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A mi ünnepünk
Májust a szerelem hónapjának nevezik, de tájainkon akár az ünnepek hónapja is lehetne, hiszen az első és a nyolcadik nap is munkaszünetet jelent. Idén
viszont úgy esett, hogy (így öt-hatévenként) vasárnapokra estek, s nem is anynyira maradtak meg „ünnepként” az emlékezetünkben. Pedig Szlovákiában
mindkettőt országos szintű megemlékezések, rendezvények kísérték.
Más kérdés, hogy mennyire élnek
együtt a polgárok az állami ünnepekkel.
Ráadásul pont abban az időszakban,
amikor (a néhány éve még hagyományosan családi találkozást jelentő) húsvét helyett is inkább elutaznak pihenni azok,
akik tehetik. Ettől függetlenül tudjuk,
bármennyire is változnak a szokások és a
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mindennapi rutinok, az ünnepekre szükség van. A közös percekre a szeretteinkkel, vagy éppen a közösségi találkozásokra, amikor új embereket ismerhetünk
meg, vagy éppen újra látjuk azokat, akikkel már régen töltöttük együtt az időt.
Ebből a szempontból pedig az volna
a leginkább kívánatos, ha az egyre inkább elkülönülő világnézetek, értékrendek mellett is megtalálnánk azt a közös
többszöröst, amely mindenki számára
elvitathatatlanul értéket jelent. Sajnos,
kortól és nemtől függetlenül, egyre kevesebb a közös nevező. Viszont nem fogytak el hétköznapjainkból az értékek.
Jobban kell őket keresni, mert abban a
korban, amikor a túláradást próbálja a
középpontba helyezni a világ, éppen az
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individualizmus egyik mellékterméke,
az elhidegülés a legjellemzőbb probléma. Mindenki keresi a társaságot, azt,
ahol valóban jól és biztonságban érezheti magát. Épp ezért érdemes nyitott
szemmel és szívvel járni.
Lassan beköszönt a nyár, egyre több a
szabadtéri program Dunaszerdahelyen
is, elég, ha a közelgő Felvidéki Vágtára,
vagy a gyereknap körüli színes rendezvényekre gondolunk. Biztosan találunk
olyat, amely a szívünkhöz közel áll, ahova
érdemes kimenni, és hasonló érdeklődésű emberekkel közösen tölteni néhány
órát. Találjuk meg az ünnepet magunknak, amelyek lelkünket építik. Higgyük
csak el, mert valóban rajtunk múlik.
Rajkovics Péter

Ismerős Arcokkal
a Felvidéki Vágtán

12. o.

Újra közlekedik a biciklibusz
SZÍNES – FAREBNÉ

I

dén április 30-tól jár a kerékpárszállító busz Dunaszerdahely és
Bős között.
A ciklobusz a dunaszerdahelyi városháza és a bősi kompkikötő között
közlekedik hétvégenként és ünnepnapokon. Kedvezőtlen időjárás esetén a
járat üzemeltetője fenntartja a változtatás jogát. Az autóbusz-közlekedési
vállalat arra kéri az utasokat, hogy rossz idő esetén a 0910 49 49 49-es telefonszámon érdeklődjenek, közlekedik-e a kerékpárszállító busz.
A dunaszerdahelyi indulási időpontok a városháza elől: 9.15, 11.15,
13.15, míg Bősről 10.00, 12.00, 18.00-kor indul vissza a járat. A ciklobusz menetrendje kapcsolódik a pozsonyi vasúti közlekedéshez.
Az egy útra szóló menetjegy biciklivel 50 centbe kerül. A kerékpárszállító busz jó lehetőséget kínál a kerékpár szállítására azok számára, akik
Bős környékén szeretnének kerekezni. Emellett a gyalogos turistáknak és
a görkorcsolyásoknak is jó szolgálatot tehet, akik így egyszerűbben tudnak
eljutni a Dunához. A busz az előzetes tervek szerint szeptember 4-ig közlekedik.
A 2011-ben elindított járatot továbbra is a Dunaszerdahelyi Autóbusz-közlekedési Vállalat és a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal közösen
működteti.
A járattal kapcsolatban bővebb információkat a www.sadds.sk oldalon
olvashatnak.

Opäť premáva cyklobus

Szeptember végén vásár!
Többek között a Bikini, a Magna Cum Laude, a TNT, a Bon-bon, Demjén Ferenc és Feke
Pál ingyenes koncertje kíséri majd a szeptember
22–25. között megrendezésre kerülő vásárt.

A Városi Hivatal Pénzügyi és Vagyonnyilvántartási Főosztálya felhívja az elárusítóhelyek iránt
érdeklődő vállalkozók ﬁgyelmét, hogy a közterület
sajátos célú használatára vonatkozó engedélyhez és
a használatával kapcsolatos adó kivetéséhez szükséges az iparengedély, vagy a cégjegyzéki kivonat
fénymásolata, továbbá a DIČ-azonosító szám, valamint az elektronikus regisztrációs pénztárgép
száma is.
Mindez szükséges az elárusítóhelyek bérbe
adása miatt a vásári árusok részére – májusban és
júniusban ugyanis a helyi és a környékbeli vállalkozóknak, míg augusztustól a Dunaszerdahelyi járáson kívülről érkezőknek van lehetőségük a standok lefoglalására.
Bővebb információk a közvetkező számon érhetők el: 0918/ 607-329.

C

yklobus na linke Dunajská Streda–Gabčíkovo a späť od 30. apríla opäť premáva aj tento rok.
Cyklobus premáva medzi dunajskostredskou radnicou a gabčíkovským
prístavom každú sobotu a nedeľu a vo sviatok. Dopravca je oprávnený
vykonať úpravu prevádzky spojov v prípade nepriaznivého počasia. SAD
žiada cestujúcich, aby si menej slnečného počasia overili na telefonnon čísle 0910 49 49 49, či autobus premáva.
Odchody od MsÚ: 9.15, 11.15, 13.15 z Gabčíkova späť: 10.00, 12.00,
18.00. Spoje cyklobusu sú naviazané na spoje železničnej dopravy
z/do Bratislavy.
Cestovný lístok na jednu cestu stojí 50 centov vrátane bycikla. Cyklobus slúži na prevoz cyklistov, ktorí sa chcú byciklovať v okolí Gabčíkova.
Umožňuje aj prepravu peších turistov a korčuliarov, pre ktorých uľahčí
prístup k Dunaji. Premávka cyklobusom je plánovaná do 4. septembra.
Spoj naďalej spoločne prevádzkujú SAD Dunajská Streda a Mestský
úrad v Dunajskej Strede. Ďalšie informácie na webovej stránke
www.sadds.sk.
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Lapunk elérhetőségei
Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203
Alžbetínske námestie 1203
E-mail: press@perfects.sk
Web dunaszerdahelyi.sk
dunajskostredsky.sk
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„A tárgyalás nyílt hangnemben zajlott,
amely során két témáról tárgyaltunk. Az első
az egész társadalmat érintő téma volt, a második a magyar közösséggel kapcsolatos.
Emlékeztettem a köztársasági elnök urat,
hogy a rendszerváltás előtt és az azt követő
pár évben Csehszlovákia egyik legfejlettebb
régiói közé tartozott a vidékünk a mezőgazdasági nagyüzemek és a családi zöldség s
gyümölcskertek révén, valamint az erre épülő
feldolgozóipar okán. Az áruházláncok térhódítása, és a mindenkori kormánynak a mezőgazdaság területén meg nem tett intézkedései miatt a nagyüzemek nagy része tönkrement, a családi zöldséges és gyümölcsös kertek nem tudták az áruházláncok által kínált
olcsóbb termékekkel felvenni a harcot és beszüntették a tevekénységüket. Ezekre az
okokra visszavezetve a mezőgazdasági feldolgozóipar a régióban leépült. A negatív hatások következtében sokan elveszítették a
munkahelyüket, s a gazdaság más szektorai-

