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VYCHÁDZA DVOJTÝŽDENNE

DUNASZERDAHELYI
DUNAJSKOSTREDSKÝ
HÍRNÖK HLÁSNIK

Kellemes, kora tavaszi időben, népes ünneplősereg előtt em-
lékeztek meg Dunaszerdahely lakói az 1848–49-es magyar for-
radalom és szabadságharc évfordulójáról március 15-én.

Az emlékmű előtt összegyűltek előbb Gál Tamás színművész
előadásában hallgathatták meg Petőfi Sándor Nemzeti dalát,
majd Bánházi Dóra, a Vidékfejlesztési Szakközépiskola diákja
énekét. Az ünneplő közönséget ezt követően Hájos Zoltán pol-
gármester köszöntötte. Városunk polgármestere beszédében az
összefogás fontosságára utalt, amelyre nagy szüksége volna már
a felvidéki magyarságnak – s egyúttal például állította a '48-as
hősök ebbéli törekvéseit. Kitért az áprilisi iskolai beiratkozásra,
mely kapcsán elmondta, már két generációja nőtt fel a felvidéki
fiatalok jelentős csoportjának szlovák tannyelvű iskolákban, akik
lassan már saját gyermekeik beiratkozásáról döntenek. Hangsú-
lyozta, hogy közösségünk feladata meggyőzni a még bizonytalan
magyar szülőket, hogy gyermekük számára az anyanyelvi, ma-
gyar tannyelvű oktatást válasszák.

A folytatásban Somogyi Alfréd, a Pozsonyi Református Egy-
házmegye esperese mondott ünnepi beszédet. „Úgy tűnhet, mi a
veszteségeinkre emlékezünk, mintha a sebeinket nyalogat-
nánk” – mondta.  „Pedig arról van szó, hogy a tényszerű és való-
ságos győzelmeinél sokkal fontosabbnak tartja a magyar nemzet

kollektív emlékezete az erkölcsi győzelmeket: a hősiességet, a tar-
tást és a kitartást.” Somogyi kiemelte a magyar történelem szá-
munkra fontos emlékeinek morális üzenetét, amelyek közös ne-
vezője a szabadságvágy, amelyet Isten csepegtetett belénk. Az es-
peres ezt követően feltette a kérdést: vajon a háromműszakos
munka vagy éppen az eladósodottság korában valóban szabadok
vagyunk-e, esetleg el tudjuk-e képzelni, hogy magyar nemzetisé-
gű miniszterelnöke vagy köztársasági elnöke legyen egyszer
Szlovákiának. Beszéde végén emlékeztetett: a magyar nemzet-
hez tartozásunk a meghatározott pillanatokban összekapcsolja a
magyar szíveket, mint ma is – s ez a képesség is Istentől való, és
épp ezért Belőle kell erőt merítenünk.

Kiss Balázs, Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének dip-
lomatája Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét olvasta fel,
majd a városunk szervezeteinek képviselői helyezték el a kegyelet
és a megemlékezés koszorúit az 1848–49-es magyar forradalom
és szabadságharc emlékművénél.

A virágok elhelyezését követően a Dunaág Néptáncműhely
előadása következett, akiket a Pántlika zenekar kísért. A remek
produkciót nagy taps búcsúztatta, majd az ünneplő közösség a
Himnusz eléneklésével hajtott jelképesen fejet 1848 dunaszer-
dahelyi hősei előtt.

A közös nevező a szabadságvágy

MEGJELENIK KÉTHETENTE

Groteszk, avagy 
a mai magyar valóság MDŽ v penziónochA Vox Camerata kamarakórus5. o. 7. o. 8. s.
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Ön is szavazhat 
az Év pedagógusára!

Az Év Pedagógusa-díj keretében a 2017-
es közönségdíjas pedagógust keresik. 

Az Év Pedagógusa-díj szavazásához ol-
vasóink is hozzájárulhatnak, ugyanis az
alábbi kilenc jelölt közül egy pedagógust ki-
választhatnak a Közönségdíjra. A díjat Du-
naszerdahely Város Képviselő-testülete az
oktatás és nevelés területén elért eredmé-
nyeiért, a város területén működő iskola
vagy oktatási-nevelési intézmény pedagógu-
sának adományozza.

Az idei közönségdíjra jelöltek: Banyák
József, Belešová Gabriela, Csölle Teréz,
Hykeš Judit, Kapková Dana, Richter Judit,
Šafránková Zdenka, Török Mária és Vörös
Mária. Szavazzon online április 17-ig ITT! 

Môžete hlasovať     
za Pedagóga roka!

Hľadá sa Pedagóg roka 2017, za ktorého
bude hlasovať najviac občanov. Aj Vy môže-
te hlasovať za svojho obľúbeného učiteľa.

Aj naši čitatelia môžu hlasovať za  Peda-
góga roka, voliť môžu spomedzi 9 kandidá-
tov. Titul mu udelí Zastupiteľstvo mesta
Dunajská Streda za výsledky dosiahnuté v
oblasti vzdelávania a športu pedagógovi pô-
sobiacemu vo fungujúcej  vzdelávacej a
výchovnej inštitúcii na území mesta. 

Kandidáti na cenu verejnosti: Banyák Jó-
zef, Belešová Gabriela, Csölle Teréz, Hykeš
Judit, Kapková Dana, Richter Judit, Šafrán-
ková Zdenka, Török Mária a Vörös Mária. 

Hlasovať môžete online do 17. apríla
TU!

Az 1848-as hős sírjánál emlékeztek
Sikabonyi Gálffy Ignác 1848-as honvédtiszt sírjánál helyezte el március 14-

én délután a sikabonyi öreg temetőben a kegyelet és a megemlékezés koszorúját
a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet képviseletében Ka-
raffa Attila városi képviselő, a kulturális bizottság elnöke, Nagy Attila helytör-
ténész és Vajda Barnabás történész. A koszorúzás célja az volt, hogy még in-
kább ráirányítsák a dunaszerdahelyiek figyelmét arra, hogy a városnak van „sa-
ját” 1848-as hőse, Sikabonyi Gálffy Ignác személyében, illetve kifejezni annak
a reményét, hogy – a temető revitalizációja után, valamint a Gálffy-sírkert em-
lékhellyé alakítását követően – jövőre már méltó módon, a rendbe tett sírkert-
nél is leróhatják majd a kegyeletüket a város lakói Dunaszerdahely 1848-as hő-
se, hősei előtt.

Nyílt nap a Szent Erzsébet Főiskolán
A Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Dunaszerda-

helyi Kihelyezett Tagozata 2017. április 1-jén nyílt napot tart, melynek kereté-
ben bemutatja képzési kínálatát, illetve a Warsaw Management University fel-
sőoktatási intézmény dunaszerdahelyi képzéseit. 

Programok:
10.00 – a Szent Erzsébet Főiskola képzéseinek és programjainak kínálata

(szociális munka szak, ápolói szak)
10.30 –  találkozás a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Fő-

iskola és a Warsaw Management University hallgatóival
11.00 – a Warsaw Management University képzéseinek és programjainak

kínálata (közigazgatási szak, zsurnalisztika)
11.30 – beszélgetés a tanárokkal és a hallgatókkal
Helyszín: Bartók Béla sétány, 36.
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Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203 
Alžbetínske námestie 1203

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

dunajskostredsky.sk

Lapunk elérhetőségei

További programkínálat, információk, híreink Dunaszerdahelyről: 

www.dunaszerdahelyi.sk  

Všetky články, programy, aktuálne informácie

a správy nájdete na našej stránke:

www.dunajskostredsky.sk
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„A Szlovák Labdarúgó-szövetség a
Fortuna Liga három csapatának egymás
közötti mérkőzéseit nyilvánította rizi-
kósnak, ezek a Slovan, a Nagyszombat és
a DAC. Minden ilyen találkozón az álla-
mi rendőrség biztosítja a rendet. A po-
zsonyi csapat Dunaszerdahelyre érkezé-
se során egy bevált forgatókönyv szerint
folynak az események, a rendőrök a vas-
útállomásról kísérik a Slovan szurkolóit
a Stúr és a Sport utcákon keresztül egé-
szen a DAC Arénáig, nemcsak érkezés-
kor, hanem távozáskor is.

