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Dunaszerdahelyi fiúk, családapák
Október, de november havában is
több jeles emléknapot számol a naptár:
október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk, október 23-án az 1956-os magyar szabadságharc és a diktatúrák áldozatainak emlékére gyújtunk gyertyát,
míg november 1-jén, mindenszentekkor
az üdvözült lelkek emléknapját tartja a
keresztény világ, november 2-án pedig a
halottak napját, mikor szeretteink sírja
fölött világítanak a mécsesek.
Noha Dunaszerdahelyen kevesen tudatosítják, de november 2-a városunk
gyásznapja is, amikor az I. és II. világháború hősi dunaszerdahelyi katonahalottjainak és polgári áldozatainak emléknapján értük is fellobban az emlékezés lángja.

Nem változik az óvodák jellege

3. o.

November 11-én este pedig az első
világháborús katonai temetőnél tartunk
megemlékezést, amikor is a nagy világégés katonahalottjaira emlékezünk.
Az első világháború millecentenáriumán persze nemcsak arra a mintegy ezer,
többnemzetiségű hadifogolyra emlékezünk, akik a sikabonyi földben pihennek,
hanem azokra az otthonuktól távol nyugvó városunkbeliekre is, akiknek nem adatott meg az anyaföld nyugalma.
Néha úgy érzem, mostohagyermeke a
város mai lakóinak Dunaszerdahely egykori múltja – mintha elfeledte volna hajdan élt kisembereit, akik vagy 1848/49ben, vagy az I. és a II. világháborúban áldozták életüket és vérüket szeretteikért,

Több mint
egymillió oldalletöltés
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hazájukért. Míg a környező települések
mindegyikében ott áll, Dunaszerdahelynek nincs a háborúban odaveszett ﬁaira
emlékező igazi mementó. Van, felelhetnénk, egy a sikabonyi temetőben, és vannak „katonasírok” a Szent István téri
Mártíremlékmű körül. Ám olyan, amelyiken valóban ott lenne a város minden
katonahalottjának a neve, olyan nincs.
Pedig ha lenne, olyan lenne, mint az
egykori, igazi Dunaszerdahely: sokszínű
és sokarcú. Mert lenne azon magyar, német, szlovák név, meg lenne ott keresztény, zsidó, de cigány is. Elfeledett tanítók, hivatalnokok, boltosok, utcaseprők.
Dunaszerdahelyi ﬁúk, családapák.
Nagy Attila

Sikeres vásár után

10. o.

Európai Polgári Díj a Csemadoknak
SZÍNES – FAREBNÉ

Szeptember 30-án Dunaszerdahelyen adták át a Csemadok részére
az elismerést. Az ünnepségen megjelentek Anna Záborská és Csáky
Pál európai parlamenti képviselők, Dionýz Hochel, az Európai Parlament Szlovákiai Tájékoztatási Irodájának vezetője, Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke, Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere, Berényi József, Nagyszombat megye alispánja, Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke, illetve a Csemadok életének számos egykori és mai prominens képviselője is.

Elsőként városunk polgármestere, Hájos Zoltán köszöntötte a
megjelenteket, kifejezve, mennyire megtisztelő, hogy Csallóköz kulturális és szellemi központjában adják át a díjat. „Az pedig, hogy a Csemadok részesül ebben az elismerésben, külön öröm, hiszen a szervezet
munkája rendkívül fontos a magyar közösség megmaradása szempontjából” – jelezte Hájos Zoltán, aki egyben annak a reményét is kifejezte, hogy az odaítélt díj megerősíti, és további, a közösségért tenni
kívánó aktív munkára ösztönzi a Csemadokot.
Dionýz Hochel a 2008-ban alapított Európai Polgári Díjról szólt,
s a megjelentek tapsától kísérelve szlovákul és magyarul is megköszönte a Csemadoknak eddigi több évtizedes munkáját.
Csáky Pál szerint azért is különleges ez az idei, a kölcsönös tiszteletről és megbecsülésről szóló díj, mert azt a Csemadok mint kisebbségi szervezet kapta meg, s 2016-ban egyedüliként, ami a szlovák kormány felé is fontos jelzésként értékelhető.
Anna Záborská beszédében az Európai Unió sokszínűségére utalt.
Szerinte az unió egy olyan csodás mozaik, amelynek színes kövei a
nemzeti közösségek, s amely ettől a sokszínűségtől olyan szép és különleges. A beszédek után az európai parlamenti képviselők közösen adták
át a Csemadok elnökének, Bárdos Gyulának az elismerést, aki az
50 ezer Csemadok-tag nevében vette át és köszönte meg az elismerést.

Začala sa modernizácia
parkového ihriska Golf
Začala sa modernizácia parku Golf na Jesenského ulici. Na úvod revitalizujú zeleň a rastlinstvo, ďalej opravujú oplotenie.
V parku vybudujú nové hračky, v budúcom roku
tu postavia ﬁttpark pre pohybové aktivity obyvateľov mesta. Rekonštrukcia parku bude stáť 40 tisíc
eur.
Súčasne sa v meste realizujú aj obnovenia chodníkov a mestských komunikácií, ďalej samospráva
vybuduje aj nové parkoviská. V týchto dňoch dokončili nový chodník vedúci z Ľanárskej ulice do
ulice A. Józsefa. Dokončili rekonštrukciu ulice Zol-

tána Kodálya, kde pri ceste nový povrch dostal aj
chodník. Na sídlisku Východ na Námestí priateľstva pred blokom 2166-2168 problémy s parkovaním riešia výstavbou nových parkovísk. Tento rok v
meste vybudujú, či modernizujú 90-95 parkovísk.
Modernizácia parkovísk je na programe aj na Radničnom námestí pred panelákom č. 373, ďalej na ulici Generála Svobodu vybudujú 20 nových parkovísk. Na tejto ulici sa dokončí aj úsek cesty.
V týchto dňoch sa realizuje rekonštrukcia prístupovej cesty vedľa administratívnej budovy Southerm, kde obnovia aj chodník. Nový asfalt položili
aj na cestu pred radovými garážami v Ružovom háji.
Samospráva mesta v roku 2016 na rekonštrukciu
ciest a chodníkov, resp. na vybudovanie a obnovu
parkovísk vynaloží 603 tisíc eur.