ban, főleg a szolgáltatásokban voltak kénytelenek munkát találni. Húsz év elteltével a
Csallóköz és Dél-Szlovákia a legfejletteb régióktól leszakadva az egyik legelmaradottabb
régióvá vált, főként azért, mert kormány által
támogatott vállalkozás nem jött létre a térségben. Az itt letelepedő vállalkozásokat pedig a kormány nem támogatva. Mindeközben sok helybeli ﬁatal ingázik a fővárosba,
vagy cégbuszokkal más munkahelyekre.
Az oktatással kapcsolatban fontosnak
tartottam kérni a köztársasági elnök urat,
hogy törvény adta lehetőségeit kihasználva
ne támogassa a helyi oktatási intézmények
visszaállamosítását, mert az önkormányzati
működtetésű óvodák és iskolák megfelelően
működnek, az oktatás terén viszont szükséges intézkedésre van szükség, ám ez minisztériumi feladat. A magyar tanítási nyelvű iskolákban pedig a szlovák nyelv idegen nyelvként való oktatását kellene bevezetni, mert a
magyar ﬁatalok jobban tudnak angolul, mint
szlovákul.
A magyar közösséggel kapcsolatban emlékeztettem a köztársasági elnök urat, hogy
az utolsó népszámlálási adatok szerint a
magyar közösség létszáma Szlovákiában

O návšteve hlavy štátu
Primátora, Zoltána Hájosa, sme sa pýtali na jeho stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky, Andrejom Kiskom.
„Rokovanie prebehlo v otvorenej atmosfére, diskutovali sme
o dvoch hlavných témach. Prvá z nich sa týkala celej spoločnosti,
druhá bola v spojitosti s maďarskou komunitou. Pripomenul
som pánovi prezidentovi SR, že pred zmenou režimu a ešte niekoľko rokov po nej, bol náš región jedným z najrozvinutejších
v Československu, a to vďaka poľnohospodárskym veľkovýrobcom či pestovaniu zeleniny a ovocia v rodinných záhradách a na
to nadväzujúcemu spracovateľskému priemyslu.
Vzhľadom na obsadenie trhu obchodnými reťazcami a v dôsledku chýbajúcich opatrení v oblasti poľnohospodárstva ktorejkoľvek vlády, zbankrotovala veľká časť veľkovýrobcov, rodinní zeleninári a ovocinári neboli schopní konkurovať lacnejším výrobkom ponúkanými obchodnými reťazcami, preto ukončili svoju
činnosť. Tieto dôvody viedli k zániku poľnohospodárskeho spracovateľského priemyslu v regióne. V dôsledku týchto negatívnych
vplyvov mnohí v regióne prišli o prácu a boli nútení ju hľadať
v iných sektoroch hospodárstva, hlavne v oblasti služieb. Po uplynutí dvadsiatich rokov sa Žitný ostrov a Južné Slovensko odtrhli
od najvyspelejších regiónov a stali sa jednou z najzaostalejších oblastí, a to hlavne z dôvodu, že štátom podporované podniky sa tu
neusídlili. Tu fungujúce podniky neboli štátom dotované. Medzitým mnoho miestnych mladých ľudí denne dochádza do
hlavného mesta alebo ﬁremnými autobusmi na iné pracoviská.

félmillió alá esett, tehát húsz év alatt
110 ezer fővel csökkent a magyarok száma,
amely drasztikus fogyásnak minősül. A
szlovák politika nem szentelt ennek a sajnálatos ténynek elég ﬁgyelmet. Szerintünk az
asszimilációt úgy lehetne mérsékelni, ha el
tudnánk fogadtatani az oktatási és a kulturális önkormányzatiságot, ahogy az máshol
már megfelelő módon működik, mint például Szerbiában, a Vajdaságban. A Benešdekrétumok kapcsán felvetettem azt a témát, hogy kormányközi megállapodás alapján erőszakkal telepítettek ki egész családokat a szülőföldjükről Magyarországra és deportáltak a mai Csehországba a szudétanémetek helyére, s ezektől az emberektől és
hozzátartozóiktól a rendszerváltás óta sem
a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság Szövetségi Gyűlése sem a Szlovák Köztársaság
Nemzeti Tanácsa nem kért bocsánatot (viszont a németek és a zsidók esetében a bocsánatkérés megtörtént). A kettős állampolgársággal kapcsolatban elmondtam, hogy a
magyar közösség számára a magyar állampolgárság felvétele érzelmi kérdés, s már sokadik alkalommal nem került elfogadásra a
szlovák parlamentben.”

V súvislosti so vzdelávaním som považoval za dôležité požiadať pána prezidenta, aby využil svoje kompetencie a nepodporil
opätovné zaradenie miestnych vzdelávacích inštitúcií pod správu
štátu, lebo škôlky a základné školy pod správou obecných samospráv fungujú dobre, avšak v oblasti vzdelávania sú potrebné nevyhnutné opatrenia, ale to je, samozrejme, kompetencia ministerstva. V školách s vyučovacím jazykom maďarským by bolo treba
zaviesť vyučovanie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, lebo
maďarská mládež vie lepšie po anglicky ako slovensky.
V súvislosti s maďarskou komunitou som pripomenul pánovi
prezidentovi SR, že podľa údajov posledného sčítania ľudu počet
osôb maďarskej komunity na Slovensku klesol pod pol milióna,
čo znamená, že po dvadsiatich rokoch sa počet Maďarov znížil
o 110 tisíc, čo predstavuje drastické zníženie. Slovenská politika
nevenovala tejto nešťastnej skutočnosti dostatočnú pozornosť.
Podľa nás by sme mohli asimiláciu zmierniť, ak by sme dokázali
schváliť vzdelávaciu a kultúrnu samosprávu, ako to už inde, napríklad v Srbsku, vo Vojvodine dobre funguje. V súvislosti s Benešovými dekrétmi som načal tému, že na základe medzivládnych dohôd boli násilne presídlené celé rodiny z rodnej zeme
do Maďarska či boli deportované do súčasného Česka, na miesta
po sudetských Nemcoch, a týmto ľuďom a ich príbuzným sa
od zmeny režimu, ani FZ ČSFR, ani NR SR, neospravedlnili
(avšak v prípade Nemcov a Židov k ospravedlneniu došlo). V súvislosti s dvojitým štátnym občianstvom, ktoré sa už viackrát nepodarilo v slovenskom parlamente odsúhlasiť, som povedal,
že pre maďarskú komunitu by možnosť prijať maďarské občianstvo bolo citovou záležitosťou.
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL – PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

Dr. Hájos Zoltán polgármestert
az Andrej Kiska köztársasági elnökkel való találkozása során érintett témákról kérdeztük.