A nagyszombati Spartak szurkolói-
nak esetében más a helyzet, mert ők au-
tókkal érkeznek, így volt ez március 19-
én is. Emlékeztetném az olvasókat, hogy
2015 júliusában már volt egy olyan eset,

amikor a nagyszombati drukkerek egy
része megtámadta a Galántai úton haza-
felé sétáló DAC-szurkolókat, és megver-
te őket. Akkor sem volt megfelelően biz-
tosítva a vendégszurkolók távozása váro-
sunkból. Hasonlóan volt ez most is, ami-
kor ugyan a stadion környékén rengeteg
rendőr állt készenlétben, de a találkozót
követően néhány vendégszurkoló úgy
gondolta, neki minden szabad. Elmon-
danám az olvasóknak, ha a dunaszerda-
helyiek hasonló helyzetben vendégként
mennek szurkolni, akkor a rendőrök a

városba való érkezéskor összeterelik
őket, az autóikat és a buszokat felvezetik
a stadionhoz, majd gyalogosan kísérik be
őket a stadionba, visszafelé pedig egészen
a város széléig, sőt a járási határig vezetik
a DAC-szurkolókat. Nem értem, hogy
hasonló forgatókönyv miért nem műkö-
dik Dunaszerdahelyen. Miért szükséges,
hogy ártatlan DAC-szurkolókat inzul-
táljanak a vendégdrukkerek?

Hangsúlyoznám, a mérkőzések bizto-
sítása nem a városi rendőrség feladata,
hanem az állami szerveké. Amennyiben
járáson belül erre nem vagyunk felké-
szülve, akkor lehetne kerületen belül ta-
nácsot kérni, hogy senkinek se essen
bántódása. Az még nem megoldás, ha a
Sport utcán kétméterenként rendőrök
állnak, s majd a rendőrök elkísérik a ven-
dégszurkolókat az autóikhoz, és hagyják
őket elmenni, s tovább már nem törőd-
nek azzal, hogy úton hazafelé a futball-
huligánok kiszállnak az autóikból, és a
dunaszerdahelyi szurkolóra támadnak.
Jó lett volna már most is tanulni a két év-
vel ezelőtti esetből.”

Nem elegendő csupán a rendőri jelenlét

Po víkendovom zápase DAC – Trnava niekoľkí fanú-
šikovia zaútočili zaútočilo na Dunajskostredčanov.
V súvislosti s týmto incidentom sme chceli vedieť názor
primátora, JUDr. Zoltána Hájosa.  

„Slovenský futbalový zväz vyhlásil za rizikové zápasy
Fortuna ligy medzi klubmi Slovana, Trnavy a DAC-u.
Na ich vzájomných zápasoch zabezpečuje poriadok štát-
na polícia. Keď hrá bratislavské mužstvo v Dunajskej
Strede, osvedčil sa scenár, keď polícia sprevádza fanúšikov
Slovana od ich príchodu na železničnú stanicu po Štúro-
vej ulici k Športovej ulici po DAC Arénu a tak isto pri ich
odchode.  

Pri fanúšikoch Trnavy je situácia iná, oni prichádzajú
zväčša autami, tak ako tomu bolo aj 19. marca. Pripome-
niem čitateľom, že v júli 2015 sa stal podobný incident,
kedy časť fanúšikov Trnavy napadla a zbila fanúšikov
DAC-u idúcich po Galantskej ceste smerom domov. Ani
vtedy nebol zabezpečený odchod fanúšikov súpera z nášho

mesta. Podobne tomu bolo aj teraz, hoci v okolí štadióna
bolo policajtov v pohotovosti neúrekom, predsa si niekoľ-
ko fanúšikov hostí myslelo, že si smú robiť čo sa im zachce.
Ak idú naši fanúšikovia na zápas ako hostia, tak ich poli-
cajti pri ich príchode zhromaždia a autá a autobusy spre-
vádza až k štadiónu a po zápase ich zas vyprevádza k hra-
nici mesta, ba až okresu. Nerozumiem, prečo sa podobný
scenár nemôže uskutočniť aj v Dunajskej Strede. Prečo
je možné, aby boli inzultovaní nevinní DAC fanúšikovia? 

Zdôraznil by som, zabezpečenie zápasov z hľadiska
bezpečnosti nie je úlohou mestskej polície, ale štátnych or-
gánov. Ak na to v rámci nášho okresu nie sme pripravení,
tak by sme si mohli vypýtať rady na úrovni kraja, aby sa ni-
komu nič nestalo. To totiž nie je riešením, aby na Športo-
vej ulici stál každé 2 metre jeden policajt a fanúšikov od-
prevadia k ich zaparkovaným autám a nechajú ich ísť a viac
sa nestarajú, či cestou chuligáni povyskakujú zo svojich áut
a zaútočia na Dunajskostredčanov. Škoda, že sme sa ne-
poučili z udalosti spred dvoch rokov.”

Len prítomnosť polície nie je dostatočná

A múlt hétvégén lezajlott DAC-
Nagyszombat labdarúgó-mérkőzést
követően a vendégek néhány szurko-
lója dunaszerdahelyiekre támadt. Az
üggyel kapcsolatban kíváncsiak vol-
tunk dr. Hájos Zoltán polgármester
véleményére. 
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A tanácskozás elején Dunaszerda-
hely város 2017-es költségvetésének el-
ső számú módosításáról döntöttek a
képviselők. Hájos Zoltán polgármester
hangsúlyozta, a testület minden évben
reagál az aktuális változásokra, így van
ez most is, amikor a részadókból érke-
ző bevételek magasabbak lehetnek a
tervezettnél. Hodosy Szabolcs, a pénz-
ügyi, költségvetési, városi vagyongaz-
dálkodási és vállalkozói bizottság elnö-
ke elmondta, megtárgyalták és javasol-
ják a beterjesztést, tekintettel arra,
hogy a bevételi oldalon is pozitív válto-
zás történt, így a kiadási oldalt is aktu-
alizálni lehet. A főellenőr is ajánlotta a
módosítás elfogadását. Antal Ágota
képviselő jelezte, nem tudja elfogadni
azt, mert véleménye szerint a városháza
új szolgálati autója korábban a szolgál-

tatások tételében lett elcsúsztatva.
Egyúttal azt is elmondta, hogy a pol-
gármester döntése lehet, jogos volt, de
szerinte nem tisztességes. Ravasz Ma-
rián képviselő csatlakozott kolléganője
kijelentéseihez, s emlékeztett, a lízing-
szerződés értelmében 132 ezer euróba
fog összesen kerülni a szolgálati autó az
öt év alatt.

Hájos Zoltán reakciójában megje-
gyezte, az autót nem saját célra vásárol-
ta, azt nem csak ő használja, s ugyan-
olyan gyártású, mint az eddigi szolgálati
autó. Hozzátette: „hajlandó vagyok átér-
tékelni a döntésemet, mindig a jó megol-
dások híve voltam.” Továbbá megjegyez-
te, a Városi Hivatal szolgáltatási kiadási
idén a legalacsonyabbak az elmúlt négy
év során, ebbe pedig beletartoznak a hi-
telszolgálat és a lízinggel kapcsolatos ki-
adások is. A képviselők ezt követően 13
igen szavazat mellett elfogadták a költ-
ségvetés módosítását, majd teljes egye-
tértés mellett a városi rendőrség munká-
jával kapcsolatos jelentést is.  

A Dunaszerdahely területén műkö-
dő jogi és természetes személyeknek –
vállalkozóknak a városi költségvetés-
ből nyújtandó pénzügyi támogatásról
is döntöttek a képviselők. Ennél Jará-
bik Gabriella képviselő kifogásolta,
hogy miért kell a szabadidőközpont-
nak a pályázati forrásokból támogatást
juttatni, miközben városi intézmény-
ként más formában lehetne biztosítani
a működésükhöz szükséges anyagia-
kat. Ezzel ugyanis jelentősen csökken
a lehívható összeg nagysága. Antal
Ágota a felhívás nélküli támogatások
kapcsán jelezte, jobb megoldás volna,
ha ezeket is a bizottságok bírálnák el.
A polgármester elmondta, korábban
éppen a képviselők indítványozták,
hogy legyenek kiemelt támogatások,
de ő nem zárkózik el a jelenlegi rend-
szerek megváltoztatása elől. A képvi-
selők végül megszavazták a pénzügyi
támogatások elosztását is.

Legközelebb május 9-én ülésezik
majd városunk képviselőtestülete.

A városi képviselő-testület so-
ron kívüli 18. ülését tartották már-
cius 21-én a Városi Hivatal nagy
üléstermében.

