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Emlékeznek még a téli hónapokra, amikor azon panasz-
kodtunk, hogy az idei, valóban hideg napok után mikor érke-
zik meg végre a felmelegedés? Aztán a tavasz elején jött nagy
hőség közepette éppen ez okozott sokaknak gondot. Egysze-
rűen elégedetlenek vagyunk, természetesen nem csupán az
időjárás miatt, hanem úgy általában is.

Tudják ezt a nagyvállalatok is, sőt igyekeznek bennünket új
termékeikkel folyamatosan rászoktatni a gyors fogyasztási
ciklusra. Közben az életünk is felgyorsul – ám csupán látszó-
lag. A bennünk zajló folyamatok legjava ugyanis lassan zajlik,
mi is kis lépésenként változunk, mindeközben a hetek múlá-
sát valóban gyorsnak éljük meg. Már csak az a kérdés, hogy a
városunkban is a héten vágtató lovakhoz hasonlóan mi is ké-
pesek vagyunk-e a versenyt követően könnyedebb tempóban
haladni. Mert, ha a versenylovak tudják és érzik ennek szük-
ségességét, akkor nekünk is kellene.

Lassan itt a nyári szünidő. Kevesebb lesz az iskolák körül
parkoló autó, a fiatalok száma is csökken az állomások és par-

kok körül, vagy éppen átcsoportosul a brigádmunkák helyszí-
nére, illetve az otthonaik köré. A helyi lakosok is többen láto-
gatnak ki az évről évre szebbé váló fürdőnkbe, s talán az uta-
kon is kevesebb autó lesz. Tovább épülnek az elkerülőutak, út-
felújítások zajlanak majd, tehát a nyári hónapokban is lesz
jócskán történés Dunaszerdahelyen. Mégis, úgy tapasztalom,
ilyenkor kissé lazábbak az emberek, több az esti sörözés a
népszerű bárokban, kávézókban, a fagyiból is jócskán fogy a
tulajdonosok és a gyerkőcök örömére, s mindezek közepette
talán nem kellene elfeledkeznünk arról sem, hogy a melegben
jobban figyeljünk egymásra, s persze saját magunkra is.

Kinn az utcán, meg az utakon, mert a forróság a testünket
megviselve rosszulléteket és a csökkenő figyelmet eredmé-
nyez, s mindkettő veszélyeket rejt magában. Legyen ez a nyár
is közös élményekkel teli a városban, mely a miénk, s ahol egy-
más mellett tudunk élni, miközben a másik ember mellett
nem csupán elmegyünk. Kellemes nyarat!

Rajkovics Péter

Nyári gondolatok

MEGJELENIK KÉTHETENTE

Idén kétnapos lesz 
a Felvidéki Vágta

Már rozáriuma is van 
Dunaszerdahelynek

Cyklistická súťaž 
je už vyhodnotená3. o. 4. st. 8. o.
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O úspechu 
dievčat v hádzanej

Na majstrovstvách Slovenska sa ví-
ťazkami stali dievčatá z hádzanárskeho
klubu U12 z Dunajskej Stredy.

Trénerka Németh Jolán (okrem nej
pripravili dievčatá na turnaj Németh Lí-
via a Rajkovics Orsolya) nášmu portálu
uviedla, že sa minulý víkend zúčastnili
na veľmi kvalitnej súťaži, ktorá mala na-
priek obrovskej horúčave dobrú organi-
záciu. Dunajskostredčanky v 7 člennej
skupine skončili na prvom mieste, ale ta-
buľka bola veľmi tesná, tri oddiely získa-
li 9 bodov a dobre si počínali aj v pred-
kolách. Trénerky dobre rozhodli, že
v zápasoch so slabšími súperkami dali
možnosť oddýchnuť si kľúčovým hráč-
kam, tak sa Žitnoostrovčanky neunavili,
a napokon s gólom Hornyák Panny, kto-
rý mal hodnotu dvoch bodov, keďže vo-
šiel do brány z viac ako 9 metrov, sa do-
stali do finále.

Tam začali s veľkým zanietením a
s výrazným rozdielom porazili súperky
Šaľanky a dosiahli významný úspech,
ktorému sa veľmi tešil celý oddiel a aj ro-
dičia na tribúne. Hornyák Panna bola
vyhlásená za najlepšiu hráčku.

Újra elsőmisése lesz Dunaszerdahelynek!
Városunk szülöttjét, Zirig Kristófot június 29-én Kalocsán római katoli-

kus pappá szentelik, és július 1-jén (szombaton), délután 17 órakor mutatja
be elsőmiséjét a duna-
szerdahelyi Nagyboldog-
asszony- és Szent
György-templomban.

A kalocsai szentelésre
a katolikus plébánia
buszt is indít, amelyre
várják a hívek és az ér-
deklődők jelentkezését a
plébánián, valamint a jú-
lius 1-jei, 17.00 órakor

kezdődő elsőmisére, amelyet Kristóf a dunaszerdahelyi plébániatemplomban
mutat be, ezúton is szeretettel várják a híveket, illetve Kristóf ismerőseit, ba-
rátait.

Hatodik helyen végeztek
Két évvel ezelőtt alakult meg Fodor Mihály edző vezetésével a dunaszer-

dahelyi SK DAC férfi kézilabda klub fiú kézilabda diákcsapata, amellyel ta-
valy léptek be a bajnokságba, ahol az újonc csapat a hatodik lett – tizennyolc
meccsből hetet sikerült megnyerniük.

„Két éve, mint mini kézilabda alakultunk meg, korábban ugyanis Duna-
szerdahelyen jó pár éve nem volt férfi kézilabda utánpótlás, nem volt diák ké-
zilabda, csak serdülő, illetve felnőtt kézis csapat, ám utánpótlás nem” –
mondta el Fodor Mihály.

„Akkor 12–13 fiúval kezdtünk, mára 28-an vannak, így szeptemberben
már két csapatot tudunk indítani – lesz idősebb és fiatalabb diák korosztá-
lyunk. Ugyanúgy a Nagyszombati és a Nyitrai kerület közös bajnokságába
fogunk nevezni velük. Az idei bajnokságban elért hatodik hely, mivel teljesen
kezdő társaságról van szó, nagyon jó eredménynek számít” – összegezte Fo-
dor.

Ősztől ismét várják a jelentkezőket!
A Dunaszerdahelyi SK DAC férfi kézilabda klub várja fiú kézilabda di-

ákcsapatába azoknak a 2003–2004–2005–2006–2007-es születésű fiúk-
nak a jelentkezését, akik szeretnék kipróbálni a sportágat.

Rövid hírek – Krátke správy

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 vágta a lovas hagyományok, a fel-
vidéki magyar települések ünnepe, ha-
gyományőrzők fesztiválja. A közösségi
összefogással létrejövő rendezvény
mindamellett, hogy nagyszerű reklám
és bemutatkozási lehetőség a résztvevő
településeknek, segít a felvidéki ma-
gyarság önbecsülésének növelésében is.
Szimbóluma továbbá a békés magyar-
szlovák együttélésnek, hiszen a Felvi-
déki Vágtán idén is rendezünk szlovák
futamot, Csallóközi Vágta megneve-
zéssel. Úgy gondoljuk, a lovaglás is hi-
dat építhet a nemzetek között, nem
csak a zene vagy a tánc.

Nagy örömünkre szolgál az is, hogy
egyre inkább tapasztalható a felvidéki
magyarok összefogása, és fokozódik az
érdeklődés. Ezt az is bizonyítja, hogy
nemcsak a dunaszerdahelyi és a komá-
romi járásbeli települések jelentkeztek,

hanem Gömörből és az Ung-vidékről
is volt megkeresés. Egyelőre több tele-
pülésnek az olyan ló biztosítása okoz
problémát, amely megfelel a verseny-
szabályzat előírásainak. Ez annak tud-
ható be, hogy az elmúlt évtizedekben

visszaszorult a lovassport a
Felvidéken. 