BEÍRATÁS

Az alapiskolai beiratkozások mérlege
Az általánosan kötelező érvényű
városi rendelet értelmében a városi
fenntartású alapiskolákban idén
április 20. és 28. között zajlottak a
beiratkozások – íme a mérleg.
A Vámbéry Ármin Alapiskolában
nem tartottak ünnepélyes beíratást,
ugyanis a kijelölt időszak mindegyik
napján készültek a gyerekek fogadására. Masszi János igazgató szerint „a kijelölt időszak minden napja ünnepnap
volt. Egy felkészült csapat várta a gyermeket és a szülőt egyaránt, ezáltal több
idő jutott a jövendő elsősre és a szülőkkel való beszélgetésre.” Az igazgató szerint az iskolában így többen szétnéztek, órákat látogattak. „Minden Bogyó
és Babóca – ebben az évben ez a tematikánk – általunk készített ajándék
munkáltatóval és mosollyal távozott.”
A 2016/2017-es esztendőben Masszi
szerint három osztályt tudnak nyitni,
ez ugyanis a maximális kapacitásuk. „A
megjelölt időszak harmadik napján
már »teltházasak« voltunk” – mondta.
A 81 beíratott gyermek és szülője várja
tehát az iskola pozitív válaszát, amelyet
június 15-ig kell kiküldeniük. „Jelen
pillanatban szakembereink segítségével
az indokolt halasztásokat vizsgáljuk.
Remélhetőleg mindenki számára, aki
intézményünket választotta, pozitív
tartalmú határozatot küldhetünk” –
nyilatkozta Masszi János.

A Kodály Zoltán Alapiskolában április 20-án tartották az ünnepélyes beíratást, ahol kisebb kultúrműsorral köszöntötték a leendő elsősöket és szüleiket.
Ibolya Olivér igazgató szerint „bekerülni
az iskolapadba” különleges élmény, s szeretnék ezt a pozitív élményt taróssá tenni. Idén a Kodályba 49 kiselsős jelentkezett, akik két elsős osztályban és egy nulladik osztályban kezdhetik meg szeptembertől az iskolát.
A Szabó Gyula Alapiskolában az
ünnepélyes beíratást április 26-án tartották, de mint azt Nagy Árpád igazgató
elmondta, már április 20-tól, a beiratkozás elejétől folyamatosan érkeztek az érdeklődő szülők a gyerekekkel. „A beíratások lezárulása utáni összesítésből láttuk, hogy 81 kiselsős jelenkezett hozzánk, amivel elértük mi is befogadóké-

pességünk felső határát. Lényegében
négy osztállyal indul így az idei szeptember – hármat az iskola épületében helyezünk el, egyet pedig a Barátság téri kihelyezett osztályunkban” – summázta
Nagy Árpád.
Hasonlóan a tavalyi évhez – noha
most itt sem tartottak ünnepélyes beíratást –, idén is a Jilemnický utcai szlovák
alapiskolába jelentkezett a legtöbb dunaszerdahelyi (és környékbeli) leendő
kiselsős – összesen ugyanis 110 gyermek íratkozott ide be. Peter Gajdoš
igazgató szerint a beiratkozottak közül
többen, minden bizonnyal, halasztást
fognak kérni.
A Smetana ligeti szlovák alapiskolába pedig, ahol április 20-án készültek
ünnepi műsorral a kicsik számára, összesen 38 leendő tanuló iratkozott be.
A városi fenntartású alapiskolai beíratások mérlege:
(Iskola / beíratott gyermekek száma)
Jilemnický utcai szlovák alapiskola
– 110
Vámbéry Ármin Alapiskola – 81
Szabó Gyula Alapiskola – 81
Kodály Zoltán Alapiskola – 49
Smetana ligeti szlovák alapiskola – 38
Összesen: 359
Ebből 211 gyermek magyar (59%),
míg 148 szlovák (41%) tannyelvű alapiskolába iratkozott be.
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Bilancia zápisov do základných škôl
ZÁPIS

V Dunajskej Strede sa v zmysle
všeobecne záväzného mestského nariadenia konali v období od 20. do
28. apríla 2016 zápisy do základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta.
V Základnej škole Ármina Vámbéryho sa nekonal slávnostný zápis prváčikov, pretože sa v uvedenom období každý deň konali zápisy. Podľa riaditeľa Jánosa Massziho „v stanovenom období
bol každý deň sviatočný. Deti a ich rodičov čakal dobre pripravený tím, a tak
mali viac času na rozhovor s budúcimi
prvákmi a ich rodičmi.“ Podľa riaditeľa
školy sa vďaka tomu viac ľudí poobzeralo po škole a navštívilo aj vyučovacie hodiny. „Každé dieťa, Bogyó a Babóca
(podľa maďarskej rozprávky) – tieto
mená sme zvolili v tomto roku – odišlo
zo školy s darčekovým pracovným zošitom, ktorý sme mu sami zhotovili, a
s úsmevom na tvári.” Podľa Massziho
v školskom roku 2016/ 2017 môžu
otvoriť tri triedy, taká je ich maximálna
kapacita. „Na tretí deň sme boli už plne
obsadení” – uviedol. To znamená, že 81
zapísaných detí a ich rodičia čakajú na
kladnú odpoveď školy, ktorú treba poslať do 15. júna. „Teraz s pomocou našich špecialistov preverujeme odôvodnené odklady. Dúfame, že každému, kto si
vybral našu inštitúciu, budeme môcť
poslať kladné rozhodnutie” – vyjadril sa
nášmu portálu János Masszi.
V Základnej škole Zoltána Kodálya sa slávnostný zápis konal 20. apríla,
kde vítali budúcich prvákov a ich rodičov s kultúrnym programom. Podľa riaditeľa Olivéra Ibolyu „sadnúť si do školských lavíc“ je výnimočný zážitok a snažia sa, aby sa táto prvá pozitívna skúsenosť stala trvalou. Tento rok sa na ZŠ
Kodálya prihlásilo 49 budúcich prváčikov, ktorí začnú od septembra vyučovanie v dvoch 0. triedach.
V Základnej škole Gyulu Szabóa sa
slávnostný zápis uskutočnil 26. apríla,
ale ako povedal riaditeľ školy, Árpád

Nagy, už od 20. apríla, od začiatku zápisov, sa o školu nepretržite zaujímali deti
s rodičmi. „Po sumarizácii, po ukončení
zápisov sme videli, že sa k nám prihlásilo 81 prváčikov, čím sme aj my dosiahli
hornú hranicu našej kapacity. V podstate v septembri začíname so štyrmi triedami – tri umiestnime v budove školy,
jednu však na vysunutom pracovisku
na Námestí priateľstva” – zhrnul Árpád
Nagy.
Rovnako ako vlani – aj keď ani tu sa
nekonal slávnostný zápis – aj v tomto
roku sa zapísalo najviac prváčikov z Dunajskej Stredy (a z okolitých obcí)
na slovenskú ZŠ na Jilemnického ulici
– celkovo až 110 detí.
Na slovenskú ZŠ Smetanov háj, kde
20. apríla pripravili pre deti slávnostný

program, sa zapísalo 38 budúcich žiakov.
Bilancia zápisov do základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
(Škola / počet zapísaných detí)
Základná škola na Jilemnického ulici
s vyučovacím jazykom slovenským –
110
Základná škola Ármina Vámbéryho
– 81
Základná škola Gyulu Szabóa – 81
Základná škola Zoltána Kodálya –
49
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským - Smetanov háj – 38
Celkovo: 359 detí
Z toho: 211 na ZŠ s vyuč. jazykom
maďarským (59%), 148 s vyuč. jazykom
slovenským (41%).
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BEMUTATJUK

