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DUNAJSKOSTREDSKÝ
HÍRNÖK HLÁSNIK

A márciusi ifjakról szerettem volna írni, azokról, akik
170 éve valamit elindítottak, és közben arra gondolok, hogy
napjaink Szlovákiájában is bizonyos folyamatok kezdetén
állunk. Noha egyáltalán nem vagyok optimista a politikai
berendezkedés megváltoztatásával kapcsolatos elmélkedé-
sek szintjén, már az is eredmény, hogy az utcákon ismét le-
hetett látni embereket, akik kifejezték véleményüket, és az
egész nem kerekedett álszent politikai kampánnyá. 

Ugyanakkor, mivel nem vagyok elvakult és közgazdász-
ként egyértelműen látom a tendenciákat, így azzal is tisztá-
ban kell lennem, hogy a két ember erőszakos halála által ki-
váltott düh és elkeseredettség önmagában nem fogja tudni
megváltoztatni a szlovákiai társadalom közgondolkodását,
amely a rendszerváltozás után kialakult. Feltehetően az el-
következő hónapokban majd a politikai élet alakulásától
függetlenül nagyobb figyelem helyeződik a korrupciós
ügyekre, az oknyomozó újságírók munkássága is kiemelt ér-
deklődés mellett zajlik, de a változáshoz több kell. Sajnos
ezt az ország vezetői is pontosan tudják. 

Éppen ezért kell felismernünk, a bennünket mozgató
erőknek kell átalakulnia és őszintén tükörbe kell néznie
minden egyes polgárnak, hiszen a kilencvenes évek után is-
mét olyan helyzet állt elő, amellyel közös erővel kell meg-
küzdeni. 

A csallóközi embert az országos politika eseményeit fi-
gyelve egyébként is különös érzések foghatják el. A vidé-
künk nem tartozott a kormányzatok különös tekintettel fej-
lesztett régiói közé, mégis a bizonytalanságok időszakát a
főváros közelsége miatt mindig különösen erősen éreztük.
A jelenleg fennálló válság kapcsán a társadalom országos
politikai elitbe vetett súlyos bizalomvesztésén túl az is a kér-
dés, milyen hatással lesznek az elkövetkező hónapok a min-
dennapjainkra. A gazdaságot ugyanis szintúgy megviseli a
bizonytalanság, nem beszélve arról, hogy az EU-s támoga-
tások kapcsán kialakult gyanú feltehetően ezen források
szintjén sem gyorsítja meg majd a folyamatokat.

A márciusi hősök 1848-ban a szabadságukért harcoltak,
napjainkban mi leginkább azért küzdhetünk, hogy a fény
újra része legyen a hétköznapoknak. Léptünk ugyanis egy
hatalmasat a sötétbe, miközben eddig nem vettük tudomá-
sul, hogy az árnyékok lassan minden napsütést elvettek tő-
lünk. Rajtunk áll, hogyan, mikorra és milyen veszteségek
árán tudunk majd kilábalni belőle.

Rajkovics Péter főszerkesztő

Különös március

MEGJELENIK KÉTHETENTE
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Jó helyre került 
a városi bál
tombolabevétele

Március 2-án adta át dr. Hájos Zoltán pol-
gármester a Dunaszerdahelyi Városi Bál jóté-
konyságra szánt tombolabevételét.

Hivatalában fogadta a polgármester azt a
három családot, akik számára az idei, január-
ban rendezett városi bál tombolájából befolyt
összeget osztották szét most arányosan.

Az egészségkárosodott gyermekeket neve-
lő családokra komoly anyagi terheket ró az
érintett gyermekek kezelése, így az egyenként
1150 eurós ajándék mindegyik családnál va-
lóban a megfelelő helyre kerül, fogalmazott
Hájos Zoltán. 

A kötetlen találkozón a polgármester ér-
deklődött a családok, illetve a gyerekek min-
dennapjai felől, s egyben felhívta a figyelmü-
ket, hogy Nagyszombat megyénél is pályázza-
nak a gyógyíttatás költségeire, hiszen, mint a
beszélgetés során a családok jelezték, a bizto-
sító nem minden kezelést tud támogatni. 

V meste pribudnú nové monitorovacie kamery
Na jar sa v Dunajskej Strede rozšíri mestský bezpečnostný kamerový

systém v ďalších lokalitách o 8 nových sledovacích kamier.
Práce sa začali v staničnom parku, kde je už položený optický kábel pre

kamerový systém.
„V parku sa nainštalujú dve kamery, jedna v strede, druhá na kraji. Tak-

to budeme môcť sledovať parkovisko na železničnej stanici, úsek Brati-
slavskej cesty, aj autobusovú stanicu. Akonáhle počasie dovolí, v ružovom
sade v Ružovom háji umiestnia takisto dve kamery, optický kábel už je
v zemi. Na Korze Bélu Bartóka a budove MsKS smerom na Korzo pri-
budne po jednej kamere. Vďaka tomu sa bude monitorovať aj park pri
Korze. V parku za ZOC MAX plánuje samospráva umiestniť tiež dve
kamery. Optický kábel je pripravený tak na Korze, ako aj v tomto parku.
Inštalácia kamier sa očakáva v jarných mesiacoch” – informoval náčelník
Mestskej polície Tibor Csiba.

Zábery kamerového systému sledujú na monitoroch v priestoroch
mestskej polície. V blízkej budúcnosti sa miestnosť bude rozširovať, lebo
počet sledovacích kamier rastie. Naposledy pribudli nové kamery v hra-
com parku Golf, kde nedávno modernizovali vybavenie detského ihriska.
Rozšírenie kamerového systému slúži na zlepšenie stavu verejného po-
riadku a ochranu majetku mesta.

Stretnutie Konfederácie politických väzňov v Dunajskej Strede
22. februára vo veľkej zasadačke radnice primátor mesta, Zoltán Hájos

privítal členov Konfederácie politických väzňov na ich dunajskostred-
skom stretnutí. Vo svojom príhovore vyjadril svoju radosť, že zavítali
do sídla Žitného ostrova a položili vence k pamätníku obetiam komunizmu.

Delegáciu Konfederácie viedol jej predseda, Peter Sandtner, ktorý pri
príležitosti návštevy mesta Dunajská Streda, odovzdal vyznamenania
dvom jej tunajším členom, Metodějovi Vrbovi z Veľkého Blahova a On-
drejovi Pódovi z Dunajskej Stredy.

K prítomným mali potom príhovor niektorí členovia, ktorí si zaspomí-
nali na tvrdé časy v období prenasledovania komunistickou diktatúrou,
bitky v Justičnom paláci, násilné presídľovanie v dobytčích vagónoch, nú-
tené práce v baniach, napríklad v obávanom Jáchymove, či na pomery
v oddieloch PTP počas povinnej vojenskej služby.

Primátor mesta sa na záver rozlúčil Churchillovou myšlienkou –
demokracia síce nie je dokonalá, ale zatiaľ nikto nevymyslel nič lepšie –
a preto si ju treba chrániť a budovať.