Döntöttek a városi támogatásokról

21. marca sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu kona-
lo 18. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

V úvode zasadnutia poslanci rozhodovali o prvej modifikácii
rozpočtu mesta na rok 2017. Primátor mesta, Hájos Zoltán,
zdôraznil, že zastupiteľstvo každoročne reaguje na aktuálne
zmeny, tak je tomu aj tentokrát, keď príjmy z podielových daní
môžu byť vyššie než plánované. Hodosy Szabolcs, predseda fi-
nančnej komisie povedal, že materiál na komisii prerokovali
a odporúčajú jeho schválenie aj vzhľadom na to, že aj na príjmo-
vej strane nastala pozitívna zmena, a tak možno aktualizovať
aj stranu výdavkov. Prijať modifikáciu odporúčal aj hlavný kont-
rolór. Poslankyňa Antal Ágota avizovala, že ona návrh nepod-
porí, lebo podľa jej názoru  nové služobné auto mestského úra-
du sa v predchádzajúcom období schovalo do kapitoly služby.
Zároveň povedala, že ako primátor uviedol, bolo to právne
v poriadku, ale podľa nej nečestné. Poslanec Ravasz Marián
sa pridal k vyhláseniam svojej kolegyne, uviedol aj informáciu,
že podľa lízingovej zmluvy bude celková zaplatená suma za 5 ro-
kov  132 tisíc eur. 

Hájos Zoltán vo svojej reakcii uviedol, že auto nekupuje
na vlastné ciele, nepoužíva ho len on, je tej istej značky ako do-

terajšie služobné vozidlo.  „Som ochotný prehodnotiť moje roz-
hodnutie, vždy som bol fanúšikom dobrých riešení.” Ďalej uvi-
edol, že výdavky z danej kapitoly sú v tomto roku najnižšie
za štyri posledné roky, do nej spadajú výdavky aj v súvislosti
s úvermi a tiež lízingy.  Poslanci potom 13 hlasmi návrh modi-
fikácie rozpočtu schválili a v nasledujúcom bode schválili plným
počtom hlasov aj správu o práci mestskej polície.   

Ďalej sa rozhodovalo o poskytnutí dotácií z rozpočtu
fyzickým a právnickým osobám, ktoré svoju činnosť vykonávajú
na území mesta Dunajská Streda,  pri tomto bode poslankyňa
Jerábik Gabriella spochybnila poskytovanie finančného zabez-
pečenia činnosti Centra voľného času, ktoré by mohlo byť kryté
inými zdrojmi. Týmto totiž značne klesne výška sumy, z ktorej
sa dotácie poskytujú, súčasne Antal Ágota na margo poskytova-
nia dotácií bez vypísanej výzvy uviedla, že lepším riešením
by bolo, keby aj o týchto rozhodovala komisia.  Primátor reago-
val uvedením faktu, že toto riešenie v predchádzajúcom období
inicializovali práve poslanci, ktorí chceli vyčlenenie dotácií
na významné kultúrne akcie, avšak on sám netrvá na nemen-
nosti doterajšieho systému. Poslanci napokon pridelenie dotácií
schválili.  

Rozhodlo sa o dotáciách
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A Kortárs Magyar Galéria idei második kiállítása, amelyet a
kaposvári Kapos ART egyesület Groteszk című triennáléjának
több mint 200 darabos gyűjteményéből válogatták, március 10-
én nyílt meg.

A triennálé gyűjteménye maga is nagyon színvonalas és izgal-
mas válogatás, s ezúttal a látogatók a legjobbakat láthatták.

Szemadám György, festőművész, a magyar művészeti akadé-
mia tagja szerint a groteszk, mint érdekes témaválasztás is nagy-
ban hozzájárult az 1990-es évek elején létrejött művészeti egye-
sület sikerességéhez. Ugyanis napjainkban a groteszk nem egy-
szerűen nem szokatlan, hanem a valóság, ami minket körülvesz
– maga a realizmus. A groteszket, mint kifejezést Szemadám az
udvari bolond figurájában látja leginkább megtestesülni: mely
vicces, ugyanakkor riasztó, szánni való és kicsit ördögien más,
szerencsétlen, de néha bölcs; annyira összetett figura, hogy a mű-
vészetben, különösen a képzőművészetben ennek a lényegét
megragadni különösen nehéz. Ha valaki csak viccesként, vagy
csak tragikusként fogja fel, esetleg csak szánalmasan idétlennek,
az kevés – össze kell sodorni a sok szálat. Minőségét megfogal-
mazni rendkívül nehéz, hiszen a mi világunk is ilyen: van benne
nevetséges, riasztó, félelmetes...

A kiállítás 2017. március 31-ig megtekinthető.
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Groteszk, avagy a mai magyar valóság

Karaffa Attila egyedi módon ünnepelte 37. születésnapját a
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ előcsarnokában
március 8-án: az elmúlt időszakban készített fotóiból válogatott
össze 37-et, amelyeket kiállítás keretében tárt a nagyközönség elé.

Valaskó Ferenc dala után Rajkovics Péter, lapunk főszerkesz-
tője köszöntötte az amatőr fotóst. Mint elmondta, sokszor nem
szentelünk elég figyelmet a képek hordozta tartalomnak, pedig
jó látni, tapasztalni, hogy a fények játéka több, mint egy a sok ké-
pes bejegyzés közül valamelyik közösségi oldalon.

Karaffa Attila önmagát adja át a fotókon keresztül, hiszen a
képek arról szólnak, amit szeret, ami hozzá köthető: az egyházi,
vallási tematika, a magyar kultúra, a történelem, a sport és a ter-
mészet szeretete mind benne vannak a képekben. 

A Szlovákiai Könyvtárak Hete alkal-
mából a Dunaszerdahelyi Csallóközi
Könyvtárban találkoztak a járás profi
könyvtárosai.

Lacza Ilona, a dunaszerdahelyi régió
módszertani felelőse elmondta, hogy le-
hetőség szerint évi egy alkalommal talál-
koznak, hogy összegezzék tapasztalatai-
kat, megvitassák a könyvtárosi munka
fejlesztésének lehetőségeit. Jelenleg a
Dunaszerdahelyi járásban a regionális
szintű Dunaszerdahelyi Csallóközi
Könyvtár mellett még két városi, és nyolc

falusi üzemel, vagyis legalább napi négy-
órás nyitva tartással várja az olvasókat.

A résztvevők megtekintettek egy do-
kumentumfilmet, amelyben különböző
szervezettségű könyvtárak – az egyete-
mitől egészen az egyszemélyes könyvtá-
rig – alkalmazottai beszéltek munkájuk-
ról, mindennapjaikról, terveikről. Ez a
rövidfilm egyfajta vitaindítója volt a be-
szélgetésnek, melynek témája így a
könyvtárak  jelenlegi helyzete volt. Mint
kiderült, sajnos a szakma manapság nem
megbecsült – alacsony mind a társadal-

mi, mind pedig anyagi elismertsége. Rá-
adásul a legtöbb településen alacsony az
új könyvek vásárlására felhasználható
összeg is, amely problémára segítséget je-
lenthet egy-egy jól megírt pályázat. A
mai könyvtárosoknak sokoldalúaknak is
kell lenniük: egy kicsit szervezőnek, s ki-
csit pedagógusnak is, hiszen fontos része
munkájuknak élővé tenni a könyvtárat,
ahol különböző programokat szervez-
nek: kisebb kiállításokat, ünnepvárókat
például gyerekek részére, illetve író-olva-
só találkozókat.

Felvidéki szemmel „37”

Könyvtárosok egymás közt
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Áprilisban Szent György-napok
2017. április 21., péntek
19.00 – Szent György-bál (Vidékfej-

lesztési szakközépiskola)

2017. április 24., hétfő
17.00 – Ünnepi búcsúi szentmise

(Szent György-templom)

2017. április 28., péntek
10.30 – Szent György-emléknap 

– DAC-történelem (Nagy Krisztián)
– (Dunaszerda)helytörténeti ka-
landozások (Nagy Attila)
– A Szent György-díj átadása 

(Vermes-villa)
15.30 – Hazai előadóművészek fellé-

pése (Csaplár Benedek Városi Mű-
velődési Központ előtti tér)

18.00 – Peter Lipa koncertje (Csaplár
Benedek Városi Művelődési Központ
előtti tér)

20.00 – Hot Jazz Band koncert
(Csaplár Benedek Városi Művelődé-
si Központ előtti tér)

2017. április 29., szombat
9.30 – Testvérvárosi focitorna (Városi

szabadidőpark)
15.00 – Dunaszerdahelyi és a testvér-

városokból érkező csoportok fellé-
pése (Csaplár Benedek Városi Mű-
velődési Központ előtti tér)

17.30 – Csík zenekar, nagykoncert
(Csaplár Benedek Városi Művelődé-
si Központ előtti tér)

18.30 – Dunaszerdahely Város Díja-
inak átadása, Testvérvárosi Talál-

kozó és III. Dunaszerdahelyi Ha-
zaváró Találkozó (Csaplár Benedek
Városi Művelődési Központ színház-
terme)