Már a tizedik show-ra készülnek
Április utolsó péntekén ismét
nagy sikert aratott a WLF divatshow a Vermes-villában. A rendezvény visszhangjáról annak ötletgazdáját, Lipcsey Máriát kérdeztük.
– Hogyan értékeli a show-t?
– Úgy gondolom, fantasztikus este
volt, gyönyörű ruhákat mutattunk be, s
Bráz Noémi divattervező kollekciója
hatalmas sikert aratott. Teltházas rendezvény lett, a vendégeink nagyon jól
érezték magukat. Sok egyedi ruhadarabot és különleges kombinációt láthattak a kifutón, és megismerhették az idei
tavasz-nyár trendjeit.
– Voltak újdonságok a korábbiakhoz
képest?
– Megtiszteltetés volt számunkra,
hogy bemutathattuk városunkban Bráz
Noémi divattervezőt és saját tervezésű
ruhakollekcióját, melyet Vasarelly művészete ihletett. Újdonság, hogy a fehérnemű bemutató alatt Maja, az Arizóna
zenekar énekesnője élőben énekelt. Ez
igazán különleges és szép zenei élményt
jelentett mindannyiunk számára.
– Kik azok, akik segítettek megvalósítani a rendezvényt?
– Elsősorban a WLF csapat tagjai:
Süke Moncsi stylist, aki a márkaboltok
kollekcióit válogatta össze és sokat dol-
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gozott a modellekkel, Varga Lívia sminkes, aki a gyönyörű sminkeket készítette, Holocsi Pali dekoratőr, aki a művészi dekorációt és a teremrendezést biztosította, valamint a Hair Studio Galeria fodrászai, akik rendkívül egyedi frizurákat készítettek modelljeinknek. A
díszítésben segítségünkre volt az
L Party Dekor. A Bertók Videónak köszönhetően mindhárom teremben élőben láthatta mindenki a bemutató pillanatait. DJ Smiee a hangtechnikát és a
zenét biztosította, míg Mészáros Otto,
Meszi, a kifutót. Fontosnak tartom
megemlíteni a Prominent Caffeet, a
Nevada éttermet, a Minit és Coca-Cola

céget, akik a színvonalas cateringet biztosították. Köszönet jár Iván Péter
igazgatónak a csodálatos helyszínért,
nővéremnek a szervezésben való segítségért, és Ivan Seňannak a szlovák fordításért. Támogatóink – az Arena Pub
és a Dreamtown Invest – segítségével
pedig még színvonalasabbá tudtuk tenni a rendezvényt.
– A női vagy férﬁ modellek arattak
nagyobb sikert?
– Mindkettő. A show legizgalmasabb részé mindig a fehérnemű bemutató, amikor egyértelműen láthatóak a
reakciók mindkét nem részéről. Ami a
ruhákat illeti, minden márkabolt rendkívül szép és ízléses darabokat hozott a
divatbemutatóra, így is emelve az esemény színvonalat.
A modelljeinknek is külön köszönet
jár, ők név szerint Bittera Noémi, Botos
Nikolett, Hervay Viktória, Jávorka
Cyntia, Raisz Réka, Süke Csilla, Vaculka Aida, Vasmera Kata, Bénes János,
Bugár György, Nagy Marko és Tomovics Ádám voltak.
– Mikor várható a következő divatbemutató Dunaszerdahelyen?
– Novemberre tervezzük az őszi-téli
divatbemutatót, amely már a tizedik,
jubileumi alkalom lesz. Elárulhatom:
sok meglepetéssel készülünk erre a kerek évfordulóra!
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Csallóköz első rádiója, a Tollas
BEMUTATJUK

Tollas rádió. Sokan ismerik,
bár, mint mondják, ismerhetnék
többen is. Alternatív, s a maga nemében egyedülálló. Mert az első
csallóközi rádió, és mert „homemade”, független. Lényegében az első percétől az utolsóig. A Tollas rádió két „frontemberével” Takács
Gergellyel és Kovács Ákossal beszélgettünk.
– Egyáltalán, mit kell tudni a Tollasról? Mi a Tollas?
– Kicsit vissza kell lépni az időben.
Mintegy három évvel ezelőtt, mikor tizennégy magánszemély megalapította a
Durvacrew Polgári Társulást. Kibérelték
a Komensky utcai székházat, azért, mert
szerettek volna egy sajátos, egyéni kultúrközeget teremteni, egy „alternatív kultúrházat”. Olyat, ami eltér a hagyományostól, ahol másféle, eredetibb dolgok
születnek, zajlanak – legyen az zene,
ﬁlm vagy akár fotózás. A Durvacrew lett
az a közeg, amelyben így számos zenei
rendezvényt, fesztivált sikerült megvalósítani, mint például – többek között – a
Mediawavet, vagy a Vészféket.
– Itt minden attól más – mondják,
egymást kiegészítve –, hogy ilyen nincs sehol, és itt minden valódi és eredeti. Egyfajta „homemade”, s bár lehet, hogy a
Durvacrew eseményeit kevesebb ember
ﬁgyeli, de ez itt senkit sem zavar. Az itt
fellépő, vagy a velünk kapcsolatban lévő,
s a Tollas rádióban megjelenő zenészekben, művészekben nem volt benne a
megfelelés kényszere. Ráadásul nem feltétlenül azért zenélnek, fotóznak vagy
festenek, írnak, hogy az minél több emberhez eljusson, hanem csupán egy bizonyos rétegnek, vagy épp saját magának
akar bemutatkozni.
Az eredeti ötlet a társulás mögött tehát az volt, hogy egy ilyen kötetlen és alternatív kultúrközeget biztosítson.
– És a Tollas ugyanezt csinálja.
– Már az induláskor az egyik termet
annak tartottuk fenn, hogy ott, illetve
onnan indítsuk el a saját rádiónkat. Per-

sze, már előtte próbálgattuk a technikát,
a hozzánk ellátogató zenészeket online
közvetítettük, ment a live stream. Először „Durva rádió” lett volna a neve, a
társulás nevéből kiindulva, de ezt gyorsan elvetettük, mert félreérthető lett volna. Tarr Kalmi, a Tollas aktív tagja találta ki végül a Tollas megnevezést, hiszen
mi is, mint az egykor az utcákat járó
ószeresek, „tollasosok”, „felvásárolunk”
értékeket, s azokat „újrahasznosítjuk”.
Úgy indultunk, hogy gyűjtöttük a
jogdíjmentes zenét, az anyagokat, s megszólítottuk az embereket.
– Hol hallgatható, és kikhez szól a
Tollas?
– Szlovákiában elég problémás egy
behatárolt, regionális frekvenciát kapni,
így adta magát az online felület. Bár bizonyára így eleve beszűkül az a réteg,
akihez eljut az adás, valamint az alternatív besorolás is megriaszt többeket. Mi
azonban úgy tartjuk, hogy a Tollas mindenkihez szól – bár igaz, nem akar mindenkinek megfelelni.
– Egy rádió üzemeltetése eléggé költséges, legyen az bármilyen kicsi is…
– A Tollas abban is egyedi, hogy saját
zsebből ﬁnanszírozott rádió. Két éve
már így csináljuk – sokan nem is értik,
hogyan lehet mindezt önerőből fenntartani. Mindannyian munka mellett teszszük a dolgunk a Tollasban, ami kéthetente legkevesebb három óra ráfordítást
igényel a csapat részéről. És akkor még
nem beszéltünk az előkészületekről,
vagy az utómunkákról. Ráadásul nincs
semmilyen bevételünk, nincs reklám a
rádióban, így valóban a szó nyers értel-