Lapunk elérhetőségei
Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203
Alžbetínske námestie 1203
E-mail: press@perfects.sk
Web dunaszerdahelyi.sk
dunajskostredsky.sk

Všetky články, programy, aktuálne informácie
a správy nájdete na našej stránke:
www.dunajskostredsky.sk
További programkínálat, információk, híreink Dunaszerdahelyről:
www.dunaszerdahelyi.sk
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Nem változik az óvodák jellege

„Célunk, hogy közvetlen irányítást kapjanak az óvodák, vagyis hogy a városi hivatalról a jogköröket átvigyük az intézményekre. Még a 2000-es évek elején az akkori városvezetés próbált ilyen változtatást
kezdeményezni, ám az végül nem valósult
meg. 2010 óta folyamatosan vizsgáltuk az
óvodák működését, igyekeztünk javítani
azok színvonalát és fejlettségét. A működést ﬁgyelemmel kísérve arra az elhatározásra jutottunk, hogy az óvodák igazgatói
képesek az intézményeket maguk is vezetni, dönteni személyi kérdésekben, biztosítani a megfelelő gazdasági irányítást. A
jogalanyiság kapcsán több alternatíva is
felmerült. Elméletileg elképzelhető lett
volna az is, hogy a kilenc intézményt egy-

bekapcsoljuk, méghozzá úgy, hogy egy
óvoda kapott volna jogalanyiságot, a többi
pedig kihelyezett munkahelyként működött volna. Ez szervezésileg és szerkezetileg azonban túl bonyolultnak bizonyult, s
a törvényi kereteknek sem felelt volna meg.
A másik lehetőség, amely Szlovákiában
több településen is működik, hogy iskolákat és óvodákat kapcsolnak össze, de mivel
mindkettőben más-más az oktató-nevelő
munka, ez sem lett volna hatékony.
Természetesen felmerült annak a lehetősége is, hogy mind a kilenc óvoda önálló jogalanyiságot kapjon, ám ez esetben az anyagbeszerzésen, a könyvelésen, a gazdasági irányításon keresztül minden szétaprózódott
volna, s nem lett volna eléggé hatékony a
működésük. Ezért a célszerűség és a gazdaságosság miatt úgy döntöttünk, négy önálló
jogalanyiságú intézményt hozunk létre, míg
a többi ezek kihelyezett részlegeként működne. Az igazgatónőkkel megbeszéltük,
hogy aki nem szeretné megpályázni az önálló jogalanyiságú óvódák vezetői posztját,
az igazgató-helyettesként dolgozhatna ab-

ban az óvodában (kihelyezett munkahelyen), amelyet eddig is vezetett. Ezzel is biztosíthatnánk, hogy a szülői döntéseket sokszor motiváló, az egyes óvodákra jellemző
nevelői program ne változzon.
Hogy demokratikus legyen a döntés, az
óvodák 2016 végével jogilag megszűnnek, s
2017 elejével újraszerveződnek, hogy a 2-3
munkahelyből álló óvodákban minden szereplő (a szülők, a pedagógusok, a nem pedagógusok, a városi képviselők és a városi hivatal dolgozói) képviselve lesznek az új iskolatanácsokban, amelyek megválasztják 2017
első felében az intézmények új igazgatóit, illetve ellenőrzési jogkörük is lesz az óvodák
működésében. Az óvodák összevonásakor a
nagyságukat és elhelyezkedésüket vettük ﬁgyelembe, s igyekeztünk ésszerű kritériumok alapján eljárni. A szülők félelmeit megértem, mert akiknek kevés információja van,
abban félelmet kelthet a változás ténye, de
szeretném őket megnyugtatni, az óvodák
oktatói-nevelői programja nem fog megváltozni, s kizárólag a gazdasági és a szervezési
irányítás terén lesznek változások.”

Nezmení sa charakter materských škôl
Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva sa rozhodlo, že od budúceho roku budú fungovať štyri nezávislé materské
školy s právnou subjektivitou (viac sa dočítate na 4. strane). Primátora, Zoltána Hájosa, sme sa pýtali na tému, ktorá vyvolala
veľké ohlasy aj v médiách.
„Naším cieľom je, aby materské školy získali priame riadenie, teda, aby sme preniesli všetky právomoci z mestského úradu na dané
inštitúcie. Ešte na začiatku tohto desaťročia malo bývalé vedenie
mesta podobnú iniciatívu, ktorá ale nebola realizovaná. Od roku
2010 sme neustále skúmali prevádzku škôlok, snažili sme sa zlepšiť
úroveň a rozvoj týchto inštitúcií. Pozorovaním prevádzky sme dospeli k názoru, že riaditeľky materských škôl sú ich schopné viesť samostatne, samostatne rozhodovať o personálnych záležitostiach
a zabezpečiť vhodné ekonomické riadenie. Aj v súvislosti s právnou
subjektivitou vzniklo niekoľko alternatív. Teoreticky by bolo možné
aj to, aby sa deväť inštitúcií spojilo a spomedzi nich by jedna získala
právnu subjektivitu, tie ďalšie by fungovali ako elokované pracoviská.
Táto štruktúra by bola organizačne príliš zložitá, dokonca by nespĺňala ani požiadavky právnych predpisov. Druhou možnosťou,
ktorá funguje vo viacerých mestách Slovenska, by bolo to, keď by boli
školy a škôlky spojené, ale keďže v obidvoch inštitúciách je odlišný
výchovno – vyučovací proces, ani táto alternatíva by nebola účinná.
Samozrejme, načrtla sa aj možnosť, že každá z deviatich materských škôl by získala nezávislosť a právnu subjektivitu, ale keďže

v tomto zoskupení by sa všetko počnúc materiálnym zabezpečením
cez účtovníctvo a hospodárske riadenie, rozkúskovalo a prevádzka
škôlok by nebola efektívna. Teda z praktického a hospodárskeho
hľadiska sme sa rozhodli pre vznik štyroch nezávislých materských
škôl a ďalšie by fungovali ako elokované pracoviská. S riaditeľkami
sme sa dohodli, že tie, ktoré sa nechcú uchádzať o post riaditeľky
niektorej z nezávislých materských škôl s právnou subjektivitou,
by ako zástupkyne riaditeľky mohli naďalej pracovať v tej škôlke (elokovanej), ktorú doteraz riadili. Vďaka tomu by sme mohli zabezpečiť, aby sa nezmenil výchovný program charakterizujúci jednotlivé
škôlky, ktorý často motivoval rozhodnutie rodičov o umiestnení dieťaťa do tej ktorej materskej školy.
Škôlky v duchu demokracie na konci roka z právneho hľadiska
zaniknú a začiatkom nového roka sa obnovia na novovzniknuté
materské školy, v ktorých každá zúčastnená strana (rodičia, pedagógovia, iní zamestnanci škôlok, mestskí poslanci a zamestnanci
mestského úradu) bude mať zastúpenie v nových školských radách,
ktoré v prvej polovici budúceho roka zvolia nových riaditeľov inštitúcií a budú mať kontrolné právomoci ohľadne prevádzky škôlok.
Pri zlučovaní materských škôl sme brali do úvahy ich veľkosť a lokálne umiestnenie, snažili sme sa postupovať na základe racionálnych kritérií. Obavy rodičov chápem, lebo kto nie je dostatočne informovaný, môže mať strach zo zmien, ale môžem ich upokojiť,
ku zmenám dôjde len v ekonomickej oblasti a z hľadiska organizačného riadenia.“
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL – PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