19.30 – Veréb Tamás és vendégének
koncertje (Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központ előtti tér)

21.00 – Budapest bár koncert (Csap-
lár Benedek Városi Művelődési Köz-
pont előtti tér)

2017. április 30., vasárnap
11.00 – Ünnepi búcsúi szentmise

(Szent György-templom)
14.00 – Májfaállítás Sikabonyban

(Sikabonyi Közösségi Ház udvara)
16.00 – Magyar nóta, operett (Csap-

lár Benedek Városi Művelődési Köz-
pont előtti tér)

18.00 – Benkó Dixiland Band, nagy-
koncert (Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központ előtti tér)

19.00 IV. Sikabonyi búcsúi bál (Sika-
bonyi Közösségi Ház)

21. apríl 2017, piatok
19.00 – Ples sv. Juraja (SOŠ RV)

24. apríl 2017, pondelok
17.00 – Slávnostná svätá omša v kostole Sv. Juraja

28. apríl 2017, piatok
10.30 – Slávnostný spomienkový večer na Sv. Juraja (Ver-

mesova vila) 
– Moje mesto, Dunajská Streda – prednášky 
– Minulosť DAC-u – Krisztián Nagy
– Prednášky o minulosti mesta – Attila Nagy 
– Odovzdanie Ceny sv. Juraja 

15.30 – Vystúpenie domácich umelcov (námestie pred
MsKS Benedeka Csaplára)

18.00 – koncert Petra Lipu (námestie pred MsKS Benede-
ka Csaplára)

20.00 – koncert skupiny Hot Jazz Band (námestie pred
MsKS Benedeka Csaplára)

29. apríl 2017, sobota
9.30 – III. Futbalový turnaj sv. Juraja (Park voľného času)

15.00 – Vystúpenie domácich kultúrnych súborov a súbo-
rov z družobných a partnerských miest (námestie pred
MsKS Benedeka Csaplára)

17.30 – Koncert skupiny Csík (námestie pred MsKS Bene-
deka Csaplára)

18.30 – Odovzdanie mestských ocenení, Stretnutie dru-
žobných miest, III. Stretnutie dunajskostredských ro-
dákov (MsKS Benedeka Csaplára)

19.30 – Koncert Tamása Veréba (námestie pred MsKS Be-
nedeka Csaplára)

21.00 – Koncert skupiny Budapest bár (námestie pred
MsKS Benedeka Csaplára)

30. apríl 2017, nedeľa
11.00 – Slávnostná svätá omša v kostole Sv. Juraja
14.00 – Stavanie mája v Mlahom Blahove (Spoločenský

dom v Malom Blahove)
16.00 – Zsuzsa Dóka, Bősi László Szabó 
18.00 – Koncert skupiny Benkó Dixiland Band (námestie

pred MsKS Benedeka Csaplára)
19.00  – IV. Ples Malo Blahovských hodov (Spoločenský

dom v Malom Blahove)

Program Dní sv. Juraja
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A Vox Camerata kamarakórus
A kórus 1990-ben kezdte meg mű-

ködését; az első két évben női karként
aposztrofálták. Az alapító tagokat, illet-
ve a kórus magját ekkor a dunaszerdahe-
lyi zeneiskola tanárai alkották. 1992-től
a női tagok mellé a két férfi szólam kép-
viselői is csatlakoztak. Ebben az idő-
szakban Pálmai Márta vezette, karna-
gyolta a női, majd a későbbi vegyeskart
is. 1990-től egészen 1997-ig több mint
100 alkalommal álltak színpadra, s több
elismerést tudhattak maguknak, így
Aranykoszorús minősítést kaptak a ga-
lántai Kodály Napokon, a Budapesti
Nemzetözi Kórusversenyen ezüst diplo-
mával jutalmazták munkájukat, vagy
például az olaszországi Riva del Garda
rangos nemzetközi kórusversenyen
bronzérmet énekeltek. 1997-ben Rácz
Tibor vezette a kart – majd 1998-tól a
Vox Camerata életében egy „beálló” kor-
szak következett: a kórus „csipkeálomba”
szenderült...

2011-ben aztán Németh Borbálá-
nak, a dunaszerdahelyi Művészeti Alap-
iskola énektanárának köszönhetően felé-
ledt az énekkar. Azóta az újjáalakult ka-
marakórus a Csaplár Benedek Művelő-
dési Központ és a dunaszerdahelyi Cse-
madok Vámbéry Ármin Alapszereveze-
te alatt működik, célja pedig a régi-új:
színesíteni Dunaszerdahely város zenei
életét, valamint megerősíteni a helyi ma-
gyarság identitástudatát, s vele szeretetét
a zene iránt. Az elmúlt hat évben számos
fellépést tudhatnak maguk mögött, főleg

Dunaszerdahelyen és környékén, de
vendégszerepeltek már a határon túl is.
2015-ben a pozsonyi székhelyű Nemze-
ti Népművelési Központ-Felnőtt Ének-
karok Országos Versenye és Seregszem-
léjén Kassán bronzsávos minősítéssel vé-
geztek.

Tavaly, 2016. június 17-én emlékez-
tek meg egy nagy koncerttel újjáalakulá-
suk 5. évfordulójáról, amely koncerten
vendégül látták a dunaszerdahelyi Szent
György Kórust, illetve a Győri Pedagó-
gus Énekkart is. 

Németh Borbála 2016 januárjáig ve-
zette az énekkart – azóta a Vox Camera-
tát Zöld Ágnes vezeti. 

Repertoárjuk nagyon színes, hiszen a
komolyzenei daraboktól kezdve a klasz-
szikus darabokon keresztül a könnyed
stílusig szerepelnek benne kórusművek. 

A kamarakórus 2017 májusában a
galántai Kodály Napokon méretteti meg
magát, ahol Szlovákia legjobb magyar
kórusai gyűlnek majd össze, de készül-
nek további koncertekre és egyéb felké-
résekre is Dunaszerdahelyen, s a környe-
ző településeken. 

A Vox Cameratanak utóbb abban a
megtiszteltetésben volt része, hogy
Dunaszerdahely városa felajánlotta
számukra az év eleji Városi Bál jóté-
konysági tombolabevételét, megosztva
azt a Szent György Kórussal. A támo-
gatást pedig a kórus szeretné a legjob-
ban felhasználni – így egy karácsonyi
hanghordozó készítése van tervbe véve,
de ruhák varratása is az új kórustagok
számára, valamint azon költségeikhez
járult hozzá így a város, amelyek elen-
gedhetetlenek működésükhöz. 
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Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien navští-
vili predstavitelia radnice oba dunajskostredské
penzióny, aby zablahoželali ich obyvateľkám.

Primátor mesta, Dr. Hájos Zoltán, Dr. Horváth
Zoltán, viceprimátor, Molnár Tímea, vedúca odboru
školstva a sociálnych vecí a jej kolegyňa Miklós Alica,
spolu s riaditeľom penziónu Pongráczom Kálmánom
zablahoželali prítomným dámam.

Pre tety pripravili deti zo základných škôl aj kultúr-
ny program – v jednom vystúpili deti zo ZŠ Ármina
Vámbéryho – Pápay Dániel, Cséfalvay Franciska, Do-
rák Lara Jázmin a Nagy Gréta –, v druhom žiaci ZUŠ.
Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta.  

„Prišli sme pri príležitosti milého sviatku – Medzi-
národného dňa žien – pozdraviť a zablahoželať. 8. ma-
rec je dňom vyjadrenia úcty ženám, ktoré obohacujú
náš život, robia nás šťastnejšími. Ženám, ktoré žijú s
nami nesebecky a popri svojej práci vykonávajú aj dru-
hú smenu – výchovu detí, domácnosť a všetky jej ťar-
chy. 

Pekné by bolo naozaj to, keby sme k nim boli vždy
pozorní, nielen v tento deň, keby bol každý deň roka
vyjadrením úcty k nim. Preto by som sa im dnes chcel
poďakovať, popriať zdravie, veľa šťastia a radosti.” – po-
vedal vo svojom prejave primátor.

Napokon primátor  Hájos Zoltán a viceprimátor
Horváth Zoltán obyvateľkám penziónu podaroval
kvety a čokoládu.

MDŽ v penziónoch

Nőnap alkalmából városunk vezető-
sége kedd délelőtt felkereste a duna-
szerdahelyi idősotthon nyugat-lakóte-
lepi és Barátság téri intézményeinek
hölgyeit, hogy tiszteletük és elismeré-
sük jeléül felköszöntsék az ott lakó
szépkorúakat.

