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Advent a latin adventus, vagyis eljövetel szóból származik.
Ebben az időszakban várjuk Jézus Krisztus születését. Köz-
ben lelkünket is igyekszünk felkészíteni az év legszebb ünne-
pére, hogy meghitt legyen a karácsony. Tesszük ezt olyan hét-
köznapokban, amelyre a rohanás és a túlzsúfoltság a jellemző
az utakon, üzletekben, de sokszor a hivatalokban és a családi
otthonokban is. Mindenki szeretne valamit még elintézni az
esztendő vége előtt.

Szenteste pedig leülünk a karácsonyi asztalhoz és örülünk,
hogy családunkkal közösen tölthetjük el azt a néhány órát.
Hálát adunk, hogy megadatott a közös vacsora, s emlékezünk
azokra is, akik már nem lehetnek velünk. Pedig sokszor nem
is tudatosítjuk, milyen fontos az ünnep az emberiség számára.
Mi történne velünk, ha nem lenne karácsonyunk és az utolsó
gyökeret is kitépnénk a keresztény kultúránkból? És a felgyor-
sult mindennapok ugyan fejlődést hoznak, de ha nem va-
gyunk képesek megpihenni, s ünnepelni, akkor az egész értel-
me vész oda. 

Éppen ezen gondolatot idézte meg egy pillanatra az ünnepi
szónokok egyike városunkban advent kezdetén. Magam is el-
töprengtem, hogyan élnénk a szürke hétköznapok sötétségé-
ben. Pedig egyre érezhetőbb, hogy húsvétunk már sokak szá-
mára teljesen eltűnt az ünnepek sorából, legfeljebb néhány sza-
badnapot jelent, s a karácsonyt is ajándékvadászatként élik meg.

Hittől és vallási hovatartozástól függetlenül látnunk kell a
múltat teljesen elhagyó ember sorsát. Olyan elveszettségre van
ítélve, amelyet rövid időn belül ugyan nem feltétlenül vesz ész-
re, sőt, akár kényelmesnek is tűnhet számára. A gyökerek ki-
tépése viszont nem csupán egy fa vagy éppen egy fog esetében
fájdalmas, hanem életünkben is. 

A konzumvilág mosolygó mindennapjaiban pedig nem lát-
juk, milyen úton haladunk. A fogyasztói sorsunk válik a fő irá-
nyítóvá az üzleti életen túl a családokban is, miközben elfelejt-
jük; az egyén csak egy egészséges közegben tud önmegvalósító
lenni. 

Rajkovics Péter főszerkesztő

Néhány hét várakozás?

MEGJELENIK KÉTHETENTE
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Zmena 
Územného plánu
Mesto Dunajská Streda, ako orgán územné-

ho plánovania, oznamuje verejnosti, že zaháji
prípravné práce na obstaranie územnoplánovacej
dokumentácie „Zmeny a doplnky 2019 Územ-
ného plánu Mesta Dunajská Streda“. 

Právnické a fyzické osoby, občianska odborná
verejnosť má v tejto fáze možnosť zapojiť sa do
procesu prípravy obstarávania územnoplánova-
cej dokumentácie, poskytnúť relevantné podkla-
dy a formulovať svoje požiadavky, podnety, po-
strehy a odporúčania, ktoré by bolo možné vy-
užiť pri jeho spracovaní. 

Tieto podklady a podnety je možné podať do
31.12.2018 písomnou formou na adresu: Mest-
ský úrad, oddelenie územného plánovania, vý-
stavby a dopravy, Hlavná 50/16, Dunajská Stre-
da. Tel.: 031/5903934.

Módosul 
a Területrendezési Terv
Dunaszerdahely városa értesíti a nyilvánossá-

got, hogy elkezdődnek a „Dunaszerdahely Terü-
letrendezési Terve – változások és módosítások
2019” tervdokumentáció előkészületi munkái.
Dunaszerdahely Területrendezési Tervének mó-
dosítása a javaslattevő fázisban van. 

A város lakói, vállalkozók, jogi személyek és a
szakma képviselői javaslatokat, észrevételeket te-
hetnek 2018. december 31-ig írásos formában.
Cím: Városi Hivatal, Területrendezési, Építési
és Közlekedési osztály, Fő utca 50/16, Duna-
szerdahely, Tel.: 031/5903934 

Amikor 29 nőci eleven

Egészen december 15-ig tekinthető „A nőci, ha eleven” c. jótékonysági
célú kiállítás képei a Buena kávézóban.

November utolsó napján tartották a helyszínen a zártkörű megnyitót,
amelyen vers, zene és megható üzenet ugyancsak elhangzott, természe-
tesen azon hölgyek előadásában, akiket Horváth Reni (Horen) fotóin
megörökített. Az őszi portrékon 29 régióbeli hölgyet láthatunk, akik sa-
ját munkájukkal, tevékenységükkel, életükkel másokéhoz is hozzátesz-
nek. 