A képviselő-testület utóbbi ülésén
arról döntött, hogy négy önálló jogalanyiságú óvoda fog 2017 elejétől
működni városunkban. (Részletek a 4.
oldalon.) A médiában is nagy visszhangot kiváltó témáról kérdeztük dr.
Hájos Zoltán polgármestert.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Négy óvoda kap jogalanyiságot
Szeptember 27-én tartotta soros ülését városunk képviselő-testülete, amelyen többek közt az
óvodák jogalanyiságáról is döntöttek.
A képviselők az ülés első felében elfogadták azt a határozatot, amely a 12 tonnánál nagyobb tehergépjárműveknek a város meghatározott területeiről való kitiltásáról szól. Hájos Zoltán polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, szeretnék elérni, hogy folyamatosabb legyen a városban
a forgalom. Ezért a Fő utcáról és a Nagyabonyi útról már kitiltották a teherforgalmat, ám további intézkedésekre van szükség. A városvezető egyben arra kérte a városi rendőrséget, hogy még erőteljesebben
lépjenek fel a tiltott szakaszokon közlekedő tehergépjárművek vezetői ellen.
Az új javaslat a közlekedés biztonságát
célozza, s így a 12 tonnánál nehezebb tehergépjárművek nem jöhetnének be a
Karcsai útról a városba – csak a 63-as út
felől, a Bősi úti felüljárón keresztül juthatnának be. Mindezzel azt is szeretnék elkerülni, hogy a teherforgalom ne a Kodály
Zoltán Alapiskola melletti szakasz felé
kerülve igyekezzen kijutni Pozsony irányába, hogy ott aztán a ﬁzetős útszakaszokat ismét elkerülve harmadosztályú
utakon közlekedjenek.
A Dunaszerdahely város területén
megrendezett, az árusítással és szolgáltatások nyújtásával egybekötött kulturális
rendezvények feltételeiről szóló szabályzatról is döntöttek a városatyák. Ennek
értelmében az ilyen események szervezőinek 60 nappal a rendezvény előtt be kell
jelenteniük azokat. Ahogy arról korábban
Hájos Zoltán polgármester lapunknak is
elmondta, a lakosság részéről is igény mutatkozott, hogy az önkormányzat fogadjon el olyan szabályozásokat, amelyek a
rendezvények biztonsága mellett azok
megfelelő, színvonalas lebonyolítását is segítik, illetve szabályozzák.
Ennek értelmében a képviselő-testület
elfogadta, hogy a kültéri rendezvények
pénteken és szombaton legfeljebb éjjel
4

2 óráig tarthatnak majd, más napokon
pedig éjfélig. Az időtartamában két órát
meghaladó rendezvények esetében a szervezőknek pedig mobil WC-ket is biztosítaniuk kell majd, az egy- vagy többnapos
rendezvények esetében pedig angol toaletteket. A hivatal az árusok jegyzékének leadását is kérni fogja, illetve a szervezőknek csatolniuk kell majd a színpad, valamint a hangfalak elhelyezésének a tervét
is. A helyszínt a szervezőknek az eredeti
állapotba kell majd visszaállítaniuk a rendezvény befejezése után két órával, illetve
amennyiben késő éjszaka ér véget, akkor a
következő reggel nyolc órájáig. A rendelettel megszabták a zenés produkciók maximális hangerejét is, méghozzá 80 dBben.
A képviselők 18 igen szavazattal támogatták a határozati javaslatot, amelyet kiterjesztettek a gokartpályára is.
Az ülés legnagyobb érdeklődéssel várt
programpontja az óvodák jogalanyiságát
érintő vita volt, amelyen a szülők képviselői is megjelentek. Még aznap átadták tiltakozó petíciójukat, amelyet 1200 polgár
írt alá. A szülők azt szerették volna, ha a
kilenc intézmény mindegyike külön, önállóan működhetett volna. Eddig egyik
intézmény sem volt önálló, s a városi hivatal vette fel azok alkalmazottait, igaz,
mindegyik óvodának volt igazgatója. A
szülők attól tartanak, hátrányosabb helyzetbe kerülnek majd azok az ovik, amelyek kihelyezett tagozatként fognak működni, s hosszú távon nem tudják majd
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megtartani az évek során kialakított saját
arculatukat. Hájos Zoltán polgármester
tájékoztatásul elmondta, nem az oktatásban, hanem az óvoda irányításában jelent
a döntés változást, s lényegében az óvodák
sokkal nagyobb mozgásteret kapnak
majd. Jarábik Gabriella képviselő a központosítástól féltette az óvodákat, s a szülők nevében felszólaló Mikóczy Zoltán és
Beke Zsolt pedig attól tartottak, hogy az,
amit az óvodákban a szülőkkel együtt eddig közösen kiépítettek, így elveszhet.
A. Szabó László alpolgármester szerint a félelmeket elsősorban az információk hiánya szülte.
Végül Jarábik Gabriella módosító javaslatát, miszerint mindegyik óvoda kapjon jogalanyiságot, csak öten támogatták,
míg az eredeti, négy jogalanyiságú intézményről szólót a 19 jelenlévő képviselőből
15-en. Így a képviselők által elfogadott
változás értelmében négy önálló jogalanyiságú intézmény lesz, amelyek igazgatókkal rendelkeznek majd, a további intézmények is megmaradnak, azok vezetői
igazgatóhelyettesek lesznek.
Az iskolák és óvodák konyháinak központosítására egyelőre nem kerül sor, arról ugyanis szakmai egyeztetést fognak
folytatni az érintett felek.
A képviselők az ülésen emellett még
döntöttek több ingatlan eladásáról, az
elektromos autók töltését szolgáló állomáshelyeket érintő javaslatról, illetve a
DAC Aréna Rt.-t érintő változásról, miszerint oda új befektető belépése várható.

Štyri materské školy získajú právnu subjektivitu

Poslanci v prvej časti zasadnutia
schválili návrh na rokovanie o yylúčení
nákladnej dopravy s celkovou hmotnosťou nad 12 t a zmenu dopravných tranzitných okruhov v meste Dunajská Streda. Primátor mesta Zoltán Hájos v súvislosti s tým povedal, že by chceli dosiahnuť, aby bola cestná premávka
v meste plynulejšia. V záujme toho je už
na Hlavnej ulici a Veľkoblahovskej ceste
nákladná doprava vylúčená, ale je potrebné zaviesť ďalšie opatrenia. Primátor mesta požiadal mestskú políciu
o ráznejšie kroky proti vodičom nákladných vozidiel jazdiacim na týchto úsekoch.
Podľa nového návrhu by chceli ďalej
zvyšovať bezpečnosť dopravy, a preto by
vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 t
mali úplný zákaz vjazdu do centrálnej
časti mesta Dunajská Streda z Kračanskej cesty, tie by sa do mesta dostali
z cesty č. 63, cez nadjazd z Gabčíkova.
Týmito opatreniami by sme chceli dosiahnuť, aby nákladná premávka z mesta
smerom na Bratislavu neprechádzala
v blízkosti Základnej školy Zoltána Kodálya, a teda v snahe vyhnúť sa spoplatneným cestám, neničili svojimi ťažkotonážnymi autami cesty 3. triedy.
Mestské zastupiteľstvo rozhodlo aj
o pravidlách, ktorými sa ustanovujú
podmienky usporadúvania kultúrnych
podujatí spojených s poskytovaním služieb a predajom výrobkov
na území mesta Dunajská Streda,
podľa ktorých sú usporiadatelia podujatí povinní oznámiť jeho realizovanie
60 dní pred konaním podujatia. Ako
už predtým primátor Zoltán Hájos
našim novinám povedal, zo strany
občanov sa ukázal dopyt na to, aby samospráva prijala nariadenia, ktoré
okrem bezpečnosti podujatí zabezpečia