Dr. Hájos Zoltán polgármester, dr.
Horváth Zoltán alpolgármester, Molnár
Tímea, az oktatási és szociális főosztály
vezetője, illetve munkatársa, Miklós Ali-
ca, valamint Pongrácz Kálmán igazgató
üdvözölték a megjelent hölgyeket. Első-
ként az egyik panzióban a Vámbéry Ár-
min Alapiskola – Pápay Dániel, Cséfal-
vay Franciska, Dorák Lara Jázmin és
Nagy Gréta –, míg a másikban a Művé-
szeti Alapiskola tanulói adtak kultúrmű-

sort az időseknek, majd Hájos Zoltán
polgármester szólt a jelenlévőkhöz. „A
nemzetközi nőnap, e számunkra nagyon
kedves ünnep alkalmából jöttünk ma
önök közé: köszönteni és köszönni. Már-
cius 8-a ugyanis a hölgyek megbecsülésé-
nek, az irántuk való tiszteletünk kifejezé-

sének a napja is, hiszen önök teszik élet-
ünket gazdagabbá, boldogabbá. S vállal-
ják mellettünk a sorsot önzeltenül, úgy,
hogy munkájuk mellett még egy második
műszakot is – a gyermeknevelést, de a
háztartás minden terhét – magukon vi-
selnek. Az lenne az igazán szép, ha nem
csupán ezen az egy napon lennénk figyel-
mesebbek a hölgyek iránt, hanem ha az év
minden napja is erről a megbecsülésről
szólna. Szeretnénk ma ezért mindent
megköszönni – és egyben egészséget, vi-
dámságot, s örömet is kívánunk mindany-
nyiuknak!” – mondta a polgármester. Vé-
gül Hájos Zoltán polgármester és Hor-
váth Zoltán alpolgármester figyelmessé-
gük jeléül virággal és csokoládéval kedves-
kedtek az idősotthonok lakóinak.

Az idén sem feledkeztek
meg a nyugdíjasklub hölgytag-
jairól – náluk március 9-én tar-
tották a nőnapi köszöntőt.

Rácz Jenő, a nyugdíjasklub
tagja köszöntötte a jelenlévő
hölgyeket, illetve dr. Horváth
Zoltán alpolgármestert, Molnár
Tímeát, a kulturális főosztály
vezetőjét, valamint Miklós Ali-
cát, a szociális osztályról. Lepi
Máriának, a klub vezetőjének
üdvözlő szavait követően verses,
énekes összeállítással a Vidék-
fejlesztési Szakközépiskola di-
ákjai tették ünnepélyesebbé a

délutánt. Dr. Horváth Zoltán
alpolgármester köszöntőjében
arra utalt, hogy a hölgyek voltak
mindig az alapjai a háznak, a

családnak. Ugyanakkor a művé-
szek fő ihlethozói is mindig ők
voltak, legyen szó képzőművé-
szetről, vagy zenéről.  Rövid be-
széde végén a város vezetése ne-
vében kívánt boldog nőnapot a
jelenlévőknek, illetve sok egész-
séget és boldogságot a jövőre
nézve is. A humorban sem szű-
kölködő köszöntő után a város
ajándékaival lepték meg a nyug-
díjasklub tagjait.

Életünket gazdagabbá, boldogabbá teszik

Köszöntő a klubban
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Körülbelül 9–10. századi, valószínűleg női sírra buk-
kantak a dunaszerdahelyi Tesco melletti építkezésen már-
cius 10-én.

„A területen, ahol zajlanak most is a földmunkák, régészeti
felügyelet folyik, amelyet a kerületi műemlékvédelmi hivatal ren-
delt el, ugyanis az építkezés helyszínének környékén már koráb-
ban temetőre utaló jelekre bukkantak. Ezért értesítettek ben-
nünket is” – tudtuk meg a leletet megvizsgáló Takács Mihály ré-
gésztől. A sír a csatornahálózat bővítése közben került elő. Egy-
csontvázas, nyugat–keleti tájolású sírról van szó, amelynek sír-
melléklete két bronz „drót” hajkarikából állt – ezek a hajkarikák
datálják a leletet a 9–10. század körülire, illetve jelzik részben,
hogy nő lehetett az elhunyt.

„Bolygatott csontvázas sírról van szó, amit korábban, már jó-
val a feltárás előtt valaki kifosztott” – fogalmazott Takács. „Ez
nem rendkívüli dolog, abban az időben gyakran előfordult. Vol-
tak olyan jelei a csontváznak a megmaradt részein, hogy valaki
már járt ott előttünk.”

Mint elmondta, valószínűleg több sírleletre lehet majd ezen a
szakaszon számítani, ugyanis már négy évvel ezelőtt is kerültek
elő leletek innen, a fölső rétegekből. „A szántás során valószínű-
leg a sekélyebb sírokat már korábban megbolygatták.”

Keletkezésükkor ezek a temetők viszonylag kis kiterjedésűek
voltak, és valószínű, soros temetőről lehet szó, csak nem tudni,
mennyi maradhatott meg a többi sírból egyáltalán – ha valami
még megmaradt... Takács szerint „ha a másik oldalon is építke-
zésre kerül majd sor, lehet, hogy újabb leletekre bukkanunk.”

Hogy a csontváz az antropológiai elemzések után hová kerül,
arról a műemlékvédelmi hivatal dönt a későbbiekben, de általá-
ban a régióban szokták az ilyen leleteket elhelyezni, így lehet,
hogy a Csallóközi Múzeumba kerülhet.

Több mint ezeréves lelet

A Kerékpárral munkába olyan
országos akció, amely a kerékpá-
ros közlekedést hivatott propa-
gálni és támogatni, ezzel is moti-
válva az önkormányzatokat, fa-
lukban és városokban, hogy meg-
felelő közeget biztosítsanak e
közlekedési formának. További
célja arra serkenteni a munkálta-
tókat, hogy támogassák különbö-
ző formákban a kerékpárral
munkába járó alkalmazottaikat.

A versenyt a Közlekedésügyi
Minisztérium hirdette meg, és a
besztercebányai Polgári kezdemé-
nyezés a kerékpározásért szervezet
koordinálja.

Amint egy település bekapcso-
lódik a programba, az ottani cégek,
intézmények is regisztrálhatnak, és 2–4
fős csapatot indíthatnak. Jelentkezni
a www.dopracenabicykli.eu oldalon egé-

szen május 5-ig lehet, ahol egyébként
minden apró részletre kiterjedő infor-
mációt megtalálnak.

Dunaszerdahely városa is bekapcso-
lódott a versenybe, így adott a lehetőség
minden helyi cég, intézmény, szervezet,
iskola számára, hogy csapatokat indít-
son. Iskolák esetében külön érdemes ki-
emelni, hogy a tanulók is alkothatnak
csapatokat!

E csapatoknak a májusi hónapban
kell bejárniuk a munkahelyre (intéz-
ménybe, iskolába) kerékpárral, és ezt az
internetes oldalon bejegyezni. A mun-
kaidő alatti kerékpározás nem része a
versenynek, csak a lakhely és munkahely
közti ingázás.

Az országos verseny keretén belül a
legjobbak értékes nyereményekkel gaz-
dagodhatnak. A Dunaszerdahelyen re-
gisztrált csapatok közt a városi hivatal is
szeretné majd különdíjjal jutalmazni a
legaktívabb csapatot.

Reméljük, hogy a májusi kerékpáro-
zás lendülete az év többi hónapjára is ki-
tart majd!

Kerékpárral munkába
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Aktív angol hét a szakközépiskolában
Egyhetes interaktív nyelvkurzuson vettek részt a Neratovice té-

ri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola tanulói.
Daniel Hollis, a Natural English Nyelviskola angliai lektora, egy

hetet töltött az iskolában, ahol a tanulókkal közösen különböző témá-
kat érintve kommunikációs feladatokat oldottak meg, szituációs játé-
kokat játszottak, majd a tanulók kisebb csoportokra osztva projektet
készítettek egy általuk kiválasztott városról. A projektet az utolsó na-
pon be is mutatták az iskola tanárai és diákjai előtt.

A foglalkozások reggel fél kilenctől délután két óráig tartottak az
iskola interaktív táblával is ellátott számítógépes termében. Délutá-
nonként a tanulók egy csoportja bemutatta Dunaszerdahely városát a
lektornak, így kötetlenül folytathatták a tanulást. A diákok elmondása
szerint mindenkinek nagyon sokat adott ez a tartalmas hét, hiszen
kölcsönösen tanulhattak egymás kultúrájáról, szokásairól és hagyo-
mányairól.  Husvéth Veronika

1848 bátor hőseire emlékeztek a
dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési
Szakközépiskola és Sportgimnázi-
um tanulói.