A hölgyek: Antal Ágota, Babos Kitti, Bartalos Tóth Iveta, Bertók
Tóth Katalin, Bokor Réka, Bugár Anna, Dékány Nikolett, Dudás Vik-
tória, Durica Kati, Gasparik Kriszta Maja, Gál Mislay Enikő, Igari An-
namária, Molnár Karácsony Emőke, Kiss Kósa Annamária, Kiss Lim-
pár Éva, Kurucz Klaudia, Mészáros Krisztina, Mórocz Magdolna,
Nagy Tímea, Pápay Annamária, Pukkai Judit, Rencés Kovács Julianna,
Štefkovič Patasi Ági, Szarka Zsuzsanna, Takács Noémi, Tóth Helen,
Tóth Tünde, Varga Lívia, Volner Nagy Melinda.

A kiállítással egyidejűleg gyűjtés is zajlik majd a kávézóban. A kihe-
lyezett urnába bedobott, illetve az alanyok családjai által megvásárolt ké-
pekből befolyt pénzösszegből egy alistáli, egy padányi és egy galántai rá-
szoruló családot támogatnak.

Rövid hírek

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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Fellobbantak az ünnepi fények...
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A Messiást váró adventi időszak elején
az adventi koszorú első, a hitet jelképező
gyertyáját meggyújtva három városrész
közössége töltötte együtt a karácsonyt
megelőző várakozást.

Ollétejedben dr. Hájos Zoltán polgár-
mester családias közösségben gyújtotta
meg szimbolikusan az első gyertyát – a
városrészben először tartottak kará-
csonyváró összejövetelt. 

„Örömmel vettem részt az olletejedi
közösség meghívására az első adventi
gyertya meggyújtásán. Kívánom, hogy ez
a közösség továbbra is összetartson és lét-
száma gyarapodjon. Örömteli karácsonyi
készülődést kívánok mindenkinek!” – ír-
ta a polgármester közösségi oldalán.

Sikabonyban, a közösségi ház udvarán
lévő betlehemet és adventi koszorút az
újmisés Mészáros Dávid katolikus káp-
lán szentelte, illetve Görözdi Zsolt refor-
mátus tiszteletes áldotta meg, majd az el-

ső gyertyát Karaffa Attila alpolgármester,
Puha György városi képviselő és Simon
Ferenc, a Sikabony Polgári Társulás veze-
tője gyújtotta meg közösen.

Puha György köszönetet mondott a
szervező társulásnak azért, a közösségi
ház udvarára odavarázsolták a gyönyörű
betlehemet és adventi koszorút. „A felál-
lított sikabonyi karácsonyfa, az itt látható
bethehem és az adventi koszorú a sikabo-
nyiak összefogását jelképezi és dicséri” –
fogalmazott.  

Karaffa Attila alpolgármester előbb dr.
Hájos Zoltán polgármester üdvözletét
adta át a sikabonyiaknak. „Advent első
vasárnapján arra is emlékezünk, hogy a
hitnek mindenkire szüksége van, hiszen
ez tartotta meg népünket és ez tartja élet-
ben az emberi lelket is. (...) A most meg-
gyújtott gyertya fénye karácsonyig csak
erősödni fog, legyőzve majd a sötétséget,
hogy végül elérkezzen a szenteste, amikor

beragyogja a szívünket és a lelkünket az
Úr Jézus Krisztusnak a megszületése” –
mondta Karaffa Attila.

Az est kultúrműsorában még két sza-
valatot hallgathattak meg a jelenlévők
Póda Kovács Eszter és Dakó Petra tol-
mácsolásában, valamint a Sikabony és
Mad Énekkar adott elő karácsonyi dalo-
kat.

Dunaszerdahely város adventi koszo-
rújánál, a Csaplár Benedek Városi Műve-
lődési Központ előtti téren, Gútay Lász-
ló, a kulturális bizottság elnöke, valamint
Nagy Péter diákpolgármester gyújtotta
meg közösen az első adventi gyertyát. 

„Az advent egyben a megújulás és az
elcsendesedés időszaka is, amikor sokan
tudatosítjuk magunkban azt is, melyek az
igazi, valódi értékek. Azok, amelyeket
nem lehet »becsomagolni«. Ezek az
öröm, a nyugalom, a szeretet, az egész-
ség – vagy akár a csend is. Ezekben a
hangos, káoszokkal teli időkben pedig
méginkább szükséges lenne ezekre a va-
lódi értékekre összpontosítanunk” –
mondta Gútay László.