A rendezvény kapcsán
fontosnak tartjuk a vágta
közösségépítő, valamint kö-
zösségerősítő szerepét is ki-
emelni, amely erősíti a ma-
gyar kultúra és hagyomá-
nyok megtartását. A vágtára
érkezőkkel szeretnénk meg-
ismertetni a vidéki életstí-
lust, a kisállattenyésztést és
-tartást, amelynek mindig
nagy sikere van a gyermekek
körében. A vágtán emellett
részt vesznek kézművesek is,
akik bemutatói mellett meg-
vásárolhatók majd a termé-
keik is. A város lakói pedig
vágta-busszal is kijuthatnak
a rendezvényre, amelyet már
péntek este a Csárdáskirály-
nő című nagyoperettre indí-

tanak a szervezők, majd szombaton a
futamok mellett helyi és sztárvendégek
fellépése szórakoztatja a közönséget a
kultúra minden területéről.

Mindenkit nagy szeretettel várunk a
hétvégén a Felvidéki Vágtára.”

Idén kétnapos lesz a Felvidéki Vágta

24. júna odštartujú na maloblahovskom letisku v Du-
najskej Strede už tretí ročník Žitnoostrovského galopu,
ale teraz už predĺžené na dva dni. Na túto tému sme sa
rozprávali s primátorom mesta, Zoltánom Hájosom. 

„Galop je oslavou jazdectva a sviatkom Maďarov žijúcich
na Slovensku, festivalom uchovávania tradícií. Tento festival
je príležitosťou na reklamu a predstavenie sa zúčastnených
obcí a pomáha nárastu sebavedomia maďarstva, je tiež sym-
bolom mierového spolunažívania Maďarov a Slovákov.
V rámci galopu sa uskutoční totiž aj slovenské kolo prete-
kov.  Myslíme si, že most medzi národmi môže postaviť
aj kôň, nielen hudba či tanec. 

Je pre nás veľkým potešením, že registrujeme čoraz väčší
záujem o účasť na galope. Toho dôkazom je aj to, že sa ne-
prihlásili len jazdci z dunajskostredského či komárňanského

okresu, ale aj z Gemera a oslovili nás dokonca aj z Užskej
oblasti.  Zatiaľ majú niektoré obce problém so získaním
takého koňa, ktorý by zodpovedal predpísaným podmien-
kam pretekov.  To je spôsobené tým, že v uplynulých desa-
ťročiach sa chov koní v našich oblastiach veľmi obmedzil.   

Čo robí toto podujatie dôležitým je aj fakt, že ide o spo-
ločenskú akciu spolupatričnosti a uchovanie maďarskej kul-
túry a tradícií. Hosťom sa snažíme ukázať vidiecky štýl živo-
ta či  chov malých domácich zvierat, na veľkú radosť prítom-
ných detí. Nemenší záujem je aj o ukážky a predaj remesel-
ných výrobkov.  Pre Dunajskostredčanov budú k dispozícii
bezplatné autobusové linky. Kultúrny program sa začína
v piatok operetou Čardášová princezná, v sobotu budú hostí
zabávať domáce a zahraničné hviezdy z rôznych oblastí kul-
túry. 

Všetkých záujemcov srdečne vítame!”

Galop toho roku už dvojdňový

Június 24-én immáron harmadik
alkalommal rajtolnak el a Felvidéki
Vágta futamai Dunaszerdahelyen, a
sikabonyi reptéren, de idén már két-
naposra bővül a rendezvény. Ennek
részleteiről kérdeztük Hájos Zoltán
polgármestert.
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A verseny kiértékelését június 7-én tartották a városi hi-
vatal nagy üléstermében, ahol előbb Hájos Zoltán polgár-
mester üdvözölte a versenyzőket. Mint elmondta, városunk-
ban legtöbben autóval közlekednek munkahelyükre, éppen
ezért örvendetes az olyan kezdeményezés, amely a kerékpár
használatát népszerűsíti a városi forgalomban. Véleménye
szerint a Fő utcán kialakított kerékpársáv kapcsán már a ké-
telkedő képviselők is beláthatták, valóban fontos kezdemé-
nyezés volt annak kialakítása, s egyben jelezte, hogy a város
szeretné folytatni a kerékpársávok kialakítást, így például a
Jesenský utcán, a Dunaszerdahelyi Járási Bíróság épületétől
a Pozsonyi úti vasúti átjáróig, illetve további tervek is van-
nak, amelyek a város peremén található nagyvállalatokhoz
való „biciklis eljutást” tennék lehetővé, és szeretnék Nagyud-
varnok községgel együttműködve az onnan tervezett kerék-
páros bejutást tovább folytatni egészen a termálfürdőig.

Ezt követően Inczédi Gábor, a Városi Hivatal munkatár-
sa, a verseny helyi koordinátora ismertette az eredményeket.
Mint elmondta, Dunaszerdahely első alkalommal kapcsoló-
dott be az országos megmérettetésbe, és a 74 önkormányzat
között a 21. helyet szerezte meg, az egy lakosra jutó megtett

kilométerek számában pedig a 25. helyen végzett, a több
mint 9 ezer „letekert” kilométerrel.

A versenyben Szlovákiában összesen 1,1 millió kilomé-
tert tettek meg a résztvevő kerekesek. A csapatoknak a má-
jusi hónapban kellett bejárniuk a munkahelyükre (intéz-
ménybe, iskolába) kerékpárral, és ezt az internetes oldalon
bejegyezni. A munkaidő alatti kerékpározás nem volt része a
versenynek, csak a lakhely és munkahely közti ingázás.

Az országos verseny mellett Dunaszerdahelyen külön is
elismerték a díjazottakat, akiket ajándékcsomagokkal jutal-
maztak. Összesen három kategóriában hirdettek győztest,
de senki sem távozott üres kézzel. 

Egyéni letekert kilométerek – Prejdené km jednotlivec:
1. Csicsó Andrea
2. Bozsenyik György
3. Csicsó Dóra
Egyéni aktivitás kategória – Aktivita jednotlivec:
1. Bozsenyik György
2. Gútai Béla
3. Mezzei Kitty
Csapatverseny – víťazné družstvo: „Deichmann3”.

Kiértékelték a kerékpáros versenyt
A besztercebányai Polgári kezdeményezés a kerékpáro-

zásért szervezet koordinálásában májusban zajlott az a
Közlekedésügyi Minisztérium által meghirdetett verseny,
amelybe cégek, intézmények csapatai kapcsolódhattak be
országszerte, s amelynek célja a kerékpározás népszerűsí-
tése volt. Dunaszerdahelyről 24 csapat „tekert” a győzele-
mért.

V máji sa začala súťaž, do ktorej
sa mohli zapojiť družstvá z firiem a in-
štitúcií z celého Slovenska, s cieľom
spopularizovať bicyklovanie. Súťaž
vznikla z iniciatívy banskobystrického
občianskeho združenia a vyhlásilo ju
ministerstvo dopravy. V Dunajskej
strede sa zapojilo 24 družstiev, ktoré
krútili pedálmi o víťazstvo.

Vyhodnotenie súťaže bolo v 7.júna vo
veľkej zasadačke mestského úradu, súťa-
žiacich privítal ako prvý primátor mesta,
Zoltán Hájos. Uviedol, že v našom mes-
te sa väčšina obyvateľov presúva autami,
preto je potešiteľná iniciatíva, ktorá chce
spopularizovať cestu do práce bicyklom.