aj ich vysokú úroveň. Tak prišiel rad
aj na schválenie takého nariadenia, podľa ktorého je usporiadateľ
kultúrneho podujatia povinný zabezpečiť poriadok na mieste konania a keď
kultúrne podujatie trvá viac ako 2 hodiny, musí zabezpečiť mobilné toalety,
na jedno - alebo viacdňové podujatie anglické toalety. Bude potrebné odovzdať
zoznam trhovníkov, ako aj návrh umiestnenia javiska a reproduktorov. Kultúrne
podujatie sa musí v dňoch piatok a sobota ukončiť najneskôr do 02:00 hod
a v dňoch nedeľa až štvrtok do 24.00
hod, po ňom treba zabezpečiť vyčistenie
priestoru, a to do 2 hodín od ukončenia
podujatia a uviesť miesto podujatia
do pôvodného stavu, ak kultúrne podujatie končí v neskorých nočných hodinách
vyčistenie verejného priestranstva treba
zabezpečiť najneskôr do 8.00 hod ráno
nasledujúceho dňa. S nariadením stanovili aj hodnotu hluku hudobných produkcií, ktorá nemôže prevyšovať 80 dB.
Poslanci 18 hlasmi schválili návrh
uznesenia, ktoré bolo rozšírené aj na
motokárovú dráhu.
Najviac očakávaný program zasadnutia bola diskusia týkajúca sa právnej subjektivity materských škôl, do ktorej sa
zapojili aj zástupcovia rodičov, ktorí
odovzdali petíciu podpísanú 1200 občanmi. V nej požadujú, aby deväť predškolských zariadení mesta fungovalo samostatne, nezávisle. Doteraz žiadne
z nich nebolo nezávislé, napr. mestský
úrad prijímal zamestnancov, aj keď všetky z nich mali riaditeľa. Na základe
zmien, ktoré poslanci schválili, budú
štyri nezávislé, s právnou subjektivitou,
ktoré budú mať riaditeľov, ale nezaniknú
ani ostatné, ich vedúcimi budú zástupcovia riaditeľov. Rodičia sa obávajú, že
elokované škôlky budú v nevýhode a nebudú schopné dlho udržať svoju tvár,
ktorú budovali počas dlhých rokov. Primátor Zoltán Hájos zdôraznil, že rozhodnutie neznamená zmenu vo výchove, ale vo vedení škôlky a v podstate
škôlky dostanú oveľa väčší priestor

na realizovanie sa. Poslankyňa Gabriella Jarábik má obavy ohľadne centralizácie materských škôl, Zoltán Mikóczy
a Zsolt Beke (zástupcovia rodičov)
sa zas obávajú, že sa môže stratiť všetko
to, čo sa v materských školách spolu
s rodičmi vybudovalo.

Podľa László A. Szabóa, zástupcu
primátora, obavy vznikli predovšetkým
kvôli nedostatočnej informovanosti.
Návrh pani poslankyne Jarábik
na deväť nezávislých materských škôl
s právnou subjektivitou podporili len
piati, kým pôvodný návrh štyroch inštitúcií s právnou subjektivitou však 15
poslancov z 19 zúčastnených – preto
začiatkom budúceho roka štyri materské školy získajú samostatnú právnu subjektivitu. Na centralizáciu kuchýň škôl
a škôlok zatiaľ nepríde rad, o tom budú
viesť odbornú diskusiu so stranami, ktorých sa to týka.
Poslanci okrem toho rozhodli o odpredaji viacerých nehnuteľností, o návrhu týkajúceho sa čerpacích staníc pre
autá s elektrickým pohonom a v súvislosti so zmenami týkajúcimi sa budúceho akcionára spoločnosti DAC ARÉNA, a.s.
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27. septembra sa konalo ďalšie
riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa okrem
iného rozhodovalo o právnej subjektivite materských škôl.

DUNASZERDAHELYI.SK

Több mint egymillió oldalletöltés
Januárban a városi médiát működtető Perfects Rt.
változtatásokat hirdetett meg, amelynek keretében
nemcsak lapunk újult meg, hanem egy új portál is indult dunaszerdahelyi.sk címen.
Fónod Zoltán, a Perfects Rt. igazgatója elmondta, a portál
működését első naptól kezdve hatalmas érdeklődés övezte, amelyet az elmúlt nyolc hónap adatai ismét csak alátámasztanak.
Szeptember végéig a honlap több mint 130 ezer egyedi látogatót
jegyez, akik közel 1,3 millió oldalt néztek meg. Külön öröm,
hogy a visszatérő látogatóink száma folyamatosan emelkedik.
A dunaszerdahelyi.sk átlagos látogatója 35-44 év közötti
hölgy, de összességében elmondhatjuk, a 25-44 év közötti korosztály alkotja a portál látogatóinak 55 százalékát. Ugyanakkor
az is öröm, hogy az idősebbek és a ﬁatalok is találnak maguknak
olvasnivalót a dunaszerdahelyi.sk oldalon, amely a közösségi hálón is jelen van, a Facebookon a rövid idő ellenére több mint
ötezer kedvelőt szerzett magának. Ma pedig már ott tartunk,
hogy a számítógépekről és táblagépekről látogatók száma
együttvéve is kevesebb, mint a mobilról böngészőké.
Az eddigi bizalmat köszönjük, hamarosan újdonságokkal és
természetesen folyamatosan frissülő információkkal igyekezünk
ﬁgyelmükre rászolgálni.

Kíváncsiak vagyunk a véleményére!
– Rendszeresen kapja a Dunaszerdahelyi Hírnököt a postaládájába?
– Ellátogatott már, illetve ﬁgyeli a dunaszerdahelyi.sk portált? Milyen információkat keres rajta?
– Fogható az Ön háztartásában a DSTV programja? Milyen riportot látott utoljára?
Küldje el véleményét és elérhetőségét a press@perfects.sk
e-mail-címünkre vagy postacímünkre (Erzsébet tér 1203/
Alžbetínske námestie 1203), s nyerje meg a Perfects Rt.
ajándékcsomagját!

Aranykert – Zlatá záhrada – Golden Garden
Hatodik évfolyamába érkezett az ben látta a művésztelep „eredményét” az
Aranykert – Zlatá záhrada – Golden azt megnyitó Nagy T. Katalin művészettörténész. Nagy szerint a 20. száGarden művésztelep.
zadban több „támadás” érte a festészeIván Péter, a Kortárs Magyar Galé- tet, többen meg is jósolták „halálát”, ám
ria igazgatója köszöntötte szeptember mégis élt, s élni fog továbbra is. Nagy T.
23-án a kiállítás résztvevőit, illetve az Katalin azt is kiemelte, hogy az AranyAranykert művésztelep mecénásait, kert gyűjteményének „térbeli határai” is
Péntek Istvánt és feleségét, Máriát, va- meglepően kiterjedtek, azaz Szlovákia,
lamint Almási Róbertet, a kiállítás ku- Magyarország, Ausztria, Svájc, Franciarátorát, majd Németh Imre
üdvözölte énekével a jelenlévőket.
Hat éve mecénása, főszervezője az Aranykert művésztelepnek a Péntek házaspár.
Ennek a fantasztikus gyűjteménynek, mely mára már
mintegy háromszáz darabot
számlál, csak egy szeletét mutatta be a megnyitott tárlat, s
ez az első alkalom, hogy egy6
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ország, Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Oroszország, Irán,
Mexikó és az Amerikai Egyesült Államok is „adtak már alkotót” a Péntek házaspár támogatta művésztelepre, akik
segítségével megfelelő műtermi környezetben dolgozhattak. A művészettörténész szerint nagy dolog Péntek Istvánék
törekvése és kitartása, főképp, hogy
ilyen nagy szeretettel és megértéssel fordulnak a művészet, illetve a világ különböző szemléletű alkotóművészei felé. A jelenlegi
tárlat is jól mutatja, hogy a különböző tradíciók és gondolkodásmódok jól megférnek
egymás mellett.
A kiállítást az érdeklődők
2016. október 17-ig tekinthetik meg a Kortárs Magyar
Galéria földszinti és emeleti
kiállító termeiben.