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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Helyszínként a felújításra szintúgy vá-
ró ebédlő szolgált, ahol előbb szó esett a
városi vállalat létrejöttének hátteréről,
mert a GASTRO DS célja a városi fenn-
tartású iskolák és óvodák étkeztetésének
fejlesztése. Horváth Zoltán és Sebök Pál,
a társaság ügyvezetői felvázolták, a jelen-
leg fennálló állapotokból indulva, milyen
szintre kívánják előmozdítani a konyhák
és a kiadók színvonalát. Ennek első állo-
mása a Szabó Gyula Alapiskola konyhá-
jának és ebédlőjének felújítása lesz, amely
már idén áprilisban kezdődik. 

Ettől az időszaktól kezdve az alsó ta-
gozatos tanulóknak az ebédet a Vámbéry

Ármin Alapiskolából szállítják a munká-
latoktól biztonságosan leválasztott étke-
zőbe, míg a felső tagozatos diákok a
szomszédos középiskolákban étkeznek
majd. 

Az átalakításnak az előzetes tervek
szerint júliusig kellene tartania, de az
esetlegesen felmerülő nehézségek leküz-
dése érdekében egy hónapos biztonsági

tartalékkal (augusz-
tus hónap) számol-
nak az előkészítők,
amely során a kony-
hai alkalmazottaknak
is lehetőségük lesz
szakmai segítség mel-
lett elsajátítani az új
berendezések haté-
kony használatát.

Nagy Árpád igaz-
gató kérte a résztvevő
osztálybizalmikat,
hogy a hamarosan
sorra kerülő szülői ér-
tekezleteken egyez-

tessenek a szülőkkel a kérdésben, Szelle
Erika mérnök pedig az átépítés utáni
konyha és étkező látványterveit is bemu-
tatta. Ebből mindenki számára világossá
vált, a sikeres megvalósítás után szeptem-
bertől valóban 21. századi körülmények
között készülhetnek majd a finom ebé-
dek, s már nem csupán a Szabó Gyula
Alapiskola diákjainak. 

Áprilisban kezdődhet az átépítés
Március 1-jén a Szabó Gyula

Alapiskola konyhájának tervezett át-
építése volt a téma azon a fórumon,
amelyen a Gastro DS Kft. képvise-
lői, az iskola vezetősége, pedagógu-
sai, konyhai alkalmazottai, az iskola-
tanács tagjai, a szülői szövetség veze-
tősége és az osztálybizalmik vettek
részt.

Prestavba školskej kuchyne na ZŠ Szabóa Gyulu bola
témou stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 1. marca za účasti
predstaviteľov  Gastro DS s.r.o., vedenia školy, pedagó-
gov, zamestnancov kuchyne, členov školskej rady a zá-
stupcov rodičov.

Miestom stretnutia bola jedáleň, ktorú tiež čaká rekon-
štrukcia, najprv bola reč o pozadí vzniku mestskej spoloč-
nosti GASTRO DS, ktorého cieľom je rozvoj stravovania
detí a žiakov v škôlkach a školách v správe mesta.  Konatelia

spoločnosti, Horváth Zoltán a Sebök Pál, uviedli, akú úro-
veň kuchýň a výdajní stravy by chceli dosiahnuť z momen-
tálneho východzieho stavu. Prvou rekonštrukciou bude ku-
chyňa a jedáleň ZŠ Szabóa Gyulu, ktorá sa začne v apríli
toho roku. 

Žiakom na prvom stupni sa v tomto čase bude obed do-
dávať zo ZŠ  Vámbéryho Ármina do jedálne bezpečne od-
delenej od stavby, kým žiaci druhého stupňa sa budú stravo-
vať v susednej strednej škole. 

Prestavba by mala podľa plánov trvať do júla, ale kvôli
nepredvídaným problémom sa ráta s jednomesačnou bez-
pečnostnou zárukou (teda do augusta), kedy si budú môcť
zamestnanci kuchyne osvojiť s podporou odbornej pomoci
nové technológie.

Riaditeľ školy, Nagy Árpád žiadal prítomných triednych
učiteľov, aby počas blížiacich sa rodičovských združení in-
formovali rodičov, Szelle Erika zas prítomným predviedla
vizualizácie nových priestorov. Z toho bolo všetkým zrejmé,
že po úspešnom skončení prác sa v septembri budú môcť
chystať chutné obedy v podmienkach 21. storočia, a už nie-
len pre žiakov danej základnej školy.  

V apríli sa môže začať prestavba
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A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny járási
fordulóján több tanuló képviselte az iskolát. Közülük hár-
man kiérdemelték, hogy a kerületi fordulón képviseljék az
iskolát: Csehy Flóra (próza), Varga Zaránd Ágoston és Kol-
ler Antónia Eszter (vers).

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet által meghirdetett
„Magyar címer és zászló” című nemzetközi rajz- és esszépá-
lyázaton is gyönyörű eredményeket értek el. Saját kategóriá-
jukban 1. helyezettek lettek: Beke Luca (2. évf.), Kurucz Re-
beka (6. évf.); míg 2. helyen végzett Komlós Eszter (3. évf.),
illetve Lakatoš Emma (5. évf.). Mindannyian hivatalosak a
budapesti díjátadóra, amelyet március 16-án a Várkert Ba-
zárban szerveznek. Horváth Sára, 9. évfolyamos tanuló az
esszépályázaton részesült különdíjban a „...Boldogságom,
magyar nyelv!“ című írásával.

A Szivárványos álmok rajzversenyen Patos Lilla, Álló Ni-
kol, Bíró Leila és Godó Máté alkotásai lettek díjazottak.

Megszületett a Magyar vagyok... Határtalanul nemzetkö-
zi rajzverseny eredménye is. A Kodály Alapiskola tehetséges
diákjait március 14-én várják a miskolci díjátadásra. Díja-
zott lett Balogh Boglárka a 6. évfolyamból, Csehy Flóra az
ötödikből, illetve Farkas Zsófia, Tóth Viktória és Orbán
Zsuzsanna 9. évfolyamos lányok alkotásai is díjazottak let-
tek – valamennyien részt vehetnek a pályázat kiírói által
szervezett nyári nemzetközi rajztáborban.

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csema-
dok Rimaszombati Területi Választmánya és a Gömör-Kis-
honti Művelődési Központ 2018-ban hirdette meg a XVII.
Ferenczy István Országos Képzőművészeti Versenyt. A ko-
dályos tanulók saját kategóriájukban megszerezték a dobo-
gós helyeket. Orbán Zsuzsanna az 1., Zsigárdi Sarolta a 2.,
Farkas Zsófia pedig a 3. helyen végzett. Oklevéllel jutalmaz-
ták Horváth Sára, Barczi Noémi és Fekete Eszter munkáit.

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Talpraesett tanulók

A szövetség delegációját Peter
Sandtner elnök vezette, aki a dunaszer-

dahelyi látogatás alkalmából kitünte-
tett két járásbeli tagot, a nagyabonyi
Metoděj Vrbát és a dunaszerdahelyi
Póda Andrást.

Az összejövetelen a Szlovákiai Poli-
tikai Foglyok Szövetségének néhány
tagja is szót kért. 