Podľa jeho názoru, v súvislosti s cyklo-
trasou na Hlavnej ulici, uznali už aj tí
poslanci, ktorí mali predtým výhrady, že
to bola dôležitá iniciatíva. Zároveň pre-
zradil, že mesto má záujem pokračovať
s výstavbou cyklotrás, napríklad na Je-
senského ulici od Okresného súdu až po
prechod na Bratislavskej k stanici, ale sú
aj ďalšie plány, ktoré by umožnili dostať
sa do veľkých firiem na kraji mesta aj bi-
cyklom, ale je napríklad aj snaha v spolu-
práci s obcou Veľké Dvorníky zabezpe-
čiť prepojenie obce prostredníctvom cy-
klotrasy až po termálne kúpalisko.

Následne Inczédi Gábor, spolupra-
covník mestského úradu, lokálny koordi-
nátor súťaže, oboznámil prítomných s vý-

sledkami. Uviedol, že Dunajská Streda sa
do súťaže zapojila prvý raz a spomedzi 74
samospráv skončila na 21. mieste, druž-
stvá prešli 9 tisíc km, čo v prepočte na po-
čet obyvateľov predstavuje 25. miesto.

Súťažiaci z celého Slovenska prešli
celkovo 1,1 mil. km, ich úlohou bolo
v priebehu máj dochádzať do a z práce
bicyklom a na internetovej stránke za-
znamenať prejdené kilometre. Jazda po-
čas pracovnej doby sa nezarátavala, len
jazda na trase medzi domovom a prácou.

V Dunajskej Streda ocenili svojich
súťažiacich aj zvlášť, všetci obdržali dar-
ček. Výhercov hodnotili v troch kategó-
riách, ale ani ostatní súťažiaci neodišli
s prázdnymi rukami.

Cyklistická súťaž je už vyhodnotená
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Az esős idő ellenére is többen érkez-
tek a megemlékezésre, amelyen a város
képviseletében részt vett Hájos Zoltán
polgármester, illetve Horváth Zoltán al-
polgármester is, akiket a megjelentekkel
egyetemben Karaffa Attila főszervező, a
Pázmaneum társulás elnöke köszöntött.

Elsőként a Kodály Zoltán Alapiskola
Gyermekkórusa és László Enikő tanuló
lépett fel Zöld Ágnes vezényletével, majd
Horváth Balázs, a Vámbéry Ármin
Gimnázium tanulója szavalta el Móra

László Angyal szállt az égre című versét.
„Gyásznap, nemzeti tragédia, or-

szágcsonkítás, szétszabdalás, igazságta-
lanság, békediktátum, az összes jelző
egy gyászos történelmi eseményre utal.
97 évvel ezelőtt június 4-én keresztre

feszítették Magyaror-
szágot Trianonban.
Megcsonkítva, igaz-
ságtalan békediktátu-
mot rákényszerítve
bántak el a keresz-
tény Európa védel-
mezőjével” – fogal-
mazott többek közt
Karaffa Attila.

A beszédet köve-
tően, s Kiripolszky

Péter éneke után a résztvevők mécsest
helyeztek el a Trianon-kopjafánál, ahol
elénekelték a magyar és a székely him-
nuszt. A rendezvény társszervezője a
Magyar Megmaradásért Polgári Társu-
lás volt.

A nemzet összetartozására emlékeztek
A trianoni békediktátumra, a tör-

ténelmi Magyarország megcsonkítá-
sára emlékeztek június 4-én este a
Pázmaneum Polgári Társulás szer-
vezésében a Trianon-kopjafánál.

Žiačky Strednej zdravot-
níckej školy – EK v Dunaj-
skej Strede v termíne od 27.
mája 2017 - do 9. júna
2017 sa zúčastnili  14- dňo-
vej mobility v odbornej prí-
prave a vzdelávaní v rámci
projektu Erasmus+. Pro-
jekt má názov „Čo nového u
susedov? - praktické skúse-
nosti zdravotníckeho asis-
tenta s odberom biologické-
ho materiálu v zdravotníc-
kych zariadeniach v Českej
republike, osvojenie si no-
vých prístupov pri starostli-
vosti o pacienta“. 

Vybrané účastníčky mali
možnosť vykonávať odbornú
klinickú prax na internom a
chirurgickom oddelení ne-
mocnice vo Frýdku-Místku.
Partnerská organizácia bola
Střední zdravotnická škola,
príspevková organizácia tř. T.
G. Masaryka 451, 738 01
Frýdek-Místek.

Žiačky si osvojili nové
prístupy pri starostlivosti o

pacienta a získali praktické
skúsenosti  s odberom bio-
logického materiálu v zdra-
votníckych zariadeniach v
Českej republike s dôrazom

na odber venóznej krvi s od-
berovým systémom Mano-
vette. Partnerská organizá-
cia zabezpečila aj odbornú
prednášku o odberovom
systéme Manovette, kde zí-
skali žiačky základné vedo-
mosti a zručnosti o proble-
matike, ktoré potom zúro-
čovali na odbornej praxi.
Žiačky mali možnosť na-

vštíviť aj Hospic Frýdek-
Místek p.o., kde absolvovali
odbornú exkurziu. Nemoc-
nica vo Frýdku-Místku, prí-
spevková organizácia a

Střední zdravotnická škola
zorganizovali pre účastní-
kov mobility spoločné stret-
nutie, kde v rámci získava-
nia  spätnej väzby diskuto-
vali jednotlivé strany o prie-
behu praxe na internom a
chirurgickom oddelení, o
dojmoch žiačok z nového
prostredia a o kvalite získa-
ných vedomostí, zručností a

skúseností. Stretnutie hod-
notili žiačky aj partnerské
organizácie ako veľmi pozi-
tívnu skúsenosť a priestor
na komunikáciu.

Okrem podnetných skú-
seností v nemocnici si
účastníci mobility odnesú aj
príjemné zážitky zo sprie-
vodných programov. Každé
poobedie navštevovali žiač-
ky rôzne pamiatky a prírod-
né krásy Moravsko-sliez-
skeho kraja. Návšteva pa-
miatok vo Frýdku-Místku,
výlet do Frenštátu pod
Radhošťem a do Štramber-
ku, program Včelárskeho
areálu v Chlebovicích
a Hukvaldy sú len krátkym
zhrnutím bohatého progra-
mu, ktorý ponúka tento
nádherný región.

Po absolvovaní mobility
sa žiačky venujú príprave
informačnej  nástenky
a spracovávaniu portfólia
o mobilite v odbornom
vzdelávaní a príprave.

Novinky v projekte Erasmus+
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Az üveg nagyon különle-
ges anyag. Száz százalékban
újrahasznosítható, ami azt je-
lenti, hogy bármennyiszer ol-
vaszthatjuk, miközben a mi-
nősége egyáltalán nem válto-
zik. A modern világban is
egyre nagyobb bizalommal
fordulunk az üveghez, ha az
egészségről van szó, mert hi-
giénikus, ellenálló és megőrzi
az élelmiszerek minőségét.

Az üveget a számára fenn-
tartott zöld gyűjtőedénybe
dobjuk. Amennyiben így já-
runk el, s nem kerül a kom-
munális szemét közé, akkor

nem is jut feleslegesen a sze-
méttelepre. Az osztályozott
üveget ugyanis újra lehet
hasznosítani. Az üvegtörme-
lék olvasztása pedig energia-
takarékosabb, mint az üveg
készítésének nyersanyagait
(homokot és szódát) olvasz-
tani. Így mi, dunaszerdahe-
lyiek együtt óvhatjuk a ter-
mészetes anyagokat, az ener-
giát, s ezzel együtt a környe-
zetünket és saját egészségün-
ket is.

Az üveg egyedi anyag – ép-
pen ezért dobjuk a megfelelő
zöld gyűjtőedénybe!