Ragyogó, erőteljes színekben...

– Több műfajban – mozaik, akvarell,
litográﬁa, tűzzománc – is kipróbálta
már magát. Miért döntött épp az üvegfestés mellett?
– Az üvegfesték ragyogó, erőteljes
színeit szeretem. Festményeimet áttetsző üveglapra festem oldószeres üvegfestékkel. Ez a speciális művészfesték
nagyon nehezen használható, keverhető, utólag nem javítható, így a festés küzdelmes. Nem lehet lendületes ecsetkezeléssel, gyorsan dolgozni.
Gyakran megkérdezik tőlem, hány
óráig tart egy-egy festményem elkészítése.
Mindig csodálkozom, amikor alkotásaim értékét, minőségét a ráfordított idő függvényében próbálják meghatározni.
Ilyenkor arra gondolok, amikor
egy sebész operáció közben egy
vágást ejt a szikével, munkája
értékét nem az a pillanatnyi ráfordított idő határozza meg,
hanem a sok év alatt megszerzett tudás és tapasztalat. Így
van ez minden szakma, mesterség esetében. Egy művészeti alkotás létrehozásában pedig van
még valami több is, amit nevezhetünk a múzsa csókjának, ihletnek vagy bárhogy, de az biztos, hogy értéke nem mérhető
időben. Egy színész által kimondott szóban a színpadon
nem csak a mesterségbeli tudása, de addigi élményei, tapasztalatai, kudarcai, egész
élete benne van. Egy ecsetvonásban is benne van mindez.

– Különlegesek és jellegzetesek az alkotásai, melyekben számtalanszor felbukkan a magyar motívumkincs vagy
nemzeti kultúránk jelképei.
– Nagyon közel áll hozzám a magyar
népművészet, minden ágát szeretem, a
népzene különösen a szívemből szól.

Egy-egy népdal szövege vetekszik a magyar költészet gyöngyszemeivel.
A magyar népművészet forma- és
színvilága irigylésre méltóan gazdag,
sokszínű. A magyar népművészet motívumvilágát egy ősi kincsnek gondolom,
melynek jelképrendszerét a mai kor embere már nem biztos, hogy érti. De a korabeli alkotói, használói minden forma
és szín pontos jelentését ismerték.
– Egyik kiállításán a műveit igazi
Aranykertként jellemezték. Valóban,
minden „fényen áttűnő varázslata” egyfajta visszapillantás a szülőföldre, a gyökerekre?
– Tősgyökeres dunaszerdahelyiként
nagyon büszke vagyok a városomra, természetesen a világ közepének gondolom. És persze Csallóköz, az Aranykert
közepének is. Ezer emlék köt ehhez a
városhoz, az itt élő emberekhez, hiszen
itt élnek szüleim, itt töltöttem gyerekkoromat, az egyetem elvégzése óta itt
élek családommal, lányaimmal és férjemmel. Bár nem festek tájképeket, ez az
erős kötődés, a szülőföld szeretete biztosan megjelenik az
alkotásaimon.
–Dunaszerdahelyen már
több kiállítása is volt. E mostaninak van konkrét apropója?
– A Magyar Alkotóművészek Szlovákiai Egyesületének tagjaként több csoportos
kiállításunk volt már, tavaszszal a Kortárs Magyar Galériában mutatkoztunk be. Önálló kiállításaimat egyedül szervezem, kiállítottam már Párkányban, Esztergomban, Komáromban…
Dunaszerdahelyen 2012ben volt kiállításom. Az azóta
eltelt évek alatt elkészült alkotásaimat szeretném most bemutatni a Csallóközi Múzeumban Dunaszerdahely művészetkedvelő közönségének.
Szeretettel várok mindenkit!
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A dunaszerdahelyi születésű
képzőművész, Simon Anikó varázslatos alkotásai különleges hatással bírnak, s ejtik rabul az embert. Letisztult, dinamikus képeinek színvilágában, s általuk mesésvarázsos érzelmek sokféleségében
kalauzol majd bennünket a Csallóközi Múzeumban legújabb kiállítása, mellyel e héten jelentkezik.

KÖZÉRDEKŰ – PRE VEREJNOSŤ

Pastelky – opäť na cestách
O výstavu je nebývalý záujem
nielen doma, ale aj za hranicami.
Pred viac ako desiatimi rokmi,
keď sa výstava predstavila prvýkrát v susednom Győri sa tento
rok, organizujú opäť už výstavy
tri!
Prvá tohtoročná vernisáž expozície
obrazov z medzinárodnej súťaže detí
predškolského veku XVII. ročníka
ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY za našimi hranicami sa uskutočnila
13. IX. 2016 v Kultúrnom inštitúte
Józsefa Attilu, do ktorého prišli hlavne
tí najdôležitejší – deti so svojimi učiteľkami /ale aj rodičmi/ zo všetkých okolitých materských škôlok. A aj tento
rok pripravili krásny a veselý program
vo folklórnom duchu, ktorý predviedli
s radosťou charakteristickou ich veku.
Otvorenia výstavy sa zúčastnili aj čle-

novia Mestského zastupiteľstva - Tibor
Diligens poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý tento rok navštívil aj májovú vernisáž. Ďalej o.i. členka odbornej poroty súťaže – pani Mónika Várszegi, vedúca oddelenia pre predškolské
zariadenia mesta a vedúci pracovníci
Inštitútu. Za organizátorov súťaže sa
prihovorila Gitka Kovačiková, dlhoročná výtvarná pedagogička, ktorá v
minulosti pripravila viacero víťazov súťaže z mesta Dunajská Streda. V súčasnosti, v dôchodku, pôsobí už ako
členka odbornej poroty a taktiež i nesmierne dôležitá podporovateľka samotnej súťaže - získava nezanedbateľný sponzorský príspevok. Vo svojom
príhovore zdôraznila potrebu rozvoja
fantázie detí, prostredníctvom výtvarnej tvorivosti. Žiaľ, aj v našom školstve
sa práve táto dôležitá činnosť stáva
okrajovou... Pani Kovačiková sa po ver-

nisáži venovala aj prítomným učiteľkám materských škôl, tlmočila im rôzne dobré rady z dlhoročných skúseností a vymieňali si navzájom názory na
neformálnom seminári. Výstavu otvoril poslanec mesta Győr – Tibor Diligens, ktorý sa tento rok prvýkrát zúčastnil májového vyhlásenia výsledkov
v Žitnoostrovskom múzeu. Netajil obdiv a nadšenie z úrovne podujatia, ktoré mal možnosť zažiť na vlastnej koži.
Milým a veselým programom prispeli deti zo školy Tárogató Óvoda. Po
ukončení oﬁciálnej časti otvorenia, deti
spolu s učiteľkami pozorne prezerali
jednotlivé obrazy, komentovali ich a
zvlášť venovali pozornosť aj názvu krajín odkiaľ autori pochádzajú. Do každej škôlky putoval aj trojjazyčný celofarebný katalóg, v ktorých je reprodukovaných všetkých 55 víťazných výtvarných prác.
-sve-