Felidézték a nehéz időket, a kom-
munista diktatúra általi üldöztetést, az
Igazságügyi Palotában elszenvedett ve-
réseket, a marhavagonokban történt ki-
telepítést, a kényszermunkát a bányák-

ban (például a rettegett jáchymovi
uránbányában), illetve a kötelező sor-
katonai szolgálat alatt a műszaki segéd-
zászlóaljaknál uralkodó viszonyokat. 

Hájos Zoltán a tanácskozás végén
Winston Churchill ismert mondásával
búcsúzott, miszerint a demokrácia
nem tökéletes, de egyelőre senki nem
talált ki jobbat. 

A polgármester szerint ezért a de-
mokráciát védeni és építeni kell.

A Szlovákiai Politikai Foglyok 
Szövetségének tagjai városunkban

Február 22-én Hájos Zoltán, Du-
naszerdahely polgármestere a város-
háza dísztermében köszöntötte a
Szlovákiai Politikai Foglyok Szövet-
ségének tagjait. A polgármester örö-
mét fejezte ki, hogy a szövetség tagjai
a Csallóköz központjába látogattak,
és megkoszorúzták a kommunizmus
áldozatainak emlékművét.

Eredményesen telt az elmúlt időszak a Kodály Zoltán
Alapiskolában, több versenyen szerepeltek sikeresen diák-
jaik.
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Újjáéled az országos táncháztalálkozó

Gálik Gábor, az Ifjú Szivek Táncszínház táncosa, tánckar-
vezetője, a Táncfórum ügyvezető alelnöke nyilatkozott la-
punknak a részletekről.

A Táncfórum – Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai
Egyesülete 2009-ben lett bejegyezve polgári társulásként.
Egyfajta szakmai hátteret kíván biztosítani tagjainak – nép-
művészeti csoportoknak és egyéni tagoknak egyaránt. Eddigi
munkája inkább szakmai jellegű volt, különböző találkozókat,
összejöveteleket szervezett, illetve már évek óta folytatja sike-
res mentorprogramját. Ennek a programnak röviden az a lé-
nyege, hogy pályázatokon keresztül támogat szlovákiai ma-
gyar koreográfiákat, melyek a hazai tánccsoportok fejlődését,
új műsorok készítését teszik lehetővé.

A tavalyi tisztújítás után az elnökség elgondolkodott azon,
hogy újabb területeket kellene felkutatni, melyek a tánccso-
portok még hatékonyabb láthatóságát segítenék. Mivel siker-
rel pályáztunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri
Sándor Programjában, első lépésként máris egy nagyszabású
tervet valósíthattunk meg. A választás a valamikor 1990 és
2000 közt működő Szlovákiai Táncháztalálkozó felidézésére
esett, kicsit modernebb formában, és a támogatásnak köszön-
hetően kibővítve. Az elgondolást tett követte, így 2018-ban a
május 18-19-re tervezett dunaszerdahelyi találkozó elősegíté-
sére februártól kéthetente a magyarlakta régió különböző te-
lepülésein Táncfórum esteket szervezünk, melyekre a szakma
mellett a nagy nyilvánosságot is örömmel várjuk.

Igyekeztünk az egyes helyszíneket úgy meghatározni, hogy
azok egymást váltva nyugattól keletig egyre közelebb kerülje-
nek Dunaszerdahelyhez, hogy mintegy kicsúcsosodása legyen
a rendezvénysorozatnak a dunaszerdahelyi fesztivál. Február-
ban Komárom, márciusban Nagyida és Somorja, áprilisban

Rozsnyó és Zselíz, majd májusban Fülek adnak otthont a be-
szélgetőesteknek, táncházaknak. Hogy senki se érezze magát
megrövidítve, ugyanazokat az előadókat, Hégli Dusánt, a
Táncfórum elnökét, Tournesol- és Muharay-díjas koreográ-
fust, rendezőt, az Ifjú Szivek Táncszínház művészeti igazgató-
ját, illetve dr. Agócs Gergely néprajzkutatót, a Hagyományok
Háza munkatársát, a Debreceni Egyetem docensét, a Magyar
Néprajzi Társaság Népzene-néptánc Szakosztályának elnö-
két kértük fel, hogy az adott helyszínek sajátosságairól, illetve
a hazai táncházmozgalom múltjáról beszéljenek az érdeklő-
dőknek. Varsányi Zsófia és Botló Ákos táncművészek, az Ifjú
Szivek Táncszínház táncosai pedig táncbemutatókat tartanak
minden előadás alatt, illetve oktatnak az előadást követő tánc-
házban, melyek állandó zenekara a Gereben zenekar.

A hat településen megrendezett estek után 2018. május
18-19-én nagyszabású fesztivált, hivatalos nevén, Szlovákiai
Magyar Táncháztalálkozót rendezünk Dunaszerdahelyen,
több helyszínen. Ide természetesen amatőr táncosokat, tánc-
csoportokat is várunk – többen jelezték már részvételi szán-
dékukat, de hogy igazi fesztiváljelleget kapjon a találkozó, az
utca emberére, fiatalokra és idősebbekre egyaránt számítunk.
A szakmának nem kell bemutatni a leendő előadókat, oktató-
kat – a teljesség igénye nélkül: Szabó Jánost, a Nógrád Tánc-
együttes vezetőjét, a gyimesi Sára Ferit, Hégli Dusánt, Kupec
Mihályt, Varga Norbertet, Busai Norbertet, Konkoly Lászlót,
Dobsa Tamást, Vlado Michalkot – a szlovák szakma ismert
alakját, vagy éppen a dunaszerdahelyi Oláh Attilát; de örül-

nénk neki, ha a nagyközönség is megismerné őket, előadásai-
kon keresztül az egyes vidékek néprajzi, néptáncos múltját, je-
lenét. Zenekarokból is komoly felhozatal ígérkezik: a Magyar-
palatkai Banda, a Parno Graszt együttes, Gyimesi zenészek, a
Pósfa, a Gereben, a Varsányi, és Varjos zenekarok, Mišo Noga
és zenekara. Több tánccsoporttal számolunk, természetesen
az avignoni színházi fesztivált megjárt Ifjú Szivek Táncszín-
ház is részese lesz a találkozónak. A fesztivál két napja során
nem csupán bemutatók és előadások váltják egymást, hanem
táncoktatás, népzenei koncertek, táncház, játszóház egészítik
ki és teszik teljessé a fesztivált.

Akit megfogott ez a rövid bemutatás, portálunkon bővebb
interjút olvashat Gálik Gáborral, a rendezvénysorozat szerve-
zőjével.

Városunkban hagyománya van a népművészetnek, a
néptáncnak. A Táncfórum – Szlovákiai Magyar Néptán-
cosok Szakmai Egyesülete az idén nagyszabású fesztivált
szervez Dunaszerdahelyen az 1990-es évek Szlovákiai
Táncháztalálkozóit megidézve.
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Na celkovej ploche približne 150
metrov štvorcových sa nachádza pre-
dajňa klubového oblečenia a predme-
tov pre fanúšikov. V ponuke DAC sto-
re sú 100% klubové produkty v dvoch
kategóriách: fanúšikovská verzia vý-
robkov Macron, ktoré nosia aj hráči
klubu, ako aj kolekcia pánskeho, dám-
skeho a detského oblečenia a predme-
tov pre fanúšikov vyrobených špeciálne
pre klub, tzv. DACstyle výrobky.