A zenés irodalmi műsorban első-
sorban a márciusi ifjak aznapi tettei-
vel foglalkoztak, naplóikból részlete-
ket felolvasva idézték meg a dicső nap
történéseit, és képzeletben végigjár-
ták a forradalom főbb állomásait. A
Petőfi, Vasvári, Irinyi, Vajda, Jókai,

Táncsics és Landerer történelmi je-
lentőségét bizonyító sorokon kívül
elhangzottak továbbá a naphoz fűző-
dő versrészletek is, az alkalmi diák-
kórus tolmácsolásában pedig felcsen-
dült a híres Kossuth-nóta, a Talpra
magyar népzenei változata, illetve a
Tavaszi szél vizet áraszt című dal is,
néptánc kíséretben.  A megemlékezés
forgatókönyvében megfértek egymás
mellett a hagyományos, valamint a
modern felfogásban interpretált köl-

temények is. Így Petőfi Föltámadott a
tenger című versét formabontó – rap-
pelő – előadásban, A nép nevében cí-
műt pedig klasszikus feldolgozásban
hallgathatták meg a középiskolások.
Bánházi Dóra, az iskola tehetséges
énekese pedig a Három harang című
dal előadásával emelte az ünnep fé-
nyét. A műsort Heltai Jenő: Szabad-
ság c. versével, és a Himnusz elének-
lésével zárták.

-kl-

A márciusi ifjakra emlékezve

A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 1
Építészeti Szakközépiskola tanulói

2017. március 14-én szaktanáraik kí-
séretében tartalmas és tanulságos

szakmai kiállításon vettek részt Auszt-
ria fővárosában, Bécsben.

Asztalosaink a bútorok sokszínűsé-
gével ismerkedtek meg, és betekintést
nyerhettek a csodálatos és ötletes alko-
tások kiállítórészlegébe is. A kerti búto-
rok, de a pompázatosan megtervezett
asztalok is szemet gyönyörködtető lát-
ványt nyújtottak, s a dizájntervezők ku-
lisszatitkait is megismerhették. Kertész,
virágkötő és dekoratőr szakon tanuló
diákjaink így jobbnál jobb ötletekkel
gazdagodva térhettek haza erről a szín-
vonalasan megrendezett kiállításról.

Tamási Éva

Bécsi szakkiállításon jártak
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Júliustól a kézilabda központja leszünk
A városháza nagytermében írták alá

azt a szerződést, amelynek értelmében
július 1-jétől regionális kézilabdaköz-
pont jön létre Dunaszerdahelyen.

Ahogy arról korábban tájékoztattunk,
a Szlovák Kézilabda-szövetség szakmai
pályázatot írt ki nyolc regionális kézilab-
daközpont kialakítására. Tizennégy szlo-
vákiai kézilabdaklub jelentkezett be, ebből
a szövetség végrehajtó bizottságának érté-
kelő zsűrije október 25-i döntése alapján
nyolc regionális kézilabdaközpont létre-
hozását javasolta. Ezek helyszínei: Po-
zsony, Vágsellye, Nagytapolcsány, Tren-
csén, Vágbeszterce, Eperjes, Nagymihály
és Dunaszerdahely. Ahogy a mai szerző-
déskötésen Jaroslav Holeša, a szövetség
elnöke elmondta, a központok általában a
kerületekhez igazodnak, a dunaszerdahe-
lyi azonban kivétel, mert itt a délnyugati
országrészben évtizedek óta nagy sikere-
ket értek el a sportágban. Hájos Zoltán
polgármester kiemelte, Dunaszerdahely
város képviselői egyöntetűen szavazták
meg a központ létrejöttét, s fontosnak
tartják a sportnevelést, amelybe nemcsak
a város, hanem a környék fiataljai is majd
be tudnak kapcsolódni. Ilyen módon az
ifjúság további lehetőséget kap, hogy ne
csak a számítógép előtt töltse szabadide-
jét, hanem a sportpályán is. Egyúttal re-
ményét fejezte ki, hogy néhány éven belül
mindenki sikeresként értékelheti majd a
most elindult kezdeményezést.

Horváth Zoltán alpolgármester, aki
most a Városi Sportklub elnökeként volt
jelen, megköszönte a helyi kézilabdasport
edzőinek, képviselőinek, élőknek és el-
hunytaknak egyaránt, hogy ennyit tettek
ezen sportág felvirágoztatásáért, és meg-
szerettették ezt a sportot a fiatalokkal.
Másrészt kiemelte azok szerepét, akik az
elmúlt években nevelték a fiatalokat, és
felismerték a kínálkozó lehetőséget, s en-
nek kapcsán összefogtak. Egyúttal megje-
gyezte, a dunaszerdahelyi férfilabdarúgás
mellett szeretnének a női kézilabda terü-
letén is országos szinten a legjobbak közé
tartozni.

Kelecsényi Ernő, a Szlovák Kézilabda-
szövetség alelnöke ezt követően kitért a
program részleteire, s arra, igyekeznek
külföldi szakemberek segítségével is új
megközelítést vinni az utánpótlás-neve-
lésbe, egyúttal segíteni a hazai szakembe-

rek tudásának bővítését is. Portálunk kér-
désére megjegyezte, a dunaszerdahelyi
központ szakmai vezetőjének személye
még nem ismert, már több név felmerült,
s egyúttal sejtette, feltehetően itt is külföl-
di szakemberről lehet szó.

Természetesen a város is segíteni fogja
a központ működését, később az iskolák
is bekapcsolódnak, beleértve természete-
sen a tanárokat is, hogy hosszabb távon
biztosítva legyen a fejlődési lehetőség a fi-
ataloknak, később pedig akár a fiúk után-
pótlás-nevelésének bevonása sincs kizárva
a projektből Dunaszerdahelyen.

Jaroslav Holeša kérdésünkre elárulta,
rövidebb távon azt is a központok sikere-
ként könyvelné el, ha a tehetséges fiatalok
is látnák, megfelelő feltételek adottak
Szlovákiában a fejlődésükhöz. Ezen a té-
ren az első jelekre már utalt is a szövetség
elnöke.

Március 13-án zajlott Bősön az alapiskolás fiúk röplab-
dabajnokságának járási döntője.

A dióspatonyi Móricz Zsigmond Alapiskola csapata ve-
retlenül fejezte be a napot, míg a Vámbéry Ármin Gimnázi-
um csapata a második helyen végzett. 

Mérkőzések:
Móricz – Vámbéry 2 : 0 (25:14, 26:24)
Bős – Jilemnický 0 : 2 (20:25, 27:29)
Vámbéry – Jilemnický 2 : 0 (25:14, 25:10)

Móricz – Bős 2 : 0 (25:12, 25:12)
Bős – Vámbéry 0 : 2 (12:25, 7:25)
Jilemnický – Móricz 0 : 2 (19:25, 22:25)

Végeredmény:
1.  Móricz, Dióspatony – 3 – 3 – 0 – 151:103 – 6 pont
2.  Vámbéry,  Dunaszerdahely – 3 – 2 – 1 – 138:94 

– 4 pont
3.  Jilemnický, Dunaszerdahely – 3 – 1 – 2 – 119:147 

– 2 pont
4.  Szlovák AI, Bős – 3 – 0 – 3– 90:154 – 0 pont

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK – DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK   /   2017. 3. 23.12
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A Noszlopy Gáspár Gimnázium és
a dunaszerdahelyi Sportgimnázium
együttműködése újabb állomásához
érkezett.

Az elmúlt években egy-egy labdarú-
gótorna jelezte a kapcsolatot. Ebben a
tanévben a Határtalanul 2016 Sportba-
rátság című pályázat keretében decem-
berben négy napig ismerkedhettek a fia-
talok iskolástársaikkal, Dunaszerdahely-
lyel, Pozsonnyal, Bőssel. Sok szép emlé-
ket gyűjtöttek, a legemlékezetesebb a
DAC mérkőzése és a Nélküled című
dal éneklése volt 3300 néző kíséretében.

A viszontlátogatásra március 7–10 kö-
zött került sor. Az iskola diákjai ezen a
délelőttön a természettudományos na-
pon vettek részt, előadásokat hallgattak,
és különféle feladatokat oldottak meg.
Ehhez csatlakoztak a fiatalok. A talál-
kozás emlékére fákat ültettek a veszpré-
mi és a dunaszerdahelyi fiatalok. Este az
arénában kézilabda bajnoki mérkőzést
tekintettek meg, ahol a helyiek négy di-
ákja is játszott.