Átadták a felújított iskolakonyhát
A Vidékfejlesztési Szakközépiskolában szeptember
22-én délelőtt adták át a felújított konyhát.
Az ünnepélyes átadáson részt vett Tibor Mikuš megyei
elnök, Hájos Zoltán Dunaszerdahely polgármestere és Berényi József megyealelnök is. Előbb Szabó László, az oktatási intézmény igazgatója mondott köszönetet a megye vezetőinek és képviselőinek, hogy mint a szakközépiskola
fenntartói lehetővé tették a fejlesztéseket. Az iskola konyhája 1974-ben lett kialakítva, így nagyon hasznos volt számára
a beruházás, a mostani felújításnak köszönhetően a régió
legjobban felszerelt ilyen létesítménye lett, amelyet a szakközépiskola diákjai tanulmányaik során is használhatják.
Tibor Mikuš kiemelte, a megyében nem politizálnak, hanem szakmai alapon dolgoznak, amelynek köszönhetően az
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anyagi keretek között sikerül a fejlesztéseket véghez vinni.
Berényi József pedig hangsúlyozta, a megyében minden járást igyekeznek azonos mértékben támogatni. Ezután pedig
részletesen felsorolta az utolsó évben megvalósított beruházásokat, Dunaszerdahely szintjén a Vidékfejlesztési Szakközépiskola mellett az Egészségügyi Szakközépiskola, a
Vámbéry Ármin Gimnázium, a Csallóközi Népművészeti
Központ is megyei forrásból újulhatott meg. A fejlesztések
pedig nem állnak meg.
Az ünnepélyes átadás végén a megye megjelent vezetői és
képviselői a sajtó munkatársaival együtt megtekintették a
megújult konyhát.
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Milyen volt a rendező szemével a vásár?

– Az előzetes tervek szerint 450 árussal számoltak az idei
vásárban. Valóban ennyire nagy volt az érdeklődés?
– A vásárban teljes teltház volt, az összes hely, amelyet
előkészítettünk, mind elkelt, sőt, még póthelyeket is ki kellett alakítanunk. Ezzel elértük a terület kapacitásának határát – beleértve az összes árust és a vendéglátósokat is.
– Mekkora volt az érdeklődés a látogatók részéről?
– Mivel a vásárnak nincs beléptető rendszere, ezért a látogatószámot nehéz pontosan megmondani. Számításaink
szerint a koncerteket több mint tízezer ember kísérte ﬁgyelemmel. Összességében körülbelül 30–50 ezer ember fordult meg a négy nap alatt a vásárban, ami regionális szempontból komoly adatnak minősül. Az idei volt talán a leglátogatottabb vásár, amit persze elősegített a kedvező időjárás
is. Ugyanakkor, bizonyos mértékben, a sikeres programválasztás is hozzájárult a magas látogatószámhoz. A korábbi
években is voltak olyan napok, amikor megközelítette az érdeklődők száma az ideit, de hogy négy napon át kitartott a
szép, verőfényes idő, és napi szinten ilyen tömeg látogatott
volna ki, régen nem volt példa.
– Milyen volt a vásár visszhangja?
– A visszhangok nagyobb része pozitív. Természetesen
vannak negatív visszajelzések is, elsősorban ami a takarítást
érintette, de ezeket a jelzéseket is szívesen vesszük. Ez a
nagy tömeg akkora szemétmennyiséget termelt, amire nem
készült fel a Municipal vállalat. Ezt a problémát a jövőben
szeretnénk orvosolni. Mindenképpen meghalljuk a negatív
kritikákat is, és a jövőben ezekből kiindulva szeretnénk javítani a mostani gondokon.
– Anyagilag hogyan értékeli a rendezvényt?
– A vásárnak közel 80 ezer euró volt a bevétele, meghaladva így a 70 ezres tervünket. Újra meg kell említenem,
hogy ez részben köszönhető a gyönyörű időjárásnak. Beváltak azok az újdonságok is, amelyek az idei vásárt jellemezték, elsősorban a vásár új elosztására, vagy a LED-panelekre gondolok. Nagy sikernek örvendett a sétarepülés lehetősége, a mászófal, illetve a solymászok jelenléte is. Ami az
árusokat illeti, 99%-ban jelezték, hogy szeretnének részt
venni a következő vásáron is, ami, mint rendezőt, nagyon
nagy örömmel tölt el. Ugyanúgy a látogatók részéről is meghozta a vásár a maga hangulatát. Összesítve azt tudom
mondani, hogy egy rendkívül sikeres vásáron vagyunk túl –
mind anyagilag, mind pedig a látogatók és az eladók számát
tekintve.

– Voltak esetleges biztonsági gondok?
– Ahhoz képest, amekkora a látogatottság volt, szerencsére elenyésző problémák jelentkeztek csupán. Kuriózumként
megemlítenék egy önkéntes parkolódíj-beszedőt, aki a sportcsarnok mellett folytatta tevékenységét, s akinek sajnos sokan
be is dőltek. De amint tudomást szereztünk róla, a rendőrség
azonnal intézkedett, elvitte az „úriembert”. Ezenkívül tényleg
csak apróságokat tudnék említeni, például néhány ittas ﬁatallal volt gond, és szerencsére csupán egy esethez kellett mentőt
hívni. De lényegesebb inzultus, agresszivitás elkerülte a vásárt.
– Megmarad jövőre a vásár idei elrendezése?
– Számunkra elsősorban a lakosság véleménye a fontos, és
a visszajelzések azt igazolták, hogy ez a mostani területi el-

rendezés megfelelt. A koncert területének idei besátorozása is
bevált – többen dicsérték –, úgyhogy ezen sem szeretnénk
változtatni. Egy gond van csupán: úgy látjuk, hogy megtelt a
terület. Ha növekedni fog a látogatottság, akkor valamilyen
megoldást kell majd találnunk. Most ugyanis elértük azt a
határt, amelyet biztonsági szempontból már nem nagyon
ajánlatos túllépnünk.
– Milyen célokat tűznek ki a jövőben?
– Úgy gondolom, méltóképpen sikerült befejezni az idei
fesztiválszezont. Jó lenne a Csallóközi Vásárt a jövőben is
ilyen nagyságrendű, nemcsak Dunaszerdahelyt, hanem a bővebb régiót is megmozgató komolyabb regionális rendezvényként megszervezni. Ezt a nagyobb regionális érdeklődést
mutatta a rengeteg, nem dunaszerdahelyi rendszámú gépjármű is. Mindez pedig azt bizonyította számunkra, hogy a vásárra megfelelő programokat választottunk. Szeretnénk most
már ezt a színvonalat továbbvinni, tehát több élő koncertes
főprogramot rendezni, mert ez nagyon bevált. A vásárt a dunaszerdahelyi régió polgármesterein kívül megtisztelte Komárom és Párkány polgármestere is, szerintem a jövőben kiépíthetünk egy nagyon jó együttműködést a régiók vásárai
közt is.
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KÖZÉRDEKŰ

Szeptember fő eseménye városunkban a harminchatodszor megrendezett Csallóközi Vásár volt. Pápay Zoltántól,
a városháza pénzügyi és vagyon-nyilvántartási főosztályának vezetőjétől kértünk rövid összegzést a lezajlott eseményről.