Üveg – a zöld gyűjtőedénybe!

Sklo je jedinečná surovina. Je 100% recyklovateľné, čo znamená,
že ho vieme ľubovoľne veľa krát roztaviť a opäť použiť a jeho kvalita
sa pritom vôbec nemení. Aj v našej modernej dobe stále viac dôveru-
jeme sklu, pokiaľ ide o zdravie. Sklo je totiž hygienické, nepriepustné,
odolné a uchováva chuť a hodnotu potravín. 

Vhadzujme sklo do zelenej nádoby na sklo. Ak nevhadzujeme
sklo do komunálneho odpadu, potom nekončí zbytočne na skládke.
Vytriedené sklo z našich domácností sa dá použiť na recykláciu. Ta-
venie črepov je totiž energeticky omnoho úspornejšie ako tavenie su-
rovín na výrobu skla (piesok a sóda). Tým každý z nás, Dunajsko-
stredčan, šetrím prírodné suroviny, energiu a tým aj prírodu a moje
zdravie. 

Sklo je jedinečný materiál, vhadzujme ho preto do správnej zelenej
nádoby!

Sklo –
do zelenej nádoby!
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A 2015-ös iskolarekonstrukció során az épület belterében
új, fehér falfelületek keletkeztek, amelyek fokozatosan tarta-
lommal teltek meg, a „Minden, ami Dunaszerdahely, minden,
ami Csallóköz, minden, ami magyarság” gondolat szellemé-
ben. Június 8-án, vagyis Szabó Gyula születésnapján pedig
megtartották a folyosók névadóját, amelyre a város vezetőin,
képviselőin és a városi hivatal alkalmazottain túl eljött Szabó
Haltemberger Kinga is, Szabó Gyula özvegye Losoncról, ahol
a művész is élt.

Az ünnepélyes névadón előbb az iskola tanulóinak énekes
műsora szórakoztatta a jelenlévőket, majd Nagy Árpád igaz-
gató vázolta az ünnepi pillanatok hátterét. Idén ugyanis nem
csupán a művész születésének 110. évfordulóját ünnepeljük,
hanem halálának 45. jubileumára is emlékezünk, s épp 15 éve
vette fel a dunaszerdahelyi alapiskola a kiváló felvidéki festő,
grafikus nevét. Egyúttal elmondta, hogyan is jutottak el a fo-
lyosók elnevezéséig, majd megkérte az özvegyet, hogy leplezze
le az utolsó táblát, amely Szabó Gyula nevét viseli a földszin-
ten. Ezt követően Szabó Haltemberger Kinga mondott kö-

szönetet, hogy ilyen méltó módon őrzik férje emlékét, s Lo-
soncba is invitálta a résztvevőket, ahol például aznap futást
szerveztek a helyi iskolásoknak azon a helyen, ahol a híres mű-
vész is naponta futott.

A beszédek sorát A. Szabó László alpolgármester zárta,
aki a nevek fontosságát hangsúlyozta, és örömét fejezte ki a re-
mek kezdeményezéssel kapcsolatban. A közönség pedig mi-
előtt megtekintette volna a folyosókat, amelyek nemcsak egy-
egy tematika szerint kaptak nevet, hanem képekkel is mesél-
nek az adott témáról, városról, régióról, meghallgathatta Sza-
bó Gyula egyik versét is.

A folyosók is nevet kaptak
Szabó Gyula születésének 110. évfordulója alkalmá-

ból nem mindennapi esemény zajlott a róla elnevezett
dunaszerdahelyi alapiskolában.

Pri príležitosti 110. výročia naro-
denia Szabóa Gyulu sa konalo v škole
pomenovanej po ňom jedno nezvyčaj-
né podujatie.

Po rekonštrukcii v roku 2015 vznikli
v interiéri školy nové, biele plochy, ktoré
sa postupne zapĺňali v zmysle myšlienky
„Všetko, čo je Dunajská streda, všetko,
čo je Źitný ostrov, všetko čo je maďar-

stvo“. 8. júna, v deň, kedy sa narodil Sza-
bó Gyula, dali mená chodbám, a to
za prítomnosti nielen predstaviteľov
mesta, poslancov a zamestnancov mest-
ského úradu, ale z Lučenca, kde umelec
žil, prišla aj Szabó Haltemberger Kinga,
vdova po Szabóovi Gyulovi.

Na úvod predstavili žiaci školy svoj
kultúrny program, potom riaditeľ školy,
Nagy Árpád, predstavil pozadie sláv-

nostnej udalosti. V tomto roku neosla-
vujeme totiž len 110. výročie narodenia
umelca, ale spomíname si aj na 45. výro-
čie jeho smrti a práve pred 15 rokmi
škola prevzala meno tohto vynikajúceho
maliara, grafika. Povedal, ako dospeli k
pomenovaniu chodieb, potom požiadal
vdovu, aby odkryla poslednú tabuľu
na prízemní, na ktorej je meno Gyulu
Szabóa. Szabó Haltemberger Kinga
sa poďakovala prítomným, že chránia pa-
miatku jej manžela a pozvala ich do Lu-
čenca, kde sa napríklad v ten deň konajú
bežecké preteky tamojších škôl na trase,
po ktorej behával aj významný umelec.

Príhovory uzavrel viceprimátor
A.Szabó László, ktorý vyzdvihol dôleži-
tosť mien a svoje potešenie z tejto inicia-
tívy. Predtým, než sa prítomní rozišli
pozrieť si chodby ozdobené obrazmi
v danej téme, či týkajúcich sa daného re-
giónu či mesta, vypočuli si báseň autora
Gyulu Szabóa.

Aj chodby dostali meno
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Már rozáriuma is van Dunaszerdahelynek
A Rózsaligetben kapott otthont a

Dunaszerdahelyi Rozárium, amelyet
június 8-án adtak át városunk lakosai-
nak.

Az átadó népes közönségét előbb a ró-
zsaligeti ovi óvodásai köszöntötték kör-
táncukkal, majd Horváth Zoltán, Duna-
szerdahely város alpolgármestere szólt az
egybegyűltekhez.

„A rózsa éppen az a virág, amely korta-
lan, s ellenáll a divatnak – mert mindig a
titok, a szépség, a vonzalom, a szerelem és
az együvé tartozás szimbolikája. Vissza-
tükröződik benne a fény, az élet, a pompa
és a büszkeség, de ugyanúgy a bölcsesség
is. (…) S most Dunaszerdahely egyik le-
gemblematikusabb, legrégibb ligetét újra
benépesítették e rózsák. Jó példája ez a
kert annak, hogy egy jó ügy, egy jó kezde-
ményezés mögé szinte egy emberként oda
tud állni mindenki. Nagyon bízom ben-
ne, hogy számos ehhez hasonló ötlet ne-
mesedik olyan üggyé városunkban, amely
mögé egy emberként, első szóra oda lehet
majd állni” – fogalmazott az alpolgármes-
ter.

„Üzenete is van e szép rózsakertnek:
egy olyan ember életművének üzenete, aki
elhivatottságával, elszántságával odafigye-
lésével és tudásával az egész életét e szép
virágok nemesítésének szentelte. Így ez a
rózsakert egyben Győry Szilveszter élet-
műve is – munkáját a városi önkormány-
zat és jómagam nevében is szeretném
megköszönni.

De e kertnek van még egy, a jövőnek
szóló üzenete is. Ugyanis bízom abban,
hogy ez a park a gyerekek nevetésének, az
idősek odafigyelésének, és a fiatalok csil-
logó szemeinek a parkja is lesz egyben, s
hirdetni fogja az egymás iránti toleranci-
át és tiszteletet” – mondta el Horváth
Zoltán.