mében magunk tartjuk fenn az adást, de
a helyiséget is. Van, aki néha segít, csak
hogy egy érdekes példát emeljünk ki:
volt, hogy a kábelt a vendég hozta. És
igen, annak ellenére, hogy egy kisebb regionális „webrádióról” van szó, mégis
rengeteg energiát felemészt. Mindenesetre, mivel a miénk, és szeretjük, csináljuk, ameddig bírjuk.
Szerencsére sok esetben még kiadatlan zenét játszunk, illetve csakis jogdíjmenteseket, sőt már bennünket keresnek fel az együttesek, küldve a saját
anyagaikat – így tudjuk a magunk által
kijelölt színvonalat megtartani.
– Lehet tudni, mennyien hallgatnak
benneteket?
– Noha nagyon nehéz mérni egy
webrádió hallgatottságát, azt tudjuk,
hogy az elmúlt másfél év alatt csak az
egyik platformon 150 000 percig hallgatott bennünket az internet népe. Ez
negyvennyolc plusz öt adást jelent, az öt
utóbbi Gombaszögön készült. Az életkori megosztottság is színes: vannak
ugyanis visszajelzések ﬁatal hallgatóktól,
de az idősebb korosztály részéről is,
hogy hallgatják, ismerik az adást. És egyre több külföldön élő is ránk kattint.
A Tollas csapata: Műsorvezető: Héger István, Kovács Norbi; DJ, producer:
Kovács Ákos; fotó, online tartalom, műsorszerkesztő: Takács Gergely; hangtechnikus: Derzsi Dávid, Varga Ferenc;
Tollas graﬁka és Jingle: Németh Gergely.
Tovabbi műsorszerkesztők: Kovács Andi, Sipos Janka, Tarr Kálmán, Hodosy
Peti, Soóky Peti, Tóth Lali – és a Durvacrew Tollast segítő háttércsapata.
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KONFERENCIA

A marketing lehetőségeiről
Május 5-én, a dunaszerdahelyi
az Üzleti és Tájékoztatási Központban rendezték meg az „Irány a Világ” On-line vagy Off-line marketing az IT jövője című konferenciát,
amelyet a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. és a Magyar–Szlovák
Kereskedelmi és Iparkamara szervezett.

A szakmai rendezvény elején dr.
Varga Tibor, Magyarország pozsonyi
nagykövetségének külgazdasági attaséja üdvözölte a jelenlévőket, majd a város nevében dr. Horváth Zoltán alpolgármester köszöntötte az érdeklődő
közönséget.

céljuk a Dunaszerdahelyi Városi Televízió (DSTV) műsoridejének kibővítése és a rendezvényszervezési tevékenység elindítása is.
Bödök Károly, a Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. tevékenységét hozta
közelebb, kitérve a vállalkozóknak nyújtott szolgáltatásokra. Majd Pénzes Anikó az Oxigén Médiacsoportot, míg
Nyerges Csaba a Kisalföld napilapot
mutatta be – mindketten arra koncentráltak, mitől lehet sikeres Magyarországon egy regionális médiacsoport. A
konferencia második részében Poór
Dénes a modern médiakommunikáció

eszközeiről tartott előadást, annak költségeit is összehasonlítva, Néveri Varagya Szilvia pedig a reklámfelületek lehetőségeit vázolta. Az utolsó előadás során Őry Péter, a Pro Civis vezetője mutatta be a torvenytar.sk oldalt, amely lehetőséget kínál a szlovák törvények egy
részét magyar fordításban olvasni. Őry
kitért arra is, milyen nagy lehetőséget
rejt magában a felvidéki magyarság
anyanyelven történő megszólítása piaci
szempontból.
A konferencia végén a gazdasag.sk
weboldal, és a dunaszerdahelyi.sk portál is bemutatásra került.

A folytatásban a külgazdasági attasé
mutatta be a pozsonyi kereskedelmi és
információs iroda tevékenységét és
azokat a lehetőségeket, amelyekben segíteni tudják a szlovákiai és magyarországi vállalkozók gazdasági együttműködésének elmélyülését. Őt Dunaszerdahely város alpolgármestere követte,
aki egyben a városi médiát kezelő Perfects Rt. elnöke. Éppen ennek megújulását mutatta be, amelynek része volt a
Dunaszerdahelyi Hírnök tartalmi és
formai frissítése, valamint a dunaszerdahelyi.sk hírportál januári elindulása
is. Horváth Zoltán kiemelte, további
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Hasznos tanácsok a csalók ellen

A rendőrség tanácsai, hogy ne váljanak csalás áldozatává:
Idegen személy felhívja Önt, aki a rokonának (unoka, testvér) adja ki magát, miközben pénzügyi segítséget kér, de elfoglaltságra hivatkozva más személyt küld a pénzért:

• ilyen esetben ellenőrizze, hogy tényleg az adott személy
kért-e segítséget, s ha nem, akkor mielőbb értesítse a rendőrséget a 158-as telefonszámon, vagy a helyi községi hivatalt.

• Soha ne adjon át pénzt olyan személynek, akit nem ismer.
Előfordultak olyan esetek is, amikor a csalók gáz-, víz- vagy
áramszolgáltató dolgozóinak adták ki magukat.
• Soha ne engedjen be házaló árusokat, gáz-, víz- vagy áramszolgáltató, és más hivatalos személynek álcázott embereket,
bármennyire erőszakosak is, amíg meg nem bizonyosodik felőle, hogy valóban a szolgáltató munkatársai. Az ügyfelek telefonon keresztül is ellenőrizhetik a szolgáltatók munkatársainak
hitelességét.
• Gáz-, víz- vagy áramszolgáltató óraállás leírásának időpontját ellenőrizni tudja a helyi községi hivatalban is.
• Gáz-, víz- vagy áramszolgáltató díjbeszedőket nem alkalmaz, pénzt személyesen nem hoznak, és nem is kérhetnek. Az
áramdíjszámla, a vízdíjszámla és a gázszámla összegét kizárólag banki átutalással, vagy postai úton, csekkel lehet kiegyenlíteni.
• Ha gyanú merül fel Önben, hogy csaló kereste fel, értesítse
a rendőrséget a 158-as telefonszámon, vagy a helyi községi hivatalt.
Ha mégis hasonló bűncselekmény áldozatává válik, nagyon fontos, hogy próbálja megjegyezni az elkövetők kinézetét, jellemvonásait, az autó rendszámát, amellyel közlekedtek. Ezek az információk nagyban hozzájárulnak az elkövetők kilétének kiderítéséhez, illetve a bűncselekmény
felderítéséhez.

Seniori pozor!
Polícia upozorňuje občanov, že v našom okrese boli zaznamenané prípady, kedy neznámi páchatelia uviedli
do omylu seniorov, ktorí tým prišli o celoživotné úspory. Preto Vám ponúkame niekoľko užitočných rád, ako sa nestať
obeťou podvodníkov.
Cudzia osoba Vám zavolá na pevnú linku alebo mobil, predstaví sa ako Váš príbuzný (napr. syn, vnuk, dcéra, brat) a žiada
o ﬁnančnú pomoc, pričom Vám oznámi, že pre peniaze nemôže
prísť osobne a poprosí Vás, aby ste peniaze odovzdali osobe,
ktorú k Vám pošle.
• V takomto prípade čo najskôr si overte, či naozaj volal Váš
príbuzný, ak nevolal, kontaktujte ihneď políciu na čísle 158 alebo miestny obecný úrad.
• Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď
Vám tvrdí, že ju poslal Váš príbuzný, môže totiž ísť o podvodníka.
Boli zaznamenané aj prípady, kedy seniorov páchatelia
uviedli do omylu ako falošní zamestnanci plynární, elektrární a
vodárni.