36. CSALLÓKÖZI VÁSÁR

Sikeres vásár után
Az elmúlt évek legsikeresebb Csallóközi Vására van mögöttünk, amelyet
nemcsak az időjárás fogadott a kegyeibe, hanem a vásárlátogatók is.
Ahogy azt az lapunk előző oldalán
Pápay Zoltán is elmondta, a rendezvény látogatóinak pontos számát nehéz
meghatározni, de szombat este már a
Bon Bon koncertjén is rengetegen voltak, és mire Demjén Ferenc megérkezett, lényegében alig lehetett mozdulni
nemcsak a színpad előtt, hanem tömött
sorok álltak mindenütt, ahonnan a
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színpadra, illetve a kivetítőkre rá lehetett látni. Nem is csoda, hiszen a Kossuth-díjas énekesre, a magyar zenei élet
egyik legnagyobb legendájára voltak
eleve a legtöbben kíváncsiak.
A zenész lapunknak elmondta, szívesen jár a Csallóközbe fellépni, és már
nagyban készülnek a decemberi jubileumi koncertjére a magyar fővárosban.
Az idén hetven éves énekes bízik abban,
hogy mint korábban, ezúttal is sokan
ellátogatnak majd Budapestre Dunaszerdahelyről.
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A vásárral kapcsolatban pedig hangsúlyoznunk kell, nem csupán a régióból
látogattak el városunk legjelentősebb
rendezvényére, hanem az ország távolabbi részeiből, illetve külföldről is.
Ahogy azt Hájos Zoltán polgármester
a megnyitón is kiemelte, a vásár napjainkra már kinőtte eredeti, korábbi kereteit, és sokkal inkább egy fesztiválra hasonlít. Az újítások jól vizsgáztak, s bízunk benne, jövőre is hasonlóan élménydús vásárnak örülhetünk majd
mindannyian!

36. CSALLÓKÖZI VÁSÁR
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OKTATÁS

Interaktív angolóra a szakközépben
Szeptember 26-án a dunaszerdahelyi Szabó Gyula
21 Szakközépiskola tanulói eg olyan interaktív angolórán vettek részt, amelyet az iskola a Nyelvek Nemzetközi Napja alkalmából szervezett.
A szakközépiskolában az Egyesült Államok Pozsonyi
Nagykövetsége jóvoltából Freddy Mendez diplomata tartott a
ﬁatalok számára egy rendkívül érdekes előadást az Egyesült

Egyben mesélt a saját életéről is, a nagykövetség egyes
részlegeiről és azok munkájáról, valamint arról, hogyan vált
diplomatává. Az iskola diákjainak a kérdéseire is örömmel válaszolt, és egyben bátorította őket, hogy használjanak ki minden lehetőséget a tanulásra, mely életük során adódik. Az előadás után a diplomata megtekintette az iskolát, majd a jövőbeli
együttműködés reményében elköszönt a tanároktól és a tanulóktól.
-kl-

Államokról, annak politikájáról, az ottani életvitelről, gazdaságról, tanulási szokásokról és munkalehetőségekről, illetve az
emberi kapcsolatokról.
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Nagy Dávid fölényes diadala
SPORT

A Csallóközi Vásár harmadik napján, vagyis szombat
délben rendezték meg az erős emberek versenyét.
A versenyzők összesen öt versenyszámban mérték össze erejüket. Az Apolló-rúdnyomás után lengősúlycipelés következett
380 kilogrammnyi súllyal, ami már komolyabb, nemzetközi
versenyeken is használatos tömegnek számít. A vegyes súlycipe-

lés során egy 100 kilogrammos abroncsot, és egy-egy 125, illetve
150 kilogrammos súlyt kellett minél gyorsabban eljuttatni a 15
méterre lévő célba. A klasszikus versenyszámot, a koffercipelést

sem hagyták ki, ennek során 2 x 150 kilogrammos fémkoffereket
használtak a versenyzők. Az utolsó versenyszám pedig holt húzás volt 250 kilogrammos Apolló-rúddal.
Márk Andrástól, a dunaszerdahelyi székhelyű Strongman
Club DS elnökétől megtudtuk, a magyarországi versenyzők
úton a megmérettetésre balesetet szenvedtek, ezért nem tudtak
részt venni a versenyen. Az öt induló közül a minden megmérettetésben a legjobbnak bizonyuló nyárasdi Nagy Dávid vihette
haza a győztesnek járó serleget, második helyen Puha Péter, harmadikként pedig Sidó Tamás zárt.
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MOZAIK – MOZAIKA

Víťazná trojica

Nyerő hármas

Sebaobrana v každodennom živote

Önvédelem a mindennapokban

Pod názvom „Bráň sa!“ sa 12. októbra 2016 (streda)
o 18.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka
Csaplára uskutoční bezplatná prednáška odborníka na sebaobranu, Tibora Skluta, o obrane jedinca voči zločincom.
Témy prednášok: posilnenie sebaobrany jednotlivca, prevencia, útek, použitie obranných prostriedkov v rámci aktívnej
sebaobrany, úspešné techniky prežitia – to všetko na základe
pravdivých príbehov.
Prednášateľ uvíta návštevníkov, pre ktorých nie je ľahostajná osobná bezpečnosť ako aj bezpečnosť svojich najbližších.
Hrajte s nami a dvaja z vás vyhrajú kartu s kódom na
zhliadnutie videa o sebaobrane!
Všetko, čo musíte urobiť, je odpovedať na nasledujúcu
otázku a poslať ju na adresu press@perfects.sk do 10.
októbra 2016!
Ako sa volá prednášateľ, špecialista sebaobrany?
Víťazi z predchádzajúceho čísla DH: Laura Kósa, Lajos

Póda a Gabriella Rácz.
O prevzatí cien sa môžete informovať na mailovej adrese
press@perfects.sk!
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Védd meg önmagad! címmel tart ingyenes előadást a bűnözőkkel szembeni védekezésről Sklut Tibor önvédelmi szakértő
2016. október 12-én (szerda) 18.00 órától a Csaplár Benedek
Városi Művelődési Központban. Az előadás témái: az egyén
önvédelmének fokozása, a megelőzés, a menekülés, aktív védekezés tárgyak felhasználásával, sikeres túlélő technikák - mindez igaz történetek alapján.
Az előadó azokat az érdeklődőket várja, akiknek fontos a
saját és szerettei biztonsága.
Játsszon velünk és nyerjen két olvasónk egy-egy darab
kódkártyát az önvédelmi videók megtekintéséhez!
Nem kell mást tennie, mint válaszolni a következő kérdésre és elküldeni azt a press@perfects.sk címre 2016. október
10-ig!
Hogy hívják az előadást tartó önvédelmi szakértőt?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei: Kósa
Laura, Póda Lajos és Rácz Gabriella.
A nyereményük átvételéről a press@perfects.sk címen érdeklődhetnek!
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Programajánló
OKTÓBER