Antal Ágota képviselő szerint „nagyon
sok kincs él a városban, csak figyelni kell,
hogy ezek a kincsek fel legyenek emelve”.
Elmesélte személyes történetét Győry
Szilveszter rózsanemesítővel, akiben ép-
pen ezt a kincset látta meg.

„Szeretném megköszönni neki és fiá-
nak mindazt, amit ezért a parkért tettek,
továbbá a Szabó Gyula Szakközépiskolá-
nak, tanulóinak a sok segítséget, illetve az
alpolgármester úrnak, valamint Ravasz
Mariánnak is, hogy segítették e kert létre-
jöttét. Köszönöm Harmonovszky Vik-
tornak, aki végigkísérte a rózsakert létre-
jöttét, s megtervezte magát a kertet, illetve
köszönöm szépen a Municipal munka-
társainak, dolgozóinak, akik mindezt
megvalósították. (…) Ez a rózsakert tör-
ténelmi utazás is egyben, hiszen, ha kö-
rülnézünk, látjuk, hogy minden egyes ró-
zsafajta történelmi személyekről, esemé-
nyekről van elnevezve, illetve ott találjuk
az adományozó nevét is, ugyanis ezek a
rózsák »örökbe fogadhatóak«, így min-
denki, aki szeretné, magáénak tudhatja,
érezheti a virágokat” – jelezte Antal Ágo-
ta, aki elmondta, még októberben–no-
vemberben is több rózsatő fog érkezni.

„Tulajdonképpen mi is a rózsa? Nem
más, mint a virágok királynője” – kezdte
köszöntőjét Győry Szilveszter, aki a több-
ezer éves rózsák történetéről szólt, meg-
említve többek között a török időket,
amikor is a hódoltságok terültén számta-
lan rozáriumot hoztak létre a hódítók –
az egyik ilyen ismert épp Gül Baba budai
pasa híres rózsakertje volt. „Ha akkoriban
lehettek szép rózsakertek, akkor a mai
modern korban miért ne lehetnének” –
tette fel a kérdést. 

Elmondta, hogy a rózsák történelmi
neveket, jeles magyar személyiségek neve-
it viselik, mint például Árpád-házi Szent

Erzsébetét, Esterházy Jánosét, vagy épp a
dunaszerdahelyi Csaplár Benedekét.

Győry Attila, Győry Szilveszter fia
szerint az új Dunaszerdahelyi Rozárium
az együvé tartozás szimbóluma lehet. „A
kert még nem teljes, hiszen az üres ágyak-
ba még érkezik például októberre 80 fajta,
400 tőnyi rózsa. S el kell mondjam, úgy
érzem, az apámmal meglátogatott rozári-
umok között a dunaszerdahelyi méltó he-
lyet fog képviselni. Néhány éven belül egy
buja és szépséges rózsakertben tudunk
majd itt sétálni. És természetesen »jó tár-
saságban«, hiszen itt lesz a magyar törté-
nelem »lenyomata«: találkozhatunk
Klapka generálissal, Esterházyval, Jehuda
Aszáddal vagy éppen Rejtő Jenővel.” –
utalt Győry Attila a rózsák neveire.

A beszédeket követően Antal Ágota és
Győry Szilveszter átvágták a megnyitó
jelképes szalagját, átadva a nagyközönség-
nek a Dunaszerdahelyi Rozáriumot, a vá-
ros új rózsakertjét. Az átadó ünnepségen
részt vett a nevezett köszöntőkön túl A.
Szabó László alpolgármester és több vá-
rosi képviselő, így Herceg Andrea, Karaf-
fa Attila és Ravasz Marián is. A Városi
Hivatal részéről pedig Bubniak Júlia hiva-
talvezető és Klabuzai Andrea kabinetve-
zető mellett két főosztály vezetője, így
Szelle Erika és Hervay György jelent meg
a rózsakert átadásán. A városi tulajdonú
cégek közül pedig a Perfects és a Munici-
pal igazgatói, Fónod Zoltán és Jány József
tették tiszteletüket a megnyitón. 

A rozárium átadóünnepségén fellépett
Mórocz Marcela és Bánházi Dóra.
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Prítomných občanov pozdravili
najprv deťúrence z materskej školy v Ru-
žovom háji svojím tančekom, potom vi-
ceprimátor  Horváth Zoltán, predniesol
svoj príhovor.

„Ruža je kvet bez veku, nepodlieha
móde  – je vždy tajomná, krásna, príťaž-
livá, je symbolom lásky a spolunáležitos-

ti. Odráža sa v nej svetlo, život, nádhera
a hrdosť, ale takisto múdrosť.  (…)

A teraz najstarší, emblematický háj
v Dunajskej Strede obsadili ruže. Je prík-
ladom toho, že za dobrú vec, za dobrú
aktivitu sa všetci vedia zjednotiť. Verím,
že v našom meste vznikne ešte veľa
takýchto myšlienok, nápadov, za ktoré sa
všetci postavia.” – uviedol viceprimátor.

„Ružová záhrada nesie aj odkaz: je to
odkaz človeka, ktorý zasvätil svoj život
týmto kvetom, ich šľachteniu venoval
svoj čas, energiu a vedomosti. Takto
je táto ružová záhrada zároveň aj ži-
votným dielom   Győryho Szilvesztera –
za jeho prácu by som rád touto cestou vo
svojom mene i v mene mesta chcel vyslo-
viť vďaku.

Táto zájrada však má ešte jeden od-
kaz – odkaz budúcnosti. Verím, že toto

bude park detského smiechu, park, kto-
rému budú venovať pozornosť starší, kde
sa mládeži zalesknú oči, ktorý bude
symbolizovať vzájomnú toleranciu a úc-
tu.” – povedal Horváth Zoltán.

Podľa poslankyne Antal Ágoty je
v meste toľko pokladov, len sa treba vedi-
eť pozerať a tieto poklady zdvihnúť.” Po-
rozprávala, ako v šľachtiteľovi ruží,
Győrym Szilveszterovi, takýto poklad
našla.  

„Chcela by som poďakovať jemu a je-
ho synovi všetko, čo pre tento park spra-
vili, taktiež žiakom SOŠ Gyulu Sabóa

za ich pomoc, ale tiež viceprimátorovi
a  Ravaszovi Mariánovi za ich pomoc pri
zrode parku. Ďakujem Harmonovszké-

mu Viktorovi, ktorý tu bol od vzniku ru-
žovej záhrady, ktorý ju navrhol a vďaka
patrí  aj pracovníkom Municipalu, ktorý
toto všetko zrealizovali.   (…) Ak sa dob-
re pozrieme, vidíme, že každá ruža je po-
menovaná po nejakej historickej osobe či
udalosti a tiež vidíme meno sponzora,
lebo tieto ruže si možno „adoptovať“,
takže každý, kto má záujem, môže pova-
žovať tú-ktorú ružu za svoju.” – uviedla
Antal Ágota, dodala, že ešte v októbri
a novembri príde ešte niekoľko ruží.

„Veď vlastne čo je to ruža? Ruža
je kráľovnou kvetov” – začal svoju reč
Győry Szilveszter, ktorý sa rozhovoril
o niekoľko tisícročnej histórii ruží, pri-
pomenúc okrem iného časy tureckej
nadvlády, kedy Turci zriadili na via-
cerých miestach rozárium – jedným
takým bol známy  Gül Baba budínsky
paša, kto mal vychýrené rozárium.  „Keď
už vtedy mohli byť krásne ružové záh-
rady, dnes by prečo nemohli byť?” –
spýtal sa.