• Nikdy nevpúšťajte takéto osoby do svojho obydlia, pokiaľ
si nie ste istí, že ide o skutočných zamestnancov spoločností.
Snažte sa overiť túto skutočnosť u ich zamestnávateľa – termín
vykonania odpočtu môžete preveriť aj na obecnom úrade.
• Majte na pamäti, že pracovníci uvedených spoločností preplatky alebo nedoplatky nikdy neinkasujú v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov.
• Ak máte podozrenie, že môže ísť o podvodníkov, kontaktujte políciu na čísle 158 alebo miestny obecný úrad.
Ak sa už stanete obeťou takejto trestnej činnosti, je dôležité,
aby ste si zapamätali výzor páchateľa, jeho spoločníkov, zapísali
si evidenčné číslo motorového vozidla, na ktorom sa pohybovali. Práve tieto informácie môžu pomôcť polícii pri rýchlej identiﬁkácii páchateľa.
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KÖZÉRDEKŰ – PRE VEREJNOSŤ

A rendőrség felhívja a lakosság ﬁgyelmét, hogy az elmúlt
időszakban több olyan esetetről szereztek tudomást, amikor ismeretlen elkövetők idős személyeket károsítottak
meg, azok hiszékenységét kihasználva. Ezért az alábbiakban néhány tanácsot osztanak meg, hogy miképp tudjuk elkerülni a hasonló eseteket.

OKTATÁS

Az óvodai beíratásokról
A beíratás feltételei a Dunaszerdahely Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba.
A gyermekek óvodába való beíratása az oktatásról és nevelésről szóló 2008. évi 245. számú SZK NT törvényének
(közoktatási törvény) 59. §-ával és a Szlovák Köztársaság
Oktatásügyi Minisztériuma által kiadott 306/2008-as és
308/2009-es óvodákra vonatkozó rendelet 3. §-ával összhangban történik.
Az óvodába rendszerint felvehető:
– a gyermek három éves kortól hat éves korig,
– a gyermek, aki betöltötte hatodik életévét, és halasztást
kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
– a gyermek, aki ismételten halasztást kapott a kötelező
iskolalátogatás alól,
– a sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek. (A sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek felvételét az oktatásról és nevelésről szóló 2008. évi 245. számú SZK NT törvénye (közoktatási törvény) lehetővé teszi, de nem kötelezővé. Az óvoda igazgatója a sajátos oktatást és nevelést igénylő
gyermek felvétele előtt mérlegeli, hogy az ilyen gyermek felvételére adottak-e vagy sem a körülmények, illetve, hogy az
ilyen gyermek felvétele után képes lesz-e a megfelelő feltételeket utólagosan kialakítani.)
Az óvodába való felvételnél előnyben részesül az a gyermek:

– aki betöltötte ötödik életévét,
– aki halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
– aki ismételten halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
– akinek a testvére már látogatja az óvodát.
Az óvodába kivételesen felvehető a gyermek kétéves kortól is, ha ki vannak alakítva a megfelelő anyagi, személyzeti
és egyéb szükséges feltételek (elsősorban elegendő férőhely).
A felvétel feltételei:
– A gyermek alapvető önkiszolgálási készségei (higiénia,
étkezés ...).
– A kornak megfelelő kommunikációs készségek.
A kérvény beadása és a gyermekek óvodába való felvétele:
– A gyermek az óvodába a gyermek törvényes képviselője
által benyújtott kérvény alapján nyer felvételt. A gyermek
törvényes képviselője az írásos kérvénnyel együtt benyújtja a
gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást a gyermek kezelőorvosától, melynek tartalmaznia kell az adatokat a kötelező oltásokról.
– Az óvodába való beíratáshoz szükséges kérvényeket a
következő iskolai évre 2016. április 30-tól 2016. május 31ig lehet benyújtani az óvodába.
A gyermek felvételéről szóló határozat:
A gyermek felvételéről vagy a gyermek felvételének elutasításáról szóló határozatot az óvoda igazgatója rendszerint
legkésőbb június 30-ig adja ki.

Borkóstoló és író-olvasó találkozó
A Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolában a vendéglátóipar és idegenforgalom, közismertebb nevén a hotelakadémia tanulmányi szakot végző diákok részére elkezdődtek a gyakorlati érettségi vizsgák.
A hotelakadémia tanulmányi programja nagyon összetett, mivel az általános tantárgyak mellett gasztronómiai és ökonómiai szaktantárgyakból is vizsgáznak az
érettségizők. Az V. K osztály két rendezvényt szervezett, melyet egy szakdolgozat
előzött meg. Ebben a dolgozatban megtervezték a rendezvények menetét, annak legoptimálisabb kivitelezését. Mindkét program helyszíne az iskola tágas aulája volt,
melyet a diákok az alkalomhoz illően díszítettek fel. Az egyik rendezvény egy borkóstolóval egybekötött előadás volt, ahol Gajdosik József borait kóstolhatták meg a
vendégek, valamint sok érdekességet tudhattak meg a borok világáról.
A másik rendezvény egy író-olvasó találkozó volt Vida Gergely költővel. A beszélgetést Fodor Angéla V. K osztályos tanuló vezette, aki a vendéget az életútjáról, publikációs tevékenységéről, terveiről kérdezte. Ezt követte Vida Gergely kiadványainak
a bemutatása. Mindkét rendezvényt ünnepélyes fogadás követte, ahol a hotelakadémiás tanulók azokat az ételeket szolgálták fel, amelyeket ők készítettek a rendezvények előtt. Egy későbbi időpontban az egész rendezvényről prezentáció formájában
tovább folytatódik a vizsgájuk, ahol kiértékelik az egész munkafolyamatot.
Vízkeleti László
10
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FELVIDÉKI VÁGTA