A látogatás során a pályán is talál-
koztak. Szerdán az utánpótlás cent-
rumban futsaltornán vettek részt, ahol
pápai, dunaszerdahelyi és helyi csapa-

tok játszottak. Ezt az eseményt meg-
tisztelte részvételével Sándor Mátyás
igazgató úr is. Délután a felnőttcsapat
edzését tekintették meg, később pedig
a házigazda fiatalok segítségével séta
közben ismerkedtek Veszprémmel.

Csütörtökön nagypályás labdarugó-
mérkőzésen találkoztak újra a pályán.
Tihany és Balatonfüred szépsége, az éb-
redező Balaton szép élményekkel gaz-
dagította napjaikat. 

Pénteken a kézilabdaklub erőnléti
edzője foglalkozott velük. A búcsúkor
már a következő programról egyeztet-
tek a szervezők.

Dunajská Streda 
bude od júla centrom hádzanej
V piatok, 10. marca v dopoludňajších hodinách sa vo veľ-

kej zasadačke Radnice podpísala zmluva, na základe ktorej
sa Dunajská Streda k 1. júlu stáva Regionálnym centrom há-
dzanej.

Ako sme vás už informovali, Slovenský zväz hádzanej vypísal
súťaž na vznik 8 regionálnych centier. Prihlásilo sa 14 hádza-
nárskych klubov, z ktorých 25. októbra výberová komisia na-
vrhla osem regionálnych centier. Sú to: Bratislava, Šaľa, Topoľ-
čany, Trenčín, Považská Bystrica, Prešov, Michalovce a Dunaj-
ská Streda. Ako pri podpise zmluvy uviedol Jaroslav Holeša,
prezident zväzu, regionálne centrá sa obvykle viažu na krajské
mestá, výnimkou je Dunajská Streda, keďže v tomto regióne
sa už desaťročia dosahujú v tejto športovej disciplíne vynikajúce
výsledky.

Hájos Zoltán, primátor, vyzdvihol, že poslanci jednomyseľne
schválili vznik centra, keďže výchovu k športu považujú za dô-

ležitú.  Centrum bude slúžiť nielen mestu, ale môžu sa zapojiť
aj okolité obce, takže mládež dostane príležitosť na zmysluplné
využívanie svojho voľného času, nielen vysedávať pri počítačoch.
Vyjadril nádej, že o pár rokov sa bude môcť táto iniciatíva
vyhodnotiť ako úspešná.

Horváth Zoltán, viceprimátor a súčasný prezident Mestské-
ho športového klubu, vyjadril poďakovanie trénerom, žijúcim
i tým, ktorí nás už opustili, za to, čo vykonali pre tento šport,
že ovplyvnili mládež, ktorá si ho kvôli nim obľúbila. Vyzdvihol
úlohu tých, ktorí sa v uplynulých rokoch venovali mládeži a roz-
poznali ponúkajúce sa možnosti a spojili sa. Uviedol, že popri
futbale by sa chceli na republikovú úroveň dostať aj so ženskou
hádzanou.

Kelecsényi Ernő, viceprezident Slovenského zväzu hádzanej
informoval prítomných o detailoch programu, uviedol, že sa bu-
dú prostredníctvom zahraničných odborníkov snažiť vniesť
do výchovy mladých talentov vniesť iný pohľad a tiež obohatiť
know how domácich trénerov. Na otázku nášho portálu, či
je známe meno vedúceho tunajšieho regionálneho centra pove-
dal, že sa uvažuje nad viacerými, ešte však nepadlo rozhodnutie,
dokonca, aj tu môže prísť do úvahy aj niekto zo zahraničia.

Prevádzku centra bude podporovať, samozrejme, aj mesto.
Zapoja sa aj školy, učitelia, aby sa zaručila dlhodobosť projektu,
neskôr by sa mohlo uvažovať dokonca aj o výchove nástupníckej
generácie v dunajskostredskom centre.

Jaroslav Holeša nám prezradil, že z krátkodobého hladiska
by úspechom centier bolo aj to, keby našli nové talenty a na Slo-
vensku by boli vytvorené dobré podmienky pre ich rozvoj.
Prezident aj naznačil, že už sú prvé príznaky.  
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Határtalanul a sport jegyében
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Folytatódik a lomtalanítás
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal tájékoztatja a lakosokat, hogy a város

területén folytatódik a múlt hétvégén indult tavaszi lomtalanítás. A hivatal
technikai osztálya arra kéri  a lakosokat, hogy szombatonként legkésőbb 9.00
óráig helyezzék  el a szemetes kukáknál  a háztartásokban feleslegessé  vált  tár-
gyakat. A kiselejtezett elektronikai cikkeket  a többi szeméttől elkülönítve szí-
veskedjenek kihelyezni. Begyűjtik és elszállítják a zöldhulladékot is. A kerti
hulladékot elkülönítve, legkésőbb 9.00 óráig rakják ki a kukákhoz.

2017. március 25. Október utca, Virág u., Akácfa u., Štúr u. Tábor u.,
Ádor u.,  Jesenský u., Kulacs u., Komenský, Rózsa u., Sládkovič u., Bacsák u.,
Štefánik u., Múzeum u., Kisudvarnoki út, Gyümölcsöskert, Nefelejcs u., Bú-
zavirág u., Borostyán u., Mikszáth u., Fábry u., Fényes u., Csendes u., Széché-
nyi u., I. Madách u.,  Liszt Ferenc u., Kossuth Lajos u., Kis. U., Rövid u., Hvi-
ezdoslav u., Cukorgyári u., Gesztenyesor u., Rényi u., Esterházy u., Marcell
Mihály u. 2017. április 1. Sport u., Mezei út, Átrium u., Szabó Gyula u.,
Gálffy Ignác, Nagyabonyi út, Sikabonyi út, Ady Endre u., Kertész u., Kodály
u., Jókai u., Amadé László u., Szent György utca, Partizán u., Erdő u., Hársfa
u., Szőlőskert u., Szövetkezeti u., Jegenyefa u., Repülőtér u., Felső u., Gom-
botás u., Csigéri u., Szent Erzsébet u.,  Kiserdő u., Világos u., Alsó u., Össze-
kötő u., Széplak u., Fasor u.,  Juharfa u., Zsákutca,  Mécs László utca, Csu-
kárabony.

Játsszon velünk, és nyerjen páros belépőt a fürdőbe!
Nem kell mást tennie, mint válaszolni a következő kérdésre, és elküldeni

azt a press@perfects.sk címre 2017. március 28-ig!
Meddig kell kihelyezni a felesleges tárgyakat?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei: Ollé Balázs, Haj-

nócz Tibor, Kovács Evelin.
A nyerteseknek a nyereményüket postáztuk.

Nyerő hármas
Jarné dni čistoty mesta
Mestský úrad v Dunajskej Strede informuje občanov mesta, že tento

víkend pokračujú jarné dni čistoty mesta. 
Mestský úrad žiada obyvateľov mesta, aby v domácnosti už  nepo-

trebný materiál  a  odpad  umiestnili  v týchto dňoch u  smetných  kon-
tajneroch sobotu najneskôr do 9.00 hod. Opotrebované elektronické
spotrebiče organizátori žiadajú vyložiť oddelene od ostatného odpadu.
Bude aj zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu. Organizátori
žiadajú občanov, aby bioodpad vyložili oddelene najneskôr do 9-tej ho-
diny ku smetným nádobám.

25. marca  2017. Ul. Železničná, Októbrová, Kvetná, Agátová,
Štúrova, Táborová, Ádorská, Jesenského, Kulačská, Komenského, Ru-
žová, M.R Štefánika, Nám. Sv. Štefana, Múzejná, Malodvornícka cesta,
Ovocný sad, Sládkovičova, Bacsákova, Nevädzova, Jantárova, K. Miks-
zátha, Z. Fábryho, Jasná, Tichá, Széchényiho, I. Madácha, F. Liszta, L.
Kossutha, Malá, Krátka, Hviezdoslova, Cukrovarská, Gaštanový rad,
Rényska, Esterházyho a ul. Mihálya Marcella. 1. apríla  2017. Športo-
vá,  Poľná, Átriová, Gyulu Szabóa, Ignáca Gálffyho, Veľkoblahovská,
Maloblahovská, Adyho, Záhradnícka, Kodályova,  Jókaiho, L. Amadéa,
Sv. Juraja, Partizánska, Lesná, Lipová, Vinohradnícka, Družstevná, To-
poľová, Letišná, Horná, Gombotášska, Čigérska, Sv. Alžbety, Maloles-
ná, Svetlá, Dolná, Spojná, Pekná, Stromová,Javorová, Slepá, László
Mécsa, Csukárabony. Hrajte s nami a získajte vstup do termálneho
kúpaliska pre dve osoby. Treba len správne odpovedať na nasledujúcu
otázku a odpoveď zaslať do 28. marca 2017 na adresu press@per-
fects.sk. Dokedy treba umiestniť nepotrebný materiál pri kontajneroch?

