14., 17.30: Kiállításmegnyitó. Bott Mária

(Maya), Fábik Erzsébet, Ozsvald Anna, Szamaránszky
Emőke (Művészeti Alapiskola kiállítóterme)

Április 14., 18.00: Az iskola ütőegyüttesé-
nek jubileumi koncertje. Vendég: ifj. Banyák
József (Szlovák Filharmónia) (MAI koncert-
terme)

Április 15., 18.00: Szent Efrém Férfikar
(HU) (Református templom)

Április 18., 18.00: JAZZ POPS UP
(MAI koncertterme)

Április 20., 18.00: Harmonikagála. Rácz Ti-
bor, Andrej Hraško, Szatzker Zsanett – harmonika,
Kovács Balázs – harsona (Református templom)

Április 21., 17.00: MUCHA Quartet (Vermes-villa)
Április 25., 18.00: Virtuózok hangverseny (HU) (MAI

koncertterme)

XXV. Dunajskostredské hudobné dni
14. apríl, 17.30: Vernisáž. Bott Mária (Maya), Fábik Er-

zsébet, Ozsvald Anna, Szamaránszky Emőke (ZUŠ)
14. apríl, 18.00: Jubilejný koncert Súboru bi-
cích nástrojov ZUŠ. Spoluúčinkuje: Jozef Ba-

nyák, ml. (Slovenská filharmónia) (koncertná
sála ZUŠ)

15. apríl, 18.00: Mužský spevácky zbor
Szent Efrém (Reformovaný kostol)

18. apríl, 18.00: JAZZ POPS UP (SK)
(koncertná sála ZUŠ)
20. apríl, 18.00: Akordeónový galakon-

cert. Tibor Rácz, Andrej Hraško, Szatzker Zsa-
nett – akordeón, Kovács Balázs – pozauna  (Reformo-

vaný kostol)
21. apríl, 17.00: MUCHA Quartet (Vermešova vila)
25. apríl, 18.00: Koncert virtuózov (HU)(koncertná sá-

la ZUŠ)



A Dunaszerdahelyi Városi Önkormányzat építészeti ötletpályázatot hirdet a
Kisudvarnoki úti városi köztemető ravatalozójának felújítására. A pályázat célja
színvonalas, innovatív épületterv-javaslatok összegyűjtése, amelyek alkalmasak a ra-
vatalozó külsejének megváltoztatására és belső tereinek felújítására. Az első három
helyezett pályaművet a meghirdető díjazza. A versenydokumentáció átvételi határ-
ideje 2016. április 25. A tervpályázat leadási határideje 2016. június 15. A teljes
pályázati felhívás Dunaszerdahely város honlapján a következő linken található:
http://www.dunstreda.sk/hu/felhivas 

Mesto Dunajská Streda vyhlasuje architektonickú súťaž na rekonštrukciu do-
mu smútku v mestskom cintoríne na Malodvorníckej ceste. Cieľom súťaže je zí-
skanie kreatívnych a inovatívnych návrhov na riešenie interiéru a exteriéru domu
smútku. Vyhlasovateľ udelí finančnú odmenu účastníkom umiestneným na prvých
troch miestach. Lehota na prevzatie súťažných podkladov je stanovená do 25. apríla
2016. Lehota na predkladanie súťažných návrhov je stanovená do 15. júna 2016.
Plné znenie súťaže je prístupné na webovom sídle mesta Dunajská Streda na nasle-
dovnej adrese: http://www.dunstreda.sk/vyzva-2    

Felhívás
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Idén másodszor üléseztek
Druhá schôdza v roku 2016

Csúcsokat döntöttek
Lámali rekordy

Szent György-napok
Dni sv. Juraja

Következő
számunkbólA termálfürdőben találkoztak

A Thermalpark mellett működő kempingben tartotta húsvéti találkozóját
a Szlovák Karavánozók és Kempingezők Szövetsége.

Amint az a március 26-i reggeli megnyitón kiderült, több mint 170 karaván ér-
kezett városunkba Szlovákiából és Csehországból, hogy együtt pihenjenek, fala-
tozzanak és szórakozzanak, majd vasárnap a hölgyeket is megöntözzék.

A város nevében Horváth Zoltán alpolgármester köszöntötte a résztvevőket,
kifejezve örömét, hogy a szervezők Dunaszerdahely mellett döntöttek. Külön
hangsúlyozta, milyen fontosak a mai világban az olyan békés közösségek, mint a
fürdőhöz érkező kempingezők.

Végül Jaroslav Mišura, a szövetség vezetője szólt a jó hangulatú csapathoz.
Szervezési információi mellett kiemelte, pöstyéniként mindig örömmel figyeli a
dunaszerdahelyi városvezetést, amiért átgondoltan építi a termálfürdőt és annak
kempingrészét is, amely nagy hírű városában sajnos nem ekképp történik.

A kempingezők húsvéthétfőig maradtak városunkban.

Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 17.00 (Minden-

szentek-templom), Hétfő: 17.00, Kedd:
17.00, Szerda: 8.00, Csütörtök: (16.15
Szentségimádás), 17.00, Péntek: 17.00,
Szombat: 15.30 (Mindenszentek-temp-
lom), 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

Ref. istentisztelet
Ref. bohoslužba
Vasárnap / Nedeľa: 9.00