Ismerős Arcokkal a Felvidéki Vágtán
Június 25-én második alkalommal lesz lódobogástól hangos a sikabonyi reptér, ugyanis ekkor kerül
megrendezésre a II. Felvidéki Vágta
a budapesti Nemzeti Vágta hivatalos előfutama. A részletekről dr.
Hájos Zoltán polgármester és Bóna
Erzsébet, a szervező BONS Promotion Kft. vezetője tájékoztatta a
sajtó munkatársait.
A polgármester elmondta, hogy Dunaszerdahely városának és lakosainak
megtiszteltetés, hogy házigazdája lehet
ennek a remek rendezvénynek. „Ez a nap
nem csak a lovassportról szól, több annál.
A bátor lovasokon és gyors paripáikon kívül itt lesz Felvidék számos települése is,
amelyek bemutatkozhatnak ország-világnak. E rendezvényen való részvétellel bizonyíthatja a magyar közösség, hogy öszszetartó, s fogékony a jóra, az értékesre” –
tette hozzá.
A Vágtán résztvevő lovasok településüket képviselik. A versenyzők közül idén
a házigazda lovasa mellett még további
három dobogós helyezést elérő lovas kap
lehetőséget arra, hogy Magyarország szívében, Budapesten tovább képviselje otthonát. A Nemzeti Vágta – köztük a Felvidéki Vágta – nem nevezhető egyszerűen
lovasversenynek. E rendezvények célja
ugyanis a kultúra és a hagyományok életben tartása is, s ami ennél is fontosabb, a
magyarság összefogása. A szervezők feltett szándéka, hogy a Vágta segítségével
tovább éljen az érték, a kultúra, a hagyomány és a magyarságtudat. „A mai rohanó világban szinte semmire nincs időnk.
Azonban mindig törekednünk kell arra,
hogy észrevegyük a fontos dolgokat, s ne
hagyjuk elveszni értékeinket. A Vágtával
arra szeretnénk sarkallni az embereket,
hogy álljanak meg egy pillanatra és tudatosítsák, milyen gyönyörű kultúrával rendelkezünk mi, magyarok. Ezen kívül e
rendezvény egyfajta összekötő kapocsként is szolgál a magyar emberek közt” –
hangzottak el Bóna Erzsébet, a Felvidéki
Vágta szervezőjének szavai.
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A Felvidéki Vágta összdíjazása 2000
euró. A budapesti, Andrássy úti lovas
korzón Dunaszerdahelynek saját, 6 méter hosszú kiállító standja lesz, ahol nem
csupán az esemény házigazdája, hanem a
bekapcsolódó települések is képviseltethetik magukat.
A rendezvény kapui már délelőtt tíz
órától nyitva állnak az odalátogatók előtt.
Az ünnepélyes megnyitóra 11 órakor kerül sor, ekkor megismerkedhetünk egy
különleges hangszoborral is, a handpannal, melyet Pataky Ádám, a Rivalda Színház színésze szólaltat meg a színpadon.
Ezt követően szemtanúi lehetünk az előfutamoknak, majd a döntőt délután 5
órakor láthatjuk. A belépőjegy ára 5 euró
lesz, az alapiskolásoknak szóló diákjegy
ára 1 euró, a kisgyermekeknek 120 cm
magasságig pedig ingyenes lesz a belépés.
Minden jegy egy 3 eurós egész napos
csúszdajegyet is tartalmaz, amelyet a dunaszerdahelyi Thermalpark csúszdavilágában lehet felhasználni.
A Vágta napján a kapunyitástól egészen az éjszakába nyúlóan érdekesebbnél
érdekesebb programok várják majd az érdeklődőket, ahol fontos szerepet kapnak a
lovas előadások. Láthatunk többek közt
szabadidős fogathajtó versenyt, lovasíjász
bemutatót, melyet a Bíró Kert Lovasközpont harcosai és Argyll gyalogos harcosai
mutatnak be, valamint a Felvidéki Hagyományőrző Huszáregyesület bemutatóját is megcsodálhatjuk. Rajtuk kívül a
Fekete Sólymok is ellátogatnak hozzánk
egy izgalmas íjászbemutató erejéig. Az esti órákban pedig egy igazán látványos, tüzes-táncos show-val lepnek meg minket a
Harcosok Táncosai.
A programban helyet kap a kultúra és
a hagyomány is. Fellép a Dunaszerdahelyi
Nyugdíjas Klub Rozmaring Énekkara, a
Csallóközi Gyermek Néptánccsoport, illetve a Dunaág Néptáncműhely is, hogy
előadásukkal még gazdagabbá tegyék a
Vágta műsorát.
A délutáni órákban fergeteges koncerteket is hallhatunk, sok felvidéki tehetséggel, hiszen a szervezők célja számukra is le-

hetőséget biztosítani a rendezvényen. A
döntő előtt az érsekújvári származású operadíva, Szeredy Krisztina kápráztatja el a
nézőket, de itt lesz Csallóköz büszkesége,
az Arizóna zenekar is, akik újonnan megjelenő második nagylemezük dalaival érkeznek hozzánk. A sorban őket a mindenki által ismert Ismerős Arcok követi, akikkel együtt énekelhetjük majd többek között a „Nélküled” című dalukat. Az esti
órákban egy csodálatos hangú énekesnő
gondoskodik mindenki jó hangulatáról,
hiszen a magyarországi Megasztár tehetségkutató műsorban ismertté vált Dér
Heni is örömmel fogadta a meghívást. Vele azonban még nincs vége a szórakozásnak, hiszen őt a dunaszerdahelyi művésznő, Szabó Manyi követi, aki csodás, pörgős zenei összeállítással érkezik.
A program előkészítése során a szervezők különös ﬁgyelmet szenteltek a kisgyermekes családoknak. Ennek okán színes, izgalmas lehetőségekkel várják az
apróságokat. Idén szintén beköltöznek a
helyszínre a kisállatok, akiket kedvükre simogathatnak a gyerekek. Továbbá érdekes és szórakoztató kézműves foglalkozások, és pónilovak kötik le a legkisebbek ﬁgyelmét is. A szervezők meglepetéssel is
készülnek, egy „lehengerlő” játékudvart
rendeznek be az esemény helyszínén, ami
a régi vásárok hangulatát hozza vissza, ezzel biztosítva, hogy a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki megtalálja a magának
legkedvezőbb elfoglaltságot.
A helyszínre való eljutás megkönnyítése sem kerülte el senki ﬁgyelmét,
ugyanis a rendezvény napján, délelőtt fél
11-kor útnak indul a Vágta Vonat,
amely 6 különböző megállóval várja a
vágtára tartókat.
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MOZAIK – MOZAIKA

Víťazná trojica
Predajňa mäsa Otti
Predajňa mäsa Otti na mestskom trhovisku na Malodvorníckej ceste denne víta svojich zákazníkov s čerstvými produktami domácich chutí, z vlastnoručnej výroby bez prísad.
Väčšina výrobkov je vhodná aj pre celiatikov.
Spoľahlivá kvalita a každý deň čerstvý tovar!
Hrajte s nami a vyhrajte darčekový balík „Predajňa mäsa Otti”!
Odmeníme troch výhercov. Všetko, čo musíte urobiť, je
odpovedať na nasledujúcu otázku a poslať ju na emailovú adresu press@perfects.sk do 3. júna 2016.
Kde sa nachádza Predajňa mäsa Otti?
Víťazi z predchádzajúceho čísla DH:
Ibolya Iski, Mónika Mészáros a Ferdinánd Nagy.
O prevzatí cien sa môžete informovať na mailovej adrese
press@perfects.sk!
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Nyerő hármas
Otti húsbolt
Házias ízekkel, saját készítésű, adalékanyagmentes hentesáruval várják a kedves érdeklődőket az Otti húsboltba a kisudvarnoki úti Városi piactérre.
A termékek többségét a lisztérzékenyek is fogyaszthatják.
Megbízható minőség és naponta friss áru!
Játsszon velünk és nyerjen „Otti húsbolt” ajándékcsomagot!
Összesen három szerencsést ajándékozunk meg!
Nem kell mást tennie, mint válaszolni a következő kérdésre,
és elküldeni azt a press@perfects.sk címre 2016. június 3-ig!
Hol található az Otti húsbolt?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei:
Iski Ibolya, Mészáros Mónika és Nagy Ferdinánd.
A nyereményük átvételéről a press@perfects.sk címen érdeklődhetnek!
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Csallóközi Színes Ceruzák 2016. Helyszín, óra: Csallóközi Múzeum kiállítóterme, 11.00
Žitnoostrovské pastelky 2016. Miesto, hodina: Žitnoostrovského
múzea, 11.00
HaddelHadd koncert. Soul Hunter Music Club
Helyszín, óra: Soul Hunter Music Club, 21.00
Slávnostný program Základnej školy ul. Jilemnického
pre žiakov. Miesto, hodina: MsKS, 8.00
Mona Marie mosolya. Zenés vígjáték két részben. Helyszín, óra:
Városi művelődési központ színházterme, 19.00
A lovasíjász. Kaszás Géza ﬁlmje. Helyszín, óra: Városi művelődési
központ moziterme, 18.00
Múzeumok Éjszakája. Ingyenes múzeumlátogatás, Dunaág
táncház, majd ﬁlmvetítéssel egybekötött előadás Vámbéry Ármin
útjáról. Helyszín, óra: Csallóközi Múzeum, 9.00 órától
IV. American Car Meeting. Amerikai Autók Találkozója. Helyszín, óra: Vásártér, 11.00 órától
Anyák-napi Musical-és Operettest előadókkal és a Váci szimfonikus Zenekarral. Helyszín, óra: Városi művelődési központ színházterme, 18.00
Csallóközi kupa. Nemzetközi szabadfogású birkózóverseny
a Dunaszerdahelyi Birkózó Klub szervezésében. Helyszín, óra:
Városi sportcsarnok, 11.00