Ďalšou novinkou bolo predstavenie
novej kolekcie dresov. Ide o jedinečnú
edíciu dresov od talianskeho dodávate-

ľa Macron, prvého v histórii klubu vy-
tvoreného špeciálne pre DAC. Domi-
nujú na ňom dva široké pásy, jeden
modrý a jeden žltý. Pri výrobe boli obe
farby použité presne podľa klubového
loga. A mužstvo DAC v tejto edícii
dresov nastúpilo už na sobotňajšie
stretnutie Fortuna ligy proti Trnave.

Prvé klubové múzeum DAC-u ma-
puje 114-ročnú históriu dunajsko-

stredského futbalu
a pri jeho slávnost-
nom otvorení boli
prítomní zástup-
covia klubového
vedenia na čele s
majiteľom Oszká-
rom Világim, ako
aj bývalí a súčasní
hráči mužstva. Sú-
časťou expozície
sú viaceré artefak-

ty, ktoré boli verejnosti predstavené pr-
výkrát. Najcennejším vystaveným
predmetom je originál trofeje za víťaz-
stvo v Československom pohári 1987,
ktorý sa do Dunajskej Stredy vrátil po
troch desaťročiach.

Pre verejnosť budú DAC Store
aj múzeum okrem pracovných dní
otvorené aj v sobotu a rovnako i v zá-
pasové dni.

DAC 1904 otvoril nový fanshop s múzeom 
a predstavil nové dresy

Futbalový klub FC DAC 1904
Dunajská Streda v piatok 2. marca
2018 v priestoroch novej hlavnej
tribúny svojej MOL Arény otvoril
vynovený Fanshop pod názvom
DAC Store, ako aj klubové múze-
um.

A budapesti Kerekasz-
tal Színházi Nevelési
Központ Kéksziget című
előadásán vettek részt a

dunaszerdahelyi alapis-
kolás diákok március első
két napján.

Az előadások a Fókusz
Diákszínpad szervezésé-
ben kerültek Dunaszerda-
helyre, s mint vezetőjük,

Jarábik Gabriella elárulta,
azokat a Csaplár Benedek
VMK és az NKA segítsé-

gével sikerült megvalósíta-
ni városunkban. A Kodály
Zoltán Alapiksola és a
Szabó Gyula Alapiskola 8-

9. osztályos tanulói
egyébként aktívan be-
kapcsolódtak az előadás-
ba, ami az egyik cél is
volt.

A Kerekasztal egyéb-
ként Kelet-Közép-Eu-
rópa első színházi neve-
lési társulata. Küldeté-
sük olyan színházi elő-
adások megvalósítása,
melyek interaktív mó-
don, a drámapedagógia
eszköztárát is használva
vetnek fel olyan társadal-

mi és erkölcsi kérdéseket,
amelyek életkortól függet-
lenül mindenki számára

érdekesek. Előadásaik so-
rán a fiatalok nem egysze-
rűen nézői, hanem alkotó
résztvevői a színházi ese-
ménynek.

Az előadások elsősor-
ban gyerekeknek és fiata-
loknak készülnek, általá-
ban iskolai osztályok vesz-
nek rajtuk részt. Az alko-
tók úgy gondolják, hogy
sok probléma és kérdés,
amit ezek az előadások fel-
vetnek, a felnőtt korosztály
számára is releváns lehet.
A résztvevők bekapcsolód-
nak a játékba, így saját bő-
rükön tapasztalhatják meg,
hogy milyen egy történet
résztvevőjének lenni és kö-
zösen gondolkodni a felve-
tett kérdésekről.

Kéksziget Dunaszerdahelyen
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A sakk több mint sport

– Mióta szenvedélye a sakk? S mióta
űzi sportszerűen?

– A sakk 1968 körül, 16 éves korom-
ban nyerte el igazán a tetszésemet, ami
elég későnek számít a sportágban, ugyan-
is az ideális kezdő életkor az a 6. életév.
Abban az időben versenyszerűen ping-
pongoztam is, ami miatt válaszút elé is
kerültem. Három év után ugyanis dönte-
nem kellett, mit is szeretnék csinálni,
ugyanis profi szinten a két dolgot nehéz
lenne összeegyeztetni. Végül a sakk mel-
lett maradtam. Egy évnyi sakkozás után
aztán bejutottam a dunaszerdahelyi
sakkcsapatba, amely abban az időben „di-
víziót” játszott (ez akkor a negyedik leg-
magasabb csapatverseny volt). További
két év után a fővárosi egyetemi tanulmá-
nyaim elején kínáltak fel nekem egy má-
sodik ligás csapatban való szereplést, ami
csehszlovákiai méretben a második leg-
magasabb osztályt jelentette. Magyarán
nem lehetett visszautasítani. Mintegy hét
évig ott „nyomtam a figurákat”, majd ta-
nulmányaim után visszatértem Duna-
szerdahelyre. Ez volt az az időszak, ami-
kor rájöttem, hogy a sakk a legszebb és
legérdekesebb sportjáték az egész vilá-
gon. A sakk több mint sport – az egyet-
len játék, amelyben egymás ellen „küzd-
hetnek” a tízéves gyerekek akár a hetve-
névesekkel szemben, s bizony itt a tízesz-
tendős gyermek is győzhet. Az egyetlen
játék, ahol a férfiak a nőkkel valóban egy
szinten játszhatnak. De attól is több: tu-
domány és művészet! Micsoda kombiná-
ciók és megoldások vannak benne, még
ma is nagy meglepetés. Nem véletlen,
hogy ma az egész világon mintegy 700
millióan játsszák, s nem véletlen, hogy
már mintegy 1500 éve létezik, és még
mindig lehet benne újat találni! 

– Ha röviden kellene megfogalmaz-
nia, hogyan lehetne summaznia szakmai
pályafutását?

– Dunaszerdahelyen sokáig diviziót
játszottam, később, Szlovakia megalaku-
lása, vagyis az újjászervezések után jött a
3. liga... Előtte, még az 1970-es években
elkezdtem foglalkozni a sakk iránt érdek-
lődő gyerekekkel, akik aztán fokozatosan
bejutottak a felnőttcsapatba is. Velük fel-
jutottunk a 2., majd később az 1. ligába, s
utána az Extraligába is. Volt, hogy kies-
tünk, de aztán mégis sikerült újból visz-
szaküzdeni magunkat. Közben a gyere-
kekkel egyre több sikert értünk el mind a
gyerekcsapatok bajnokságában, mind
egyéniben. Országos gyerekcsapat baj-
nokságokat, ificsapat bajnokságokat, de
egyénit is számtalanszor nyertünk – ahol
megjelentünk, mindenhol felnéztek a du-
naszerdahelyi gyerekekre...