Vyhercovia z predchádzajúceho čísla Dunajskostredského hlásnika
sú: Ollé Balázs, Hajnócz Tibor, Kovács Evelin. Výhercom ich výhry po-
sielame poštou. 

Víťazná trojica
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Felföldi Szabolcs: Fény metszette élet c. Vámbéry-album bemu-
tatója. Vinarium, Templom tér, 18.00

Franz Arnold – Ernst Bach: Apa csak egy van?! Zenés vígjáték.
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színházterme, 19.00

Vámbéry Ármin mellszobrának megkoszorúzása. Köszöntő:
Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere. Beszédet mond: Zi-
monyi István egyetemi tanár. Templom tér, 14.00

2. Dunaszerdahelyi Kolbászfesztivál. Csaplár Benedek Művelődési
Központ előtti tér, 9.00

Pankastic. Magyarország első számú django-pop zenekara Duna-
szerdahelyen. Europa rest and bar, 20.30

Reboot Me! at NFG. ... a night with the City Reboot Crew ...
NFG, 21.00

Önbizalomhiány és félelmek. Dr. Csernus Imre előadása. Csaplár
Benedek Városi Művelődési Központ színházterme, 18.00

Szabadfogású birkózás – SZK bajnoksága – Idősebb diákok.
Városi Sportcsarnok, 12.00

A Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja. Koszorúzás és
könyvbemutató, A kitelepített felvidéki magyarok emlékműve és Ver-
mes-villa, 17.30

Kisállattenyésztők áprilisi találkozója. Terno - Hypernova parkoló-
ja, 6.00 órától

Depresszió. A kés hegye turné. Vendég: Kies. Soul Hunter Music
Club, 20.00

Programajánló
MÁRCIUS

23

MÁRCIUS

25

MÁRCIUS

23
MÁRCIUS

24

MÁRCIUS

25

MÁRCIUS

31

Születések – Novorodenci
Töltési Alex
Cserge Dorka
Pálfyová Anna
Méhes Dóra
Horváth Dominik
Juhos Imre
Hegedüs Bohdan
Zacharová Laura
Szabová Viktória
Szabad Alex
Haár Stella

Elhalálozások – Zomreli
Ing. Sidor Ondrej (1935)
Szamaránszka Ján (1951)
Ing. Vinczeová Edita (1956)
Lakatosová Mária (1957)
Fodor František (1968)
Ivanová Verona (1950)
Kemenczký Alexander (1961)
Nagy Zoltán (1954)
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Megemlékezés és könyvbemutató
A Magyar Megmaradásért Polgári Társulás és a

Pázmaneum Társulás 2017. április 12-én, a Felvi-
dékről kitelepítettek emléknapján (17.30-kor) meg-
emlékezést tart a vásártéri kitelepítettek emlékmű-
vénél. Beszédet mond Dunajszky Géza, író, törté-
nész, a Petržalka–Engerau–Ligetfalu Polgári Társa-
ság elnöke. A koszorúzás után 18.30-kor a  Vermes-
villában mutatják be Dunajszky Géza: Titkok nyo-
mában című, az elhallgatott pozsonyligetfalusi tö-
megmészárlás történetét feldolgozó könyvét.

Moliére: Képzelt 
beteg (vígjáték)

A salgótarjáni Zenthe Ferenc 
színház előadása. 
Csaplár Benedek Városi 
Művelődési Központ 
színházterme
2017. április 20., 17.00.



Ha június, akkor Felvidéki Vágta! A szervezők 2017-ben is nyeregbe hívnak min-
den lovasembert, akik azért szállhatnak harcba, hogy Felvidéket képviseljék a buda-
pesti Nemzeti Vágtán.

A III. Felvidéki Vágtának idén is Dunaszerdahely városa biztosít helyszínt, a ren-
dezvény szervezője pedig csakúgy, mint az elmúlt években, a BONS Promotion Kft.
lesz. Az esemény túlmutat egy egyszerű lovasversenyen, mert amellett, hogy feleleve-
níti a lovas hagyományokat, ápolja a magyar kultúrát, és a felvidéki településeket kép-
viselő lovasoknak köszönhetően erősíti a magyarság összetartozását.

A Felvidéki Vágta 2015-ben olyan rendezvényként indult, ahol családok, fiatalok,
idősek, valamint ló- és állatbarátok egyaránt jól érezhették magukat. A felvidéki ma-
gyarok körében megnőtt az érdeklődés a lovassport iránt, amit bizonyít a nagy töme-
get vonzó családi rendezvény. Az esemény az elmúlt két esztendőben Dunaszerdahely
egyik legnagyobb lélegzetű nyári attrakciójává nőtte ki magát. Minden évben több
mint 5 ezren látogattak ki a rendezvényre. A szervezők az eddigi magas színvonalat
az idén is szeretnék megőrizni, és eleget akarnak tenni a közönség elvárásainak.

A Felvidéki Vágta 2017-ben már kétnapos lesz, a látogatókat június 23-án és 24-
én várják a sikabonyi reptéren. Az izgalmas lóverseny és lovasbemutatók mellett igé-
nyes kulturális programok szórakoztatják majd az érdeklődőket, közönségkedvenc
zenekarok érkeznek. Június 23-án, pénteken este szabadtéri színházi előadáson a kö-
zönség a világszerte több ezer bemutatót megélt egész estés operettet, a Csárdáski-
rálynőt láthatja, szombaton pedig a rajongók az Edda Művekkel zúzzák a rockot. A
további változatos és izgalmas programokról folyamatosan tájékoztatunk.

Elindult a jelentkezés! A lovasok ismét megküzdhetnek a budapesti Nemzeti és
Nemzetközi Vágtán való részvételért. Nincs más hátra, mint nyeregbe pattanni!
Azok a lovasok, akik elég bátorságot éreznek magukban, és szívesen megmutatnák te-
lepülésüket, már most jelezzék részvételi szándékukat. A nevezési lap letölthető a
www.felvidekivagta.sk weboldalról, ahol bővebb információkat is kaphatnak.

Keď sa povie jún, tak to znamená Žitnoostrovský galop! Organizátori aj v roku
2017 zvolávajú všetkých jazdcov do sedla, aby zabojovali o reprezentáciu Slovenska
v Budapešti.

Aj III. ročník sa bude konať v Dunajskej Strede a organizátorom je tak ako v pre-
došlých rokoch,  BONS Promotion s.r.o.  Toto podujatie nepredstavuje len obyčajné
dostihy, prispieva aj k udržaniu tradícií, maďarskej kultúry a súdržnosti maďarskej
komunity.

Žitnoostrovský galop sa v roku 2015 rozbiehal ako podujatie, na ktorom sa budú
dobre cítiť rodiny, mládež, seniori aj priatelia dostihov a koní. V kruhu Maďarov
žijúcich na Slovensku stále narastá záujem o jazdecký šport, čo dokazuje aj veľká
účasť počas predchádzajúcich dvoch rokov, ktorá predstavuje viac ako 5 tisíc návštev-
níkov. Organizátori sa budú snažiť doterajšiu vysokú úroveň udržať, aby uspokojili
očakávania publika. V tomto roku sa podujatie na maloblahovskom letisku predĺži
na dva dni –  bude sa konať 23. a 24. júna a bude ho sprevádzať bohatý kultúrny pro-
gram. V piatok 23. júna budú celý večer znieť operetné melódie Čardášovej princez-
nej a v sobotu si prídu na svoje milovníci rocku a skupiny  Edda Művek. O ostatných
programoch budeme informovať priebežne.

Prihlásiť sa možno už teraz! Jazdci sa môžu prihlásiť do zápasu o účasť na buda-
peštianskom finále.  Prihlasovací formulár je k dispozícii na www.felvidekivagta.sk
aj s ďalšími informáciami.

Felvidék idén is vágtázik

Žitnoostrovský galop bude aj toho roku
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Pedagógusnap
Ďeň pedagógov

Ekotopfilm
Ekotopfilm

Beiratkozás az alapiskolákba
Zápis do základných škôl

Következő számunkból
Megjelenés április 5-én.
Nasledujúce číslo vychádza 5. apríla.

Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 15.30 (Minden-

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

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, 15.30 (Kostol Všetkých

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

Ref. istentisztelet
Vasárnap / Nedeľa: 9.00

Ev. istentisztelet
Vasárnap: 10.00 / Nedeľa: 9.00