A gyertyagyújtás előtt a történelmi
egyházak képviselői – mons. Szakál
László János katolikus esperes, Görözdi
Zsolt református lelkész és Horňák Jó-
zsef evangélikus lelkész – áldották meg a
város adventi koszorúját.

A központi ünnepségen jelen voltak
még A. Szabó László és Karaffa Attila al-
polgármesterek is, valamint az ünnepsé-
get a Tiszta Forrás Népdalkör karácsonyi
dalokkal tette meghittebbé. 

Krisztus meghalt mindenkiért,
hogy akik élnek, többé ne önma-
guknak éljenek, hanem annak, aki
értük meghalt és feltámadt. Pál
apostol gondolatainak jegyében
idén három városrészben, az Ollé-
tejedi Kultúrházban, a Sikabonyi
Közösségi Házban és a Csaplár Be-
nedek Városi Művelődési Központ
előtti téren felállított adventi koszo-
rún gyúltak meg az első fények ad-
vent első vasárnapján.
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A választáson, amelynek a városhá-
za nagy ülésterme adott otthont, Bugár
György városi képviselő üdvözölte a fi-
atalokat, s kiemelte, mennyire fontos-
nak tartják az ifjú generáció tagjainak
bevonását a város működésébe. Ennek
példája az ifjúsági parlament létrejötte
és a diákpolgármester választása is.
Egyben kérte őket, hogy vegyenek részt
aktívabban a városunk mindennapjai-
nak alakításában, s ilyen módon is
mondják el véleményüket.

A folytatásban az elmúlt év diákpol-
gámestere, Hajas Viktória, a Vidékfej-
lesztési Szakközépiskola diákja vázolta
tevékenységét, amely kapcsán kiemelte
a városi diákbál megszervezését. A ren-
dezvényre immáron 180 diák jött el, s
bízik benne, hogy utódja is folytatni
tudja ezt a sikeres kezdeményezést.
Egyúttal kifejtette, mindenben rendel-
kezésére áll az új diákpolgármesternek. 

A rendezvényen jelen voltak még
Brunczvik Tünde, Dohorák Sándor,
Gútay László városi képviselők, vala-

mint a hivatal részéről Molnár Tímea
főosztályvezető és Takács Tímea.
Utóbbi kiemelte, Viktória az elmúlt
egy évben valóban nagyon aktív vezető-
je volt a diákoknak.

Ezt követően már bemutatkozott a
két megjelent jelölt. Elsőként Nagy Pé-
ter, a Vámbéry Ármin Gimnázium vég-
zős diákja vázolta fel programját. Eb-
ben hangsúlyos szerepet kapott a sport,
mivel a 19 éves fiatalember óvodás kora
óta focizik, végigjárta a DAC csaknem
minden korosztályos csapatát, jelenleg
pedig Nagymegyeren játszik. A sport-
tal és a kultúrával kívánja összehozni a
több korosztályú diákságot, akár a
szlovák és magyar anyanyelvű fiatalo-
kat, de szívesen kapcsolná be győri tna-
ulókat is. Egyúttal jelezte, nem csupán
egyszemélyben kívánja terveit megva-
lósítani és úgy véli, az érettségi és az
egyetemi felvételi mellett is lenne ideje
a diákpolgármesterségre.

Másodikként Kovács Eszter, a Du-
naszerdahelyi Magángimnázium má-
sodikos diákja mutatta be programját.
Ebben három hangsúlyos téma szere-
pelt: az egészséges táplálkozás ösztön-
zése, a jótékonyság és az önvédelmi
képzések. Számára is fontos volt a di-
ákbál, de a diákok egyesületbe szerve-
zése és hatékony információáramlás a
közösségükben is. Péterhez hasonlóan
Eszter is hosszú perceken keresztül vá-
laszolt a kérdésekre, s mindenki szá-
mára egyértelművé válhatott, felkészült
jelöltek indultak a diákpolgármesteri
pozícióért.

A bemutatkozások után az iskolák
küldöttei választottak és a titkos szava-
zás után kiderült, az elkövetkező egy év-
ben Nagy Péter lesz városunk diákpol-
gármestere. Az új diákpolgármestert
múlt szerdán iktatta be Hájos Zoltán
polgármester. Munkáját Hajas Viktória
és Kovács Eszter is segíti majd.

Nagy Péter lett a diákpolgármester
Az Oktatási és Ifjúsági Szakbi-

zottság mellett működő Városi Ifjú-
sági Parlament diákpolgármestert
választott november 29-án délután.
A városunk kilencedik diákpolgár-
mestere Nagy Péter, aki a Vámbéry
Ármin Gimnázium diákja és tehet-
séges labdarúgó, aki az egyetemen