Gyerekeink bejutottak a válogatott
csapatokba is – így vettünk részt gyer-
mekolimpiákon, például Isztambulban,
Belgrádban, Szegeden... Közülük öten
elérték a nemzetközi sakkmesteri címet,
amely bizony kemény normák szerinti
megmérettetéseket jelent. A legsikere-
sebbek közül kiemelném Petényi Ta-
mást, akivel 2005-ben megnyertük a 12
éves korosztályos Európa bajnokságot az
ausztriai Mureckben (ő lett így Szlovákia
első ifije!), majd két év múlva Tamás
megnyerte a 14 éves korosztályos Európa

bajnokságot is, a szerbiai
Szabadkán. Nehéz dolog
elmondani azt a boldogsá-
got, mit éreztünk mi, duna-
szerdahelyiek az 500 milli-
ós Európa sakk-dobogóján
állva…

Felnőtt csapatunk az
utóbbi hat évben már há-
romszor lett Extraliga
győztes, háromszor pedig
második helyezett. Há-
romszor vettünk részt a
Bajnokok Európa Kupáján
(Spanyolországban, Szer-
biában és Törökországban),

ahol a világ legjobbjai mérik össze tudás-
ukat. Ezeken a 12., 15., illetve 10. helyet
szereztük meg Dunaszerdahelynek. 

– Ahogyan láttuk, a csapattal már
több bajnoki címet nyert. Mit érez a leg-
utóbbi kapcsán?

– Nagyon örültünk, ugyanis meg-
nyerni egy bajnokságot szép dolog, de
megvédeni nagyon nehéz. Mindenki elle-
nünk akart bizonyítani, sikert elérni, s
nem volt vesztenivalójuk. S mivel a sakk
pszihológia is, Petényi György klubel-
nökkel igyekeztünk tartani a csapatban a
jó hangulatot, a jó kondíciót, a jókedvet, a
harciasságot és az optimizmust. Sike-
rült... Köszönjük, hogy érezhettük váro-
sunk támogatását...

– Mi volt a reakciója, amikor megtud-
ta, hogy Dunaszerdahely Városa díjazni
fogja?

– Nagy öröm volt számomra, jólesik a
megtiszteltetés. Hasonlóan éreztem ma-
gam, mint valamikor Szabadkán, Tamás
sikere után...

– Milyen szakmai tervei vannak a kö-
zeljövőben?

– Rendkívül örülnék, ha sikerülne
egymás után harmadszor is megnyerni
extraligát, bár tudom, ez még senkinek
sem sikerült. Akarunk egy-két új, fiatal
játékost is beépíteni a csapatba, tehát lesz
mit csinálni. Szeretnénk továbbá az idei,
Görögországban megrendezésre kerülő
BEK-en is részt venni...

Beszélgetésünkben Ráchela Jó-
zsefet, a dunaszerdahelyi sakkcsapat
mesteredzőjét kérdeztük Pro Urbe
díja kapcsán (a sport területén elért
kiemelkedő eredményeiért), illetve a
sakkcsapat legutóbbi eredményei
okán...
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A különleges zenei felvezetést követően, a galéria igazgató-
ja, Iván Péter üdvözölte a jelenlévőket, majd A. Szabó László
alpolgármester rövid beszédében kiemelte az alkotó művé-
szeti jelentősége mellett a Kortárs Művészeti Panoráma, va-
gyis a KOMP megvalósítása során kifejtett jelentős érdemeit.
A városvezető hangsúlyozta, ahogy a nevében is jelzi, a
KOMP összeköti a Duna két oldalán lévő művészeket a kö-
zönséggel, s a folyó két oldalán élő művészek értékes műveit

bemutatva szeretné elérni, hogy megismerjük egymást, egy-
más munkáját és művészetét. Egyúttal gratulált a művész
életjubileumához is.

Füredi Kornél, a Földművelésügyi Minisztérium politikai
tanácsadója köszöntőjében a művész és a közte kialakuló ba-
rátság rövid történetét mesélte el, a mosonmagyaróvári kezde-
tektől és további sikeres alkotásra biztatta Varga Györgyöt,
akinek, művészi kifejezésmódját elemezte Szakolczay Lajos
művészetkritikus, akinek megnyitóbeszédét követően a tárlat
izgalmas színvilágával ismerkedhetett a közönség.

A tárlat március 30-ig tekinthető meg a Vermes-villában.

Megfestett idő
Múlt pénteken nyitották meg a Kortárs Magyar Ga-

lériában Varga György Megfestett idő című kiállítását.
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Több szakmai illetve
kulturális program mellett
kiállítás is nyílt a Duna-
szerdahelyi Csallóközi
Könyvtárban a Szlovákiai
Könyvtárak Hete alkalmá-
ból.

A tárlat ötlete egy vélet-
len találkozásból született,
mondta el rövid megnyitó-
jában Lacza Ilona, a
könyvtár igazgatóhelyette-
se. Az egyik társrendező-
vel, az ANTRE Kiadó
igazgatójával, Alena Paľo-
vával beszélgetve határoz-
ták el, hogy március hó-
napban a könyvtár olvasó-
termében látható felvételek
a cicákról szólnak majd. A
kiállítás címét adó Každá
žena by chcela byť mačkou
(Minden nő szeretne

macska lenni) ugyanis az
egyik legutóbbi kiadvá-
nyuk címe. A könyvben
szereplő képek szerzője,
Jela Školková közel 50 fo-
tója került a falra.

A megnyitó során Jana
Krajčovičová írónő mutat-
ta be ezt a könyvet, szólt
néhány szót a könyv meg-
jelenéséről, a fotóssal való
találkozásáról. Majd Jela
Školková idézte fel a cicás
fotózás kezdeteit, annak
érdekességeit, örömeit. A
másik társrendező, a Ma-
čičky Dunajská Streda
Polgári Társulás képvisele-
tében Péntek Miriam,
Görcs Erika és Osvald Ti-
bor jöttek el a megnyitóra.
Miriam mutatta be a tavaly
hivatalosan bejegyzett tár-

sulást, annak munkáját;
beszélt az utcán, sokszor
sanyarú körülmények közt
élő cicákról, azok megmen-
tési lehetőségeiről.

A megnyitót a hosszú
évekig Dunaszerdahelyen

élő Soňa Horňáková zene-
szerző, zenész, előadó kel-
lemes dallamai tették fe-
ledhetetlenné.

A kiállítás március vé-
géig tekinthető meg a
könyvtár olvasótermében.

Nőnapon a cicákról
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Új programokkal a rendhagyó napon

A rendhagyó nap célja az volt, hogy a jövendőbeli első-
seink a választott szakmájuk egyes területeivel a gyakorlat-
ban is megismerkedhessenek. A délelőtti megnyitó során a
szakközépiskola igazgatója, Vida Aranka köszöntötte a
szép számmal összegyűlt kilencedikeseket, majd különféle
feladatok vártak a megjelent gyerekekre, akik örömmel is-
merkedtek játékos formában az egyes választható szakok-
kal és szakmákkal.

Az iskola diákjainak segítségével sajátíthatták el a pala-
csintakészítés rejtelmeit, s a legügyesebb kisdiák természe-
tesen jutalomban is részesült a nap végén. Aki a szakács és
cukrász szakma iránt érzett leginkább elhivatottságot, fű-
szerfelismeréssel mutathatta meg tudását és tehetségét.
Különféle alapanyagokból pingvinek is készültek. A „szív-
varázs” elnevezésű játék során mézeskalácsok díszítésére
került sor, ahol a kilencedikesek saját elképzelésük szerint
alkothattak valami igazán egyedit. A felszolgálás techniká-

ját a jövendőbeli pincéreink a „flúgos futam” elnevezésű
ügyességi versenyen mutathatták be.