Podľa Győryho Attilu, syna Győryho
Szilvesztera, rozárium môže byť symbo-
lom spolupatričnosti.  „Záhrada ešte nie
je dokončená, veď do prázdnych záho-
nov ešte napríklad v októbri príde 80
druhov, 400 kusov ruží.  O pár rokov sa
budeme môcť prechádzať v nádhernej
ružovej záhrade. A to, samozrejme,
»v dobrrej spoločnosti«, tu bude ma-
ďarská história generál Klapka, Ester-
házy, Jehuda Aszád či Rejtő Jenő.” –
myslel tým na mená ruží.

Na slávnostnom odvzdaní ružovej
záhrady sa zúčastnil aj viceprimátor
A. Szabó László a viacerí poslanci mesta
ako  Herceg Andrea, Karaffa Attila a
Ravasz Marián. Z mestského úradu tu
bola prednostka Bubniak Júlia a vedúca
kabinetu  Klabuzai Andrea a vedúci od-
borov  Szelle Erika a Hervay György.
Ďalej tiež riaditelia mestských spoloč-
ností Perfects  a Municipal, Fónod Zol-
tán a Jány József.

Pri príležitosti odovzdania  rozária
vystúpili Mórocz Marcela a Bánházi
Dóra.

Dunajskostredčania majú už aj rozárium
8. júna sa uskutočnilo odovzda-

nie rozária, teda záhrady ruží, do
užívania, a teda už aj občania Du-
najskej Stredy majú v Ružovom háji
parčík ruží, rozárium.
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A díjkiosztó előtt Arany János Buda halála című eposzát vit-
te sajátos és egyedi megoldásokkal színpadra Gál Tamás, akit
Mester László zenéje kísért, majd következett a gyermekek által
várt nagy finálé, ahol megtudhatták, hogy a zsűri miképp minő-
sítette bábjátékukat, színpadi előadásukat.

Előbb a képzőművészeti kiállítás díjazottjait emelték ki,
majd a Dusza István-díjat adták át.

„2017-ben a díjat egy olyan személy kapja, aki pedagógus is,
író is, színjátszókört is vezet, de aki elsősorban: jó ember. Na-
gyon jó ember. És dolgos, mert a tehetsége szorgalommal társul.
És halk szavú. Mert a tisztaság sohasem harsány” – jelezte rövid
köszöntőjében Gazdag József.

A gyermekszínjátszó mozgalomban kifejtett több évtizedes
áldozatkész munkájáért a 2017-es Dusza István-díjat ugyanis
Tóth Anikónak, az Ipolysági Pongrácz Lajos Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola Csillag-szóró Gyermekszínjátszó Csoport
rendezőjének ítélték oda.

A gyerekek csoportjainak már a szakmai zsűri elnöke, Regős
János, illetve a gyerekzsűri két tagja, Mészáros Bence és Mészá-
ros Ágnes nyújtotta át az elismeréseket (az összes helyezés cik-
künk alsó felében olvasható tételesen!).

Idén három dunaszerdahelyi csapat is ezüstsávos minősítést
kapott.

A bábosok között a Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Vá-
rosi Művelődési Központ Gézengúzok Bábcsoportja a Varjú-
testvérek előadásáért (rendezte: Csörgei Tünde), valamint a
szerkesztett játékok között az „újoncként” indult Dunaszerda-
helyi Művészeti Alapiskola Új Hullám Színjátszó Csoportja az
Egy kerek nap előadásáért (rendezte: Madocsai Kardos Klau-
dia és Sziklai „Sziki” Krisztina), és a Dunaszerdahelyi Csaplár
Benedek Városi Művelődési Központ és a Csemadok Vámbéry

Ármin Alapszervezete Fókusz Gyermekszínpada az Ez egy
ilyen nap előadásáért (rendezte: Jarábik Gabriella és Kuklis Ka-
talin) vehette át az elismerést.

A díjátadást követően a főszervező Huszár Lászlótól, a Szlo-
vákiai Magyar Múvelődési Intézet igazgatójától kapta vissza a
város kulcsait A. Szabó László alpolgármester.

„Köszönjük a Csemadok országos tanácsának, a Szlovákiai
Magyar Múvelődési Intézetnek, s a Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központ minden dolgozójának, hogy idén is meg-
hirdették, megszervezték és zökkenőmentesen lebonyolították
a Duna Menti Tavaszt, lehetőséget teremtve ezzel a művészi és
a társadalmi értékteremtésre. Szeretném megköszönni a zsűri
munkáját, illetve külön köszönöm a sajtó munkatársainak is,
hogy négy napon keresztül itt voltak és tudósítottak, vitték a
Duna Menti Tavasz jó hírét a világba. De ugyanígy köszönet il-
leti az egyes csoportok vezetőit, és nemkülönben tagjait. Kívá-
nom, hogy jövőre veletek ugyanitt és ugyanígy találkozzunk.
Dunaszerdahely Város Önkormányzata mindent megtesz
azért, hogy ez a hagyomány ne szakadjon meg, hiszen a Duna
Menti Tavasz a szívügyünk” – fogalmazott A. Szabó László.

Végül Huszár László a Csemadok országos tanácsa és a
Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet nevében meghirdette a
következő, negyvenharmadik Duna Menti Tavasz seregszem-
lét. A teljes eredménylista portálunkon olvasható!

Három ezüstsáv a dunaszerdahelyieknek!
A négynapos, május 30. és június 2. között rendezett

Duna Menti Tavasznak, a szlovákiai magyar gyermekek
báb- és színjátszó fesztiváljának a díjkiosztóján három
dunaszerdahelyi csapat ért el ezüstsávos minősítést. 
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Duna Menti Tavasz – Podunajská jar



„Körbetekerték” a várost
A kerékpározás népszerűsítése, illetve a közösségben el-

töltött családi programok fontosságának a hangsúlyozása volt
a célja a X. Családi bringásnapnak, amelyet Győry Attila
szervezett.

A Családi Könyvklub vezetőjének egyik kedvenc hobbija a
„bringázás”, így adott volt az ötlet tíz évvel ezelőtt, hogy a városi
közlekedés ezen alternatív, környezettudatosabb, ráadásul egész-
ségesebb formájára egy ilyen „laza nappal” felhívja a figyelmet.

A cél ugyanis nem demonstrálni, hanem közösségben,
családokkal együtt megélni egy kellemes programot, amely-

lyel máskülönben „meg is mutatják” magukat a kerékpáro-
sok, felhívják a figyelmét a közlekedés többi résztvevőjének,
hogy a bringásokra is kellően figyeljenek oda.

A június 10-én tíz órakor kezdődő program az állomás
melletti „Golf ” játszótéren indult, majd a „Tekerjünk együtt
végig a városon” jelige alatt nagy, tízkilométeres körutat tet-
tek Dunaszerdahelyen, amelyet a városi szabadidőparkban
zártak.

Onnan, kis pihenő után pedig ismét egy nagyobb, az
eperjesi Eperfesztivált megcélzó biciklitúra vette kezdetét,
Kisudvarnokon és Dunatőkésen keresztül.

Cieľom X. rodinného cyklistického dňa bolo spopulari-
zovanie bicyklovania a trávenia voľného času s rodinou.
Organizátorom bol Győry Attila.

Vedúcemu „Családi Könyvklub“ je najmilším hobby bicyk-
lovanie, a tak pred desiatimi rokmi mal nápad ako spopulari-
zovať bicyklovanie ako formu dopravy v meste, ktorá nezne-

čisťuje životné prostredie a je zdravou formou trávenia voľné-
ho času.  

Cieľom nie je demonštrovať, ale v spoločnosti, v kruhu ro-
diny prežiť príjemný deň a upozorniť ostatných účastníkov
premávky na cyklistov.