MÁJUS

31

XXXXI. Duna Menti Tavasz. Gyermekszínjátszó- és Bábcsoportok Országos Seregszemléje. Helyszín: VMK

Júniusban Tündérkert!
Június 20–22. között rendezi meg a Városunkért Polgári Társulás a 2016. évi
Tündérkert rendezvénysorozatot.
A programokból: Slawomir Mrožek: Mulatság / 108 napüdvözlet Hunčík
Katával / Tündérkavalkád / Németh Éva és a Pántlika zenekar táncháza / Gézengúzok bábcsoport / Csallóközi Gyermek Néptánccsoport / Csavar színház
/ GrooveTrain koncert / Esszencia koncert / Korpás Éva koncert / Itt és Most
improvizációs est / Tűzugrás.
A részletes program a dunaszerdahelyi.sk portálon is fellelhető.
Všetky články, programy, aktuálne informácie
a správy nájdete na našej stránke:
www.dunajskostredsky.sk
További programkínálat,
információk, híreink Dunaszerdahelyről:
www.dunaszerdahelyi.sk

PROGRAMAJÁNLÓ – PONUKA PROGRAM
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Krónika
Születések – Novorodenci
Kardos Benett
Medgyes Mark Jozef
Gajdoschík Attila
Varga Csaba
Kucman Miriam
Elhalálozások –
Zomreli
Tóthová Šarlota (1938)
Bertóková Eva (1945)
Ing. Veszprémi Imrich (1947)
Bertóková Helena ( 1968)
Házi Štefan (1926)
Tóthová Edita( 1936)
Kitanovitsová Etela ( 1941)
Lelkesová Alžbeta( 1927)
Csáki Imrich ( 1957)
Kantnerová Marta (1966)
Ing. Cséfalvay Ilona (1956)
Molnárová Terézia (1952)
Házasságkötés – Sobáše
Mgr. Ritter Tamás – Silvia Maričová
Zoltán Nógell – Lenka Kováčiková
Fehér Tibor – Mgr. Balogh Tamara

A lovasíjász
2016. május 20-án a Családi
könyvklub csapata szervezésében
csallóközi hagyományőrző lovasíjászok talpig harci díszben belovagolnak a városba!
A csapat a városházától indul a Fő
utcán át lovagolva a kultúrház előtti
térre 17.30 óra körül.
Utána a művelődési központban
bemutatják A Lovasíjász c. ﬁlmet,
amely Kassai Lajos tevékenységével,
az általa újrateremtett, csak az elődeinkre jellemző ősi harci képességgel, a
lovasíjászattal foglalkozik.
A bemutató után beszélgetés is
lesz a ﬁlm rendezőjével, Kaszás Gézával.
Jegyek elővételben a Családi
Könyvklub könyvesboltjaiban, illetve
a VMK jegyirodájában is kaphatóak.
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Aranysávos lett a Fókusz Gyermekszínpad Következő számunkból
A XXV. Tompa Mihály Országos Verseny Lírai színpadok (VII.) kategóriájában
a dunaszerdahelyi Fókusz Gyermekszínpad I. és II. csoportja is Aranysávos minősítéssel végzett.
A rimaszombati döntőben a Jarábik Gabriella vezette gyermekszínpad mindkét
csoportja Aranysávos minősítést tudhatott magáénak. Ráadásul a nagyszerű zenei
közreműködésért és „a szuggesztív színpadi jelenetért” Varga Zaránd a zsűri különdíját is kiérdemelte. A Lírai színpadok kategória zsűrijét Hizsnyan Géza (elnök),
Kiss Péntek József és Spátay Adrianna alkotta.
A Fókusz Gyermekszínpad I. csoportját 7-12 éves gyerekek alkotják, akik több
iskolából látogatják a Fókusz foglalkozásait, minden péntek délután 16,30–19,00
között. Ebben az évadban Arany János: A fülemile c. versét dramatizálták és vitték
színpadra, Jarábik Gabriella és Kuklis Katalin rendezésében – Kuklis Katalin 2016
elejétől csatlakozott a gyermekszínpad csapatához.
A Fókusz Gyermekszínpad II. számú csapatát 12-16 éves tanulók alkotják, akik
szombat délelőttönként gyakorolnak. Ők Móricz Zsigmond: Árvácska c. kisregényét
állították színpadra. Itt a szervezői, rendezői munkákat ugyancsak Jarábik Gabriella
és Kuklis Katalin vállalta. Díszlet és fénytechnikai megoldások: Süke István. Külön
köszönet illeti Csepi Zsuzsát, a nagyszerű maszkok készítőjét. Zenei közreműködő:
Varga Zaránd.
A csoportok a Csemadok dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapszervezete és a
városi művelődési központ mellett működnek. Május 8-án Mosonmagyaróváron, a
XXVI. Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon versenyeztek, de nagyon várják a május
végi Duna Menti Tavaszt is.

Megjelenés június 15-én
Nasledujúce číslo vychádza 15. júna

A köztársasági elnök városunkban
Prezident SR v našom meste

Duna Menti Tavasz
Podunajská jar

Csallóközi kupa
Žitnoostrovský pohár

Vastaps a rockopera bemutatóján
Május 5-én mutatták be Dunaszerdahelyen a Vazul Vére című történelmi rockoperát, amely az 1038–46 közötti zavaros magyar történelmi időket eleveníti meg.
Az idős Istvánnak nincs utódja, közeli rokonai helyett viszont Orseolo Pétert teszi
meg örökösének.
Egész életét a kereszténység megerősítésére tette fel, s meggyőződése, hogy kinevezett kegyence ezt az irányt fogja folytatni. A tróntól megfosztott Vazul lázad a döntés ellen, ezért őt megvakíttatja, ﬁai pedig elmenekülnek. Az új uralkodó irtja a pogány hitűeket, kihagyja a magyar urakat az ország vezetéséből, s rendeleteit a németrómai császár akarata szerint hozza. Vazul ﬁai visszatérnek, és a Vata-féle pogánylázadáshoz csatlakozva lépnek fel az elnyomás ellen, míg Orseolo szeme világát veszik,
és elüldözik. István királyt az élő legenda, Vikidál Gyula alakította, de külön öröm,
hogy a régiónkból is volt szereplő – Vata vezér megformálója, Kiripolszky Péter. A
Vazul Vére egy trilógia első része, s harminc dal csendül fel benne. Szinte megáll az
idő, nem csak a zenében mélyülhetünk el, a tánckoreográﬁa, valamint a vetített háttér
is varázslatos látványt nyújtanak. A közönség vastapssal köszönte meg az előadást. A
rockopera zenéjének és dalszövegeinek szerzője, Vörösmarty „Ermi” Imre elárulta,
hogy régóta motoszkált a fejében a darab megírása és színpadra állítása, hiszen húszéves dalok is megszólalnak az előadásban. A trilógia második részének már elkészült
a zenei anyaga, s jelenleg a harmadik, befejező részen dolgozik, amely László király
uralkodásának történetét dolgozza fel. (Kertész Renáta)
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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

Ref. istentisztelet
Ref. bohoslužba
Vasárnap / Nedeľa: 9.00
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