A „kincsvadászat” is a közkedvelt játékok közé tartozott,
ahol a jövendő elsősök idegenforgalmi kvízjátékon belül, a jól
ismert „Ember, ne mérgelődj” társasjátékban vettek részt, ahol
a bábuk szerepét ők maguk töltötték be. Ha felismerték az
adott zenét, illetve helyesen válaszoltak a kérdésekre, tovább-
juthattak az egyes mezőkön, és ők lehettek a verseny győzte-
sei. Az iskola pár diákja közben körbevezette az ideérkezőket,
akik közül többeket a szüleik kísértek, így nyerhettek betekin-
tést az iskola színes és sokrétű világába.

Az iskola mellett működő fodrászatban verseny folyt a leg-
szebb alkalmi frizurákért. A zsűri pontozta a diákok alkotását,
és értékes díjakkal jutalmazta őket. A jó pár órás közös játék
és foglalkozás végén igazi meglepetés várta a kilencedikeseket,
értékes nyereményekkel gazdagodtak a legügyesebb diákok. A
díjak között csokitorta, egy vacsorautalvány és a fődíj, egy tab-
let szerepelt, ami a legnagyobb örömet váltotta ki a nyertesek
körében. A díjakat az iskola fenntartója ajánlotta fel.

A diákok elmondása szerint nagyon jól érezték magukat
a rendhagyó nyílt napon, ahol az intézményt egy teljesen új
szemszögből ismerhették meg.

Rajkovics Haizok Melinda

Február utolsó napján került sor a Neratovicei téri
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola interak-
tív nyílt napjára, ahol az előző évekhez képest egy tel-
jesen új programsorozattal mutatta be iskoláját az in-
tézet igazgatósága és diákönkormányzata.

A dunaszerdahelyi Szabó
Gyula 21 Szakközépiskola
diákjainak már kilencedik
éve van lehetőségük bekap-
csolódni az iskolai sakkver-
senybe. Idén, március 2-án is
sokan éltek ezzel a lehető-
séggel.

A csoportjátszmákat kö-
vetően az egyes csoportok
két legjobbja jutott tovább. 

A döntőben Ollé Ákos el-
sős gépész tanulónk bizo-
nyult a legjobbnak, őt Tóth
Kálmán másodikos villany-

szerelő követte, így a dobogó
harmadik fokán Cseh János
felépítményi szakos diákunk
végzett. Mindhármuknak az
iskola igazgatóhelyettese,
Takács László adta át az ok-
leveleket – a vándorserleget
pedig Ollé Ákos emelhette a
magasba. Hab a tortán, hogy
Ákos az előző nap továbbju-
tott a Szép magyar beszéd
verseny országos, kassai
döntőjébe is.

Klőr Levente

A Szabó Gyula Alapiskola biológia-szakkörét láto-
gató tanulói Bartal Mónika tanító nénivel ellátogattak
a dunaszerdahelyi kórház hematológiai osztályára.

Kíváncsian figyelték, hogyan vettek vért Bugár Ákos
tanáruktól, aki rendszeresen jár véradásra. Ahogy meg-
jegyezték, most is vidáman és hősiesen tűrte a megpró-
báltatásokat. Néhány tanuló vállalkozott a vérvételre
is, így megállapították a vércsoportjukat.
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Népszerű a sakk A vérvétellel 
ismerkedtek 



15. marca pokračuje organizovaný zber a odvoz PET
fliaš a iného, špecifikovaného separovaného plastového
odpadu priamo od rodinných domov. Prvý zber sa usku-
točnil 15. februára, kedy sa pozbieralo 800 vriec, spolu v
množstve takmer 4 ton plastového odpadu.

Vrecový zber a odvoz plastového odpadu naďalej vyko-
náva spoločnosť FCC Slovensko v spolupráci s MsÚ v Du-
najskej Strede. Zber priesvitných žltých vriec sa uskutoční
vždy v polovici daného mesiaca, v roku 2018 v nasledujú-
cich termínoch: 15. marec, 12. apríl., 10. máj., 7. jún.,
12. júl., 16. august., 13. september., 11. október., 15.
november, 13. december.

Separovaný plastový odpad sa má zbierať v žltých, prie-
svitných vreciach. Nepriehľadné vrecia nebudú odvezené.

Technický odbor Mestského úradu žiada obyvateľov, aby v
deň odvozu vrecia vyložili pred dom najneskôr ráno do 7-
mej hodiny. Vrecia vyložené mimo určené dni nebudú od-
vezené. Za odvezené vrecia obyvatelia dostanú náhradu.    

ZBIERANÝ odpad: PET fľaše od nápojov (v stlačenej
forme), vypláchnuté plastové obaly od domácej kozmetiky a
chémie (HDPE, PE, PP), čisté fólie z domácností
(HDPE, LDPE), viacvrstvové obaly (TetraPack) od mlieč-
nych výrobkov a džúsov (vypláchnuté a stlačené), hliníkové
a plechové obaly nápojové a konzervy

NEZBIERANÝ odpad: Plastové obaly znečistené olej-
mi, tukmi, farbivami a inými chemickými látkami, komu-
nálny odpad – tvrdé plasty (napr.: debny, nábytok, atď.).

Megnyílt a DAC-múzeum

Pokračuje odvoz plastového odpadu 
od rodinných domov v meste
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Rendkívül sikeres hazai szereplés
S

P
O

R
T

A bajnokságra 22 klub 137 versenyzője nevezett be. Gaál
Attila és Vajas József edzők vezetésével a dunaszerdahelyi
birkózók sikeresen szerepeltek. 

Az 51 kg-os súlycsoportban Csörgő Tamás remekelt, aki
először rimaszombati, majd kassai ellenfeleit fektette két
vállra, majd következett a döntő, ahol Tamás a szintén ri-
maszombati ellenfelét 4:2 állást követően betusolta.

Az 55 kg-os súlycsoportban Csörgő László brillírozott.
Első körben a nagy ellenfelével, a szinnai Bobríkkal mérkő-
zött meg, és magabiztos 14:4 arányú technikai tusgyőzel-
met aratott. 

Ezután rimaszombati és bősi ellenfeleit fektette két váll-
ra. A döntőben sem bízott semmit a véletlenre, a szintén ri-
maszombati ellenfelét még az első félidő elején tusra verte
és így a Csörgő testvérek hazai pályán szereztek bajnoki cí-
met.

A diáklányok kategóriában 31 kg-ban Hegedűs Réka bá-
torkeszi ellenfelét fektette két vállra, majd 10:0 arányú
technikai tusgyőzlemet aratva szerzett aranyat. A csapat-
versenyben az előkelő második helyen végzetek a dunaszer-
dahelyiek a kadett, illetve a női korosztályok összetett ver-
senyében. 

Eredmények – kadett:
51 kg Csörgő Tamás, 1. hely, Szakács Dominik, 4. hely
55 kg Csörgő László, 1. hely 
60 kg Gaál András, 2. hely
65 kg Nagy Nico Kristóf, 6. hely
71 kg Gányovics Balázs, 4. hely
110 kg Botló Dominik, 4. hely, Szitás Gyula, 5. hely

Csapatverseny: 1. 1904 Kassa 46 pont, 2. Birkózó Klub
Dunaszerdahely 42 pont, 3. AC Nyitra 29 pont

Eredmények – női korcsoportok:
– diák
31 kg Hegedűs Réka, 1. hely
36 kg Pollák Anna, 1. hely

– junior
59 kg Bacsfai Réka, 1. hely
– felnőtt
55 kg Bokros Viktória, 3. hely
59 kg Csepi Viktória, 2. hely
62 kg Juhász Mária, 1. hely
68 kg Kósa Kata, 1. hely
71 kg Bertalan Viktória, 1. hely

Csapatverseny: 1. Rimaszombat 91 pont, 2. Birkózó
Klub Dunaszerdahely 68 pont, 3. Marcelháza 48 pont

Március 3-án Dunaszerdahelyen, a városi sport-
csarnokban került megrendezésre a szabadfogású bir-
kózók korosztályos szlovák bajnoksága.

A dunaszerdahelyi Sportfanatic
téli úszói remek eredményeket hoz-

tak az észtországi világbajnokság-
ról.

Tallinnban egy ezüstnek is örül-
hetett a dunaszerdahelyi csapat,
mert Pék Dezső 450 méteren a
második helyen végzett, miután
remekül küzdött meg a 0,5 fokos
vízzel és a kinti -6 fokkal. Nyáry
Richárd pedig saját kategóriájában
ezen a távon a szintén kiváló ne-
gyedik helyet szerezte meg. 

Emellett 100 és 25 méteren is
remekül versenyeztek a világbaj-
nokság első napján, majd szerdán a

200 méteres távon mérték össze tu-
dásukat a világ élmezőnyével.

Ismét elképesztő magabiztosság-
gal győzték le a hideg okozta kihí-
vást, és így Pék az ötödik, míg
Nyáry a hatodik helyen végzett sa-
ját kategóriájában. 

A világbajnokság két pihenőnap-
ján a csapat az észt és a finn városok
csodálatos hangulatát is felfedezte a
téli időben, majd szombaton a 4x25
méteres váltóban a kilencedik he-
lyen végeztek.

Remekül szerepeltek téli úszóink



Háromszoros extraligagyőztes lett 
a dunaszerdahelyi sakkcsapat!

Zápasníci boli aj doma mimoriadne úspešní

Március 4-én Modorban (Modra), a hotel Majolikában rendezett sakk Extraligában a szerdahelyi gárda a bajnoki
címért küzdött – ellenfelei a pozsonyi Slovan, az Abaújszina (Seňa), valamint Kassa csapatai voltak.

A dunaszerdahelyi sakkcsapat megvédte címét, amikor is a segédpontoknak köszönhetően sikerült megelőzniük az ŠK
Prakovce alakulatát, a harmadik helyen a Reinter Snina csapata végzett.

Végső sorrend:
1. ŠK Dunajská Streda 26 pont (56)
2. ŠK Prakovce 26 (51,5)
3. Reiner Snina 25
4. Slovan Commander Bratislava 24
5. ŠK Modra 19
6. TJ INBEST Dunajov 18
7. ŠKŠ Dubnica nad Váhom 12 (41)
8. Liptovská šachová škola 12 (39)
9. ŠK Aquamarin Podhájska 10
10. ŠK Osuské 7 (35)
11. Junior CVČ Banská Bystrica 7 (32)
12. TJ Slávia UPJŠ Košice 3

Tréneri Gaál Attila a Vajas József pripravili úspešných
zápasníkov. V hmotnostnej kategórii 51 kg vynikal  Csörgő
Tamás, ktorý položil na lopatky najprv svojho rimavskoso-
botského  súpera a vzápätí aj košického, v následnom finále
porazil Tamás súpera z Rimavskej Soboty 4:2.

V hmotnostnej kategórii  55 kg bol brilantný Csörgő
László. V prvom kole  si zmeral sily so svojím súperom zo
Sniny, Bobríkom a zvíťazil suverénne  14:4. Potom položil
na lopatky svojich súperov z Rimavskej Soboty a  Gabčíko-
va. Vo finále nič neprenechal náhode  a svojho súpera pre-
konal, čím súrodenci  Csörgő získali na domácej pôde majs-
trovské tituly.

V hmotnostnej kategórii žiačok  31 kg položila svoju sú-
perku na lopatky naša Hegedűs Réka, zlato získala výhrou
10:0. V súťaži družstiev získala Dunajská Streda výborné
2. miesto v súťaži kadetov a žien.  

Výsledky kadet:
51 kg Csörgő Tamás 1. miesto, Szakács Dominik 4.

miesto

55 kg Csörgő László 1. miesto
60 kg Gaál András 2. miesto
65 kg Nagy Nico Kristóf 6. miesto
71 kg Gányovics Balázs 4. miesto
110 kg Botló Dominik 4. miesto, Szitás Gyula 5. miesto
Družstvá: 1. 1904 Košice 46 bodov, 2. Zápasnícky klub

Dunajská Streda 42 bodov, 3. AC Nitra 29 bodov

Výsledky ženské vekové kategórie:

– žiačky
31 kg Hegedűs Réka 1. miesto
36 kg Pollák Anna 1. miesto
– junior
59 kg Bacsfai Réka 1. miesto
– dospelí
55 kg Bokros Viktória 3. miesto
59 kg Csepi Viktória 2. miesto
62 kg Juhász Mária 1. miesto
68 kg Kósa Kata 1. miesto
71 kg Bertalan Viktória 1. miesto
Družstvá: 1. Rimavská Sobota  91 bodov, 2. Zápasnícky

klub Dunajská Streda 68 bodov, 3. Marcelová 48 bodov

3. marca sa v dunajskostredskej mestskej športovej
hale konali majstrovstvá Slovenska vo voľnom štýle.
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Vodnyánszká Renáta újabb országos bajnoki címe

Újabb fantasztikus sikert aratott a MegySport atlétikai
klub, melynek versenyzője, Vodnyánszká Renáta a fedett
pályás atlétikai versenyen második aranyérmét szerezte.

Az egykori kiváló sportoló, immáron edzőként remekelő
Medgyes Renáta lánya, Vodnyánszká Renáta saját korosz-
tályában, az idősebb diáklányok között állt rajthoz, és tá-
volugrásban 542 centiméterrel végzett az élen. A tehetsé-
ges versenyző egy héttel korábban a két évvel idősebbnek
számító ifi kategóriában is az élen végzett, akkor egyéni
csúcsot ugorva 546 centimétert ért el.

A MegySport atlétája számára ez a második országos
bajnoki cím volt fedettpályán, így Vodnyánszká Renáta
verhetetlen távolugrásban.

Nyerjen páros fürdőbelépőt!
Nem kell mást tennie, mint válaszolnia a következő kér-

désre, és elküldeni azt a press@perfects.sk címre 2018.
március 23-ig!