Program sa začal 10.júna o desiatej pri ihrisku „Golf ”
a účastníci prešli 10 kilometrovú trasu po meste, so záverom
v centre voľného času, odkiaľ sa potom presunuli do Jahodnej
cez Malé Dvorníky a Dunajský Klátov. 
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Na tlačovej besede dozvedeli meno hlavného trénera Re-
gionálneho centra hádzanej, ktoré začne svoju činnosť
v Dunajskej Strede 1. júla 2017 – je ňou Renáta Hadaso-
vá-Jančárová.

Podpredseda Slovenského zväzu hádzanej, Ernő Kelecsé-
nyi, uviedol, že pred voma mesiacmi, kedy sa podpísala zmluva
o vzniku jedného z 8 regionálnych centier hádzanej v Dunaj-
skej Strede, nebolo ešte jasné kto ho povedie. Výber vhodného
kandidáta nebol jednoduchou úlohou, ale podľa mnienky zain-
teresovaných bude Renáta Hadasová-Jančárová tou správnou
osobou, ktorá vyhovie všetkým podmienkam a zosobňuje všet-
ky tie hodnoty, na ktoré by sme v regionálnom centre chceli sta-
vať. Podpredseda tiež uviedol, že s bývalou hráčkou svetového
výberu podpísali dvojročnú zmluvu. „Pre centrum je to veľkou
výhodou, má dobrú hlavnú trénerku a v regióne má dobrý zá-
klad - to vidíme v počte detí a v ich príprave. Dobrý príklad to-
ho sme videli minulý víkend, keď vyhrali titul majstra Slovens-
ka v kategórii 12 rokov. Je to radosť a zároveň výzva a záväzok
do budúcna. ” - dodal Kelecsényi Ernő.

Novovymenovaná trénerka informovala prítomných o
svoje športovej kariére, Renáta Hadasová-Jančárová sa há-
dzanou začala zaoberať ešte ako dieťa, bola 50 násobnou
členkou výberu. Hrala vo viacerých domácich kluboch, po-
tom 13 rokov strávila v maďarskom NB I, ale hrala aj v Ra-
kúsku či Taliansku. Po svojej aktívnej kariére hráčky praco-
vala ako trénerka, učiteľka a spolupracovala na niektorých
projektoch Európlskej únie v rámci Ministerstva školstva.
„Mládeži som        sa venovala už ako aktívna hráčka, tréno-
vala som deti. Projekt zväzu, na základe ktorého vzniklo

8 regionálnych centier, mi bol veľmi sympatický, podobne
sme pracovali aj v Maďarsku. Myslím si, že budem môcť zu-
žitkovať svoje vedomosti a skúsenosti, ktoré prispejú na zve-
ľadenie hádzanárskeho centra. Teším sa, že tu budem môcť
pracovať a verím, že dosiahneme dobré výsledky.” - povedala
po maďarsky hlavná trénerka.

Viceprimátor nášho mesta, predseda Mestského športové-
ho klubu, Zoltán Horváth, v skratke zhrnul udalosti predchá-
dzajúcich období. „Výchova hádzanárskeho dorastu sa usku-
točňovala v dvoch líniách, ktoré sa vznikom regionálneho
centra podarí dostať pod jednu strechu. Sú tu, pravdaže, aj
hrozby, ale aj pozitíva spoločnej práce. Najdôležitejšie je to,
že máme spoločný cieľ, aby bola dunajskostredská hádzaná eš-
te úspešnejšia. Výziev je dosť, ale je to úľava vedieť, že na čelo
centra prichádza osoba, ktorá nielen že bola aktívnou hráč-
kou, ale pre deti bude príkladom jej účasť vo výbere, má peda-
gogické vzdelanie a skúsenosti.” - týmito vetami ukončil tlačo-
vú besedu.
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Június utolsó hetében a németor-
szági Dortmundban rendezik meg a
birkózók junior Európa-bajnokságát,
amelyen három dunaszerdahelyi spor-
tolónak is szurkolhatunk.

Ahogy Hakszer Rolandtól, a duna-
szerdahelyiek klubelnökétől megtud-
tuk, 60kg-ban Hakszer Balázs, 66kg-
ban ifj. Gaál Attila, 74 kg-ban Bürsöly
Gergely lép majd a szőnyegre.

„Szabadfogásban Szlovákiát az Eu-
rópa-bajnokságon öt versenyző fogja
képviselni, közülük ketten dunaszer-
dahelyiek, kötöttfogásban pedig ket-
ten versenyeznek majd Szlovákiából,
közöttük is az egyik a dunaszerdahelyi

birkózó klub versenyzője” –
mondta el a klubelnök.

Hakszer Roland, mint a
Szlovák Birkózó Szövetség al-
elnöke sportdiplomáciai fel-
adatokat lát majd el, ő vezeti
ugyanis a küldöttséget Dort-
mundban. A junior viadalon
súlycsoportonként 20-30 ver-
senyző szerepel, nagy siker vol-
na, ha a szlovákiai versenyzők
bejutnának az első tízbe, mert
hatalmas konkurencia várható
már ebben a korosztályban is.

A fiúknak jó felkészülést és
sikeres szereplést kívánunk!

Birkózóink az Európa-bajnokságon

Už je známe meno hlavného trénera
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Mesél a múlt
Igazi „lányos” kiállítás tekinthető meg a Dunaszerdahelyi Csal-

lóközi Könyvtárban július 15-ig. 
A muzslai Hajdú Dorna Krisztina egyedi babagyűjteményé-

nek 55 csodálatos darabja várja a látogatókat a könyvtárban. La-
cza Ilona, a könyvtár igazgató-helyettese elmondta, a muzslai
hölgy magángyűjteményének csak mintegy ötöde került Duna-
szerdahelyre. A babák nagy részét bolhapiacokon, hagyatékokból
szerezte be Krisztina. Vannak különleges darabok is: az egyik ba-
bából mindössze négy darab létezik, és csak a hajszínükben kü-
lönböznek egymástól; vannak olyan babák, melyeknek nem a
megszokott babaarcuk van, hanem érzelmes arckifejezéssel tekin-
tenek a nagyvilágba. Különös, de annál csodálatosabb remekmű-
vek, melyek alig várják, hogy a látogatók ragyogó szemmel csodál-
ják meg őket.

Játsszon velünk és nyerjen az ita agentúra, kft-nek köszönhető-
en filmes ajándékcsomagot! 

Nem kell mást tennie, mint válaszolni a következő kérdésre és
elküldeni azt a press@perfects.sk címre 2017. július 1-ig!

Honnan származik Hajdú Dorna Krisztina?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei: Hege-

dűs Tímea, Kozmér Anna, Szabó Iveta. A nyerteseknek a nye-
reményüket postáztuk.

Nyerő hármas
Minulosť rozpráva
Návštevníci môžu obdivovať výstavu Krisztiny Hajdú

Dorna Mužly v čitárni Žinoostrovskej knižnice.
Ako nám uviedla Lacza Ilona, zástupkyňa riaditeľky,

sa sem zo súkromnej zbierky dostala sem sotva pätina
zbierky, ktorú Krisztina získavala na blších trhoch či z
pozostalostí; keby tieto bábiky vedeli rozprávať, dozvede-
li by sme sa príbehy hodné románov. Zbierky obsahuje aj
mimoriadne kusy: z jedného typu bábik existujú len 4
kusy, ktoré sa odlišujú len farbou vlasov; niektoré bábiky
nemajú obvyklé tváričky, ale rôzne reálne výrazy. Sú to
úžasné výtvory čakajúce na návštevníkov, ktorí ich budú
obdivovať s rozšírenými zreničkami.

Hrajte s nami a získajte filmový balíček od ita agentú-
ra, s.r.o!

Treba len správne odpovedať na nasledujúcu otázku a
odpoveď zaslať do 1. júla 2017 na adresu press@
perfects.sk.