OKTÓBER

6–8
OKTÓBER

7
OKTÓBER

8
OKTÓBER

8
OKTÓBER

11
OKTÓBER

12
OKTÓBER

18
OKTÓBER

20
OKTÓBER

21
OKTÓBER

21
OKTÓBER

21
OKTÓBER

23

Nemzeti gyásznap – megemlékezés az aradi vértanúkról. 184849-es emlékmű, 18.30
XIV. Nemzetközi Vámbéry-konferencia. Október 6.: könyvbemutató: Megcsalt reményünk, Vinárium, 18.00 • Október 7–8.:
nemzetközi konferencia a városháza nagytermében, 9.00 ótáról
Sulyok Teréz és Simon Anikó kiállítása. Csallóközi Múzeum kiállítóterme, 17.00
XI. Tarka lepke bábfesztivál. Csaplár Benedek Városi Művelődési
Központ színházterme, 10.00
Dunaszerdahelyi Nemzetközi Erőverseny.
Vásártér, 15.00
Az Ifjú Szivek Táncszínház bemutatja: Bartók 135. Rendező,
koreográfus: Hégli Dusan. Csaplár Benedek Városi Művelődési
Központ színházterme, 19.00
Védd meg önmagad! Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ,
18.00

PROGRAMAJÁNLÓ – PONUKA PROGRAM
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Krónika
Születések – Novorodenci
Földes Peter
Baánová Dóra
Ollári Benett
Petényi Kristóf
Elhalálozások – Zomreli
Erössová Antónia (1931)
Szakálová Irena (1937)
Kulacsová Edita (1941)
Vojtek Dušan (1957)
Miklósová Helena (1932)
Pifková Margita (1941)
Házasságkötés – Sobáše
Tomáš Kasana – Petra Mancalová
Vojtech Rigó – Laura Sidóová
Ladislav Darnay –
Renáta Révayová
Hegyi András – Kristína Csehová
Ing. Gyurcsík Tibor – Simon Judit
Ing. Tomáš Kún –
Katarína Tóthová

Zorán koncert. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színházterme, 19.00
Arthur Miller: Az ügynök halála (dráma). A komáromi Jókai
Színház előadása. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ
színházterme, 19.00
Kultúrával az akadályok ellen 2016. Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központ, 10.00 • Gálaműsor: 16.00
Tiszta szívvel. Till Attila kerekesszékes krimijének ﬁlmbemutatója. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ moziterme, 18.30
Család- és párkapcsolat segítő program. Csoportos interaktív
kurzus, Rózsa liget 937/47., 9.00
Városi ünnepség az 1956-os forradalom 60. évfordulójának alkalmából. A diktatúrák áldozatainak emlékműve, 16.00

Tiszta szívvel
A Családi Könyvklub és a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ szeretettel vár minden érdeklődőt 2016. október
21-én 18.30-kor a művelődési központ mozitermébe Till Attila
kerekesszékes krimijének ingyenes bemutatójára, s az azt követő
exkluzív beszélgetésre a ﬁlm egyik főszereplőjével, Fenyvesi
Zoltánnal! Beszélgetőtárs: Bíró Szabolcs „székirodalmár”.
WWW.DUNASZERDAHELYI.SK • WWW.DUNAJSKOSTREDSKY.SK
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Kiállítás a Gulágról

Következő számunkból

A. Szabó László, Dunaszerdahely város alpolgármestere, a magángimnázium alapítója és Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója köszöntőjével
nyitották meg szeptember 28-án a Magyarok a Szovjetunió táboraiban 19441956 című kiállítást a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban, amelyet a Veritas Történetkutató Intézet készíttetett, s amely a Magyarság Háza,
illetve a magángimnázium társszervezésében jutott el Dunaszerdahelyre.
A kiállítást Simon Attila történész adta át a nagyközönségnek, aki kiemelte
a munkatáborokban raboskodó számos felvidéki magyar megrendítő kálváriáját, akik számára a történelem mindmáig nem szolgáltatott még igazságot.
A tárlatot a Veritas részéről Marinovich Endre tudományos főigazgatóhelyettes mutatta be.
A megnyitót követően a Külhoni Magyarságért Díj kitüntetettje, a Szőttes
Kamara Néptáncegyüttes adott majd egyórás műsort.

Megjelenés október 26-án.
Nasledujúce číslo vychádza 26. októbra.

Az aradi vértanúkra emlékeztünk
Výročie Aradských mučeníkov

Védd meg magad
Bráňte sa

A tárlat 2016. október 5-ig a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban, utána pedig október 20-ig a magángimnázium épületében tekinthető meg.
A Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium igazgatósága ezúton is meghív
minden érdeklődőt rendezvényére.
A rendezvény a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából a Magyarság Háza programsorozata Magyarországon és a Kárpát-medencében.

Kultúrával az akadályok ellen
Kultúra bez bariér

Viac ako milión zhliadnutí stránok
Perfects a. s., prevádzkovateľ mestských médií, v januári oznámil zmeny, ktoré
neznamenali vynovenie len pre naše noviny, ale pod názvom dunajskostredsky.sk
aj štart nového portálu.
Prevádzka portálu sa už od prvého dňa tešila obrovskému záujmu, dôkazom čoho
sú aj údaje posledných ôsmich mesiacov. Do konca septembra navštívilo túto webovú
stránku viac ako 130 tisíc návštevníkov, ktorí si pozreli takmer 1,3 milióna stránok.
Je pre nás potešením, že počet opakovaných návštev sa neustále zvyšuje.
Najčastejšími návštevníkmi portálu dunajskostredsky.sk sú ženy vo veku 35–44
rokov, veková skupina 25–44 rokov tvorí 55% návštevníkov portálu. Avšak, tešíme
sa, že niečo zaujímavé si na stránkach dunajskostredsky.sk nájdu starí aj mladí. Terajšia situácia je taká, že počet návštevníkov, ktorí surfujú prostredníctvom počítačov
a tabletov je menší ako počet návštevníkov, ktorí používajú mobilné telefóny.
Ďakujeme za Vašu doterajšiu dôveru, čoskoro sa ohlásime s aktualitami a samozrejme, vašu pozornosť sa snažíme upútať stále novými informáciami.
Zaujíma nás váš názor!
– Dostávate do svojej poštovej schránky pravidelne Dunajskostredský hlásnik?
– Používate portál dunajskostredsky.sk? Aké informácie hľadáte na portáli?
– Je vo vašej domácnosti dostupný program DSTV? Akú reportáž ste videli naposledy?
Pošlite svoje pripomienky a svoje kontaktné údaje na našu poštovú adresu
a vyhrajte darčekový balík od Perfects a.s.!
Dunajskostredský hlásnik • Dvojtýždenník Mestskej samosprávy •
Šéfredaktor: Péter Rajkovics • Fotografie: Attila Nagy • Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská
Streda • IČO vydavateľa: 00588105, ISSN 1339 3707 • e-mail: press@
perfects.sk • Internet: www.dunajskostredsky.sk • Grafická príprava:
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Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 17.00 (Mindenszentek-templom), Hétfő: 17.00, Kedd:
17.00, Szerda: 8.00, Csütörtök: (16.00
Szentségimádás), 17.00, Péntek: 17.00,
Szombat: 18.15 (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

Református
istentisztelet
Vasárnap / Nedeľa: 9.00
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