Milyen klubot képvisel Vodnyánszká Renáta?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei:

Asztalos Ferenc, Bazsó Andrea, Kálmán Attila.
A nyerteseknek a nyereményüket postázzuk.

Nyerő hármas
Vodnyanszká Renáta má ďalší majstrovský titul

Atletický klub
MegySport zožal
ďalšie skvelé úspe-
chy, jeho členka,
Vodnyanszká Re-
náta, získala na at-
letickej súťaži
v krytej hale druhú
zlatú medailu.

Dcéra Medgyes
Renáty, bývalej
úspešnej športov-
kyne, Vodnyánsz-
ká Renáta,  zvíťa-
zila v kategórii
starších žiačok
v skoku do diaľky
s výkonom 542 cm
a získala zlato.

Úspešná  mladá atlétka získala zlato aj pred týždňom v ka-
tegórii juniorov, skokom 546 cm, čo je jej osobným rekor-
dom.

Pre atlétku klubu MegySport to teda bola druhá zlatá
medaila v krytej hale.

Vyhrajte dve vstupenky do Thermalparku!
Stačí poslať správnu odpoveď na nasledovnú otázku

na adresu press@perfects.sk do 23. marca 2018!
Ktorý klub reprezentuje Renáta Vodnyánszká?
Výhercovia z predchádzajúceho čísla Dunajskostredské-

ho hlásnika: Asztalos Ferenc, Bazsó Andrea, Kálmán
Attila. 

Výhercom posielame ich výhru poštou.

Víťazná trojica
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Születések – Novorodenci
Csörgő Dóra
Csörgö Sofia
Dosztálová Emma
Magyar Gabriel
Molnár Hanga
Nagy Kristóf Alex

Elhalálozások – Zomreli
Csóková Zuzana (1949)
Fehérová Alžbeta (1946)
Ing.Feigler Ladislav (1924)
Ing. Homoly Vojtech (1951)
Horváthová Jolana (1937)
Janková Mária (1934)
Maťašejová Margita (1924)
Nagy Vojtech (1943)
Varga Zoltán (1939)
Zsemlye Ján (1949)

Krónika – Kronika
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dunaszerdahelyi.sk/programok • dunajskostredsky.sk/programy

Március 15-ei megemlékezés. 1848-as emlék-
mű, 16.00

Frees a klubban. 
NFG, 21.00

Húsvétváró játszóház. Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központ, 15.00

Tűzkerék XT & História. Soul Hunter Music
Club, 21.00

Pálfi György Tudománytörténeti Vándorki-
állítás. Dunaszerdahelyi Magángimnázium,
14.00

Szeretettel, Ági. Antal Ági könyvének bemu-
tatója. Művészeti Alapiskola koncertterme,
18.00

Simai Kristóf – Szarka Gyula: Zsugori (ze-
nés vígjáték). Csaplár Benedek Városi Művelődé-
si Központ színházterme, 19.00

Coffee JAM Tour - MaO JAM. Koncertest a
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban,
20.00

Kukkónia malacságok. Kóstolja meg Kukkónia
hagyományos disznótoros ételeit! MOL Aréna,
8.00

Szomolai Tibor: A klán. Könyvbemutató, Csap-
lár Benedek Városi Művelődési Központ, 18.00

Programajánló

MÁRCIUS

17

MÁRCIUS

19

MÁRCIUS

15

MÁRCIUS

19

MÁRCIUS

22

MÁRCIUS

24

MÁRCIUS

23

MÁRCIUS

26

MÁRCIUS

16
MÁRCIUS

17

Logistický sklad v Rakúsku bez znalosti jazyka. 
info@hgw-logistics.at / 0909/131 925



Az idei esztendő változásokat hozott az esketés feltételeiben azon házasulandó
párok számára, akik a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal esketési termében szeret-
nék kimondani a boldogító igent.

Az esketés napja továbbra is a szombat lesz, csupán az időpontban történt változás:
szombaton délután 14.00 és 18.00 óra között lehet házasságot kötni a városi hivatal-
ban.

Hétköznap a keddi napon már nem es-
ketnek, helyette a felmerülő igényeknek ele-
get téve a képviselők a pénteket jelölték meg
esketési napnak. Péntekenként a naptári év
páratlan heteiben lehet házasságot kötni
délután 13.00 és 17.00 óra között. Csütör-
tökön továbbra is lehet házasodni, viszont
erre csak a naptári év páros heteiben van le-
hetőség délután 13.00 óra és 17.00 óra kö-
zött. Állami és egyházi ünnepen, továbbá

munkaszüneti napon nem lehet házasságot kötni a városi hivatalban. Az év utolsó két
hetében ugyancsak nincs esketés a városházán. A polgári esküvőt választó pároknak to-
vábbra is van módjuk arra, hogy az esketés helyszínét a városi hivatal esketési termén
kívül határozzák meg. Ebben az esetben a díjszabásban történt változás. Az eddigi 200
euró helyett 150 eurót kell fizetni. Ha pedig a házasulandó felek egyike rendelkezik du-
naszerdahelyi hűségkártyával, az összeg további 80 euróval csökken. A Dunaszerdahe-
lyi Városi Hivatal esketőtermében 2017-ben összesen kilencven polgári házasság köt-
tetett.  

V tomto roku dochádza k zmenám v podmienkach uzavretia manželstva pre pá-
ry, ktoré to šťastné áno chcú vysloviť v sobášnej sieni Mestského úradu v Dunajskej
Strede.

Dňom sobáša bude naďalej sobota, zmenili sa iba hodiny: manželstvo bude možné
uzavrieť v sobotu popoludní od 14.00 do 18.00.

Cez týždeň v utorok sa už nesobáši, namiesto toho poslanci na základe požiadaviek
verejnosti určili za sobášny deň piatok. V piatok sa sobáše vykonávajú iba v nepárny
týždeň od 13.00 hod. do 17.00 hod. Vo štvrtok sa sobáše vykonávajú iba v párny týž-
deň od 13.00 hod do 17.00 hod.

Sobáše sa nevykonávajú v dňoch štátnych a cirkevných sviatkov, ďalej v dňoch pra-
covného pokoja a v posledných dvoch týždňoch kalendárneho roka. Snúbenci naďalej
môžu požiadať o uzavretie manželstva mimo úradne určenej sobášnej siene. Pre tento
prípad sa zmenil príslušný poplatok, namiesto doterajších 200 eur sa platí 150 eur.
Snúbencom, z ktorých aspoň jeden je držiteľom platnej Vernostnej karty vydanej mes-
tom Dunajská Streda, sa poskytuje zľava vo výške 80 eur. Počet občianskych sobášov
pred Matričným úradom v Dunajskej Strede v roku 2017 dosiahol 90.   

Kisebb változások az esketési alapelvekben 
a polgári esküvőknél
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A hősökre emlékeztünk
Spomienka na hrdinov

Indul a beiratkozás
Zápis školákov

Atlétikai sikerek
Úspechy v atletike

Következő számunkból
Megjelenés március 28-án.
Nasledujúce číslo vychádza 28. marca.

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

Menšie zmeny v zásadách uzavretia manželstva
pred matričným úradom