Odkiaľ pochádza Krisztina Hajdú Dorna?
Vyhercovia z predchádzajúceho čísla Dunajskostred-

ského hlásnika sú: Hegedűs Tímea, Kozmér Anna,
Iveta Szabó.

Výhercom ich výhry posielame poštou. 

Víťazná trojica
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Tündérkert a Golfban. A Tündérkert szabadtéri programjai.
Golf játszópark, 15.30

I. Felvidéki Junior Expo. Csaplár Benedek Városi Művelődési Köz-
pont, 9.00

Felvidéki Vágta 2017. Csárdáskirálynő nagyoperett. Sikabonyi rep-
tér, nyitónapon 18.00 órától

Éjszaka a Vermes-villában. Koncertek és előadások a Kortárs Ma-
gyar Galériában. Vermes-villa, 18.00

Felvidéki Vágta 2017. Egész napos rendezvény. Futamok, majd
21.00 órától Edda élőkoncert. Sikabonyi reptér, 8.00

III. KöR fesztivál. Kötetlen Rögtönzéssek Improvizációs Fesztivál
a Vekker műhely társszervezésében. NFG, 10.00

Makovecz Imre emléktáblájának avatója. Dunaszerdahelyi Város-
háza bejárata, 17.00

Szërdehelyi sétatéren. A Csallóközi Gyermeknéptánccsoport mű-
sora. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színházterme,
18.00

Családi sportnap Sikabonyban. A Sikabony Polgári Társulás szer-
vezésében. Sikabonyi Közösségi Ház, 14.00

Udvari Muzsika – Kodály Zoltán Daloskör. A VIII. Dunaszer-
dahelyi Udvari Muzsika nyitóestje. Dunaszerdahelyi Városháza ud-
vara, 19.00

Programajánló
JÚNIUS

21

JÚNIUS

23

JÚNIUS

22
JÚNIUS

23

JÚNIUS

24
JÚNIUS

24

JÚNIUS

26

Születések – 
Novorodenci
Nagy Martina
Žatko Dominik
Švolíková Dorina
Óvári Filip
Kiss Hanna Lili
Hacsik Natan
Markolt Benjámin Miklós
Lakatoš Miro
Horváth Oliver
Rémes Dávid

Elhalálozások – 
Zomreli
Kósová Mária (1920)
Bugárová Alžbeta (1946)
Kardosová Irena (1939)
Jónásová Jolana (1936)
Antal Juraj (1943)
Dömény Ján (1942)
Szabóová Zita (1935)
Tóthová Mária (1944)
Szilágyiová Mária (1939)
Janko Jozef (1954)

Házasságkötés – 
Sobáše
Mihalik Attila – Szabóová Katarína
Karaffa Attila – Kiss Tímea
Molnár Péter 

– Karácsony Emőke
Slezák Roman 

– Kutaková Alžbeta
Kovács Gábor – Mgr. Piros Anita
Kordoš Peter 

– Výbochová Petra
Ing. Csomor Richárd 

– Dobosová Andrea
Szabó Attila – Király Krisztina
Martin Śtefunko 

– Mgr. Katarína Čopáková
Peter Gróf – Eva Bottová
Bábics István – Vanda Čandalová
Magyar Gábor 

– Vojtík Szimóna 
Döme Tamás – Tímea Csibová
Ondrej Domonkos 

– Almási Réka
Zoltán Pollák – Denisa Bíróová
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JÚNIUS

30

JÚLIUS

1

JÚLIUS

6

SZËRDEHELYI
SÉTATÉREN

A Csallóközi 
Gyermek-

néptánccsoport 
műsorra

Csaplár Benedek
Városi Művelődési

Központ 
színházterme, 

június 30.,  18.00



Az idén nyolcadik évfolyamába lépő Dunaszerdahelyi Udvari Muzsika újra várja lá-
togatóit júliusban a városi hivatal udvarában. A „Reformáció 500” címmel meghirdetett
programsorozat eseményei a következők lesznek:

2017. július 6.,  19.00 – Kodály Zoltán Daloskör
2017. július 13., 19.00 – Szent Efrém Férfikar (HU)
2017. július 20., 19.00 – A Megmaradásunkért Kultúrcsoport
2017. július 27., 19.00 – Lumen Christi Gospel Kórus (HU)
Helyszín: Városi Hivatal udvara, parkoló felől (Fő utca 50/16)
A koncertek a rossz idő esetén a városháza házasságkötő termében kerülnek meg-

rendezésre. A koncertsorozat Dunaszerdahely Város és Dunaszerdahely Város Önkor-
mányzata támogatásával zajlik. A belépés díjtalan!

Aj v tomto roku v júli na Vás čakajú koncerty na nádvorí mestského úradu.
Program:
06. júl 2017, 19.00 – Spevokol Zoltána Kodálya
13. júl 2017, 19.00 -  Mužský spevácky zbor sv. Efréma (HU)
20. júl 2017, 19.00 – Kultúrny spolok - A Megmaradásunkért
27. júl 2017, 19.00 – Spevácky zbor - Lumen Christi Gospel Kórus (HU)
Miesto konania: Mestský úrad - nádvorie (Hlavná 50/16)
V prípade nepriaznivého počasia sa koncerty konajú na Mestskom úrade - sobášna

sieň. Séria koncertov je realizovaná s podporou mesta Dunajská Streda a Mestského zastu-
piteľstva v Dunajskej Strede. Vstupné zadarmo!

Nemocnica Svet zdravia Dunajská Streda dnes oficiálne predstavila novinky, ktoré
boli uvedené do praxe na gynekologicko-pôrodníckom a novorodeneckom oddelení.
Ich spoločným cieľom bolo najmä zvýšiť celkový komfort a zlepšiť kvalitu komunikácie
s rodičkami. 

Minulý rok bolo v nemocnice 889 pôrodov. Rozšírenie a skvalitnenie služieb by mal
priniesť nárast a motivovať najmä mamičky z tohto regiónu pre pôrod v lokálnej nemoc-
nici už v tomto roku.

Nové ponúkané služby pre budúce mamičky: zavedenie individuálneho pôrodného
plánu na osobnom stretnutí s vyškoleným personálom;  zavedenie epidurálnej anestézie
(nonstop); zavedenie kurzov predpôrodnej prípravy v novej telocvični; nová príjmová
vyšetrovňa; VIP pôrodný apartmán s nadštandardnou izbou; prítomnosť sprevádzajú-
cej osoby pri pôrode; alternatívne metódy tíšenia bolesti, prenájom individuálnych mo-
nitorov dychu po narodení; nové bezplatné dvojjazyčné edukačné materiály pre mamič-
ky, nová dvojjazyčná internetová stránka.

„Veríme, že zrealizované zmeny ocenia najmä mamičky a budúce rodičky z dunajsko-
stredského regiónu. Osobne sa teším, že sa nám konečne podarilo zaviesť epidurálnu
anestéziu. Tá výrazným spôsobom zvyšuje komfort celého pôrodu. Súčasne som pre-
svedčený, že rozsahom ponúkaných služieb sme dnes konkurencie schopní so všetkými
okolitými pôrodnicami doma i v zahraničí,“ zdôraznil MUDr. Juraj Schwarcz, primár
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia nemocnice Svet zdravia Dunajská Streda.

Júliusban jön az Udvari Muzsika

VIII. Dunajskostredská hudba na nádvorí

Predstavili vynovené 
gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
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Üléseztek a képviselők
Poslanci rokovali

Felvidéki Vágta
Žitnoostrovský galop

Éjszaka a Vermes-villában
Noc v galérii

Következő számunkból
Megjelenés július 6-án.
Nasledujúce číslo vychádza 6. júla.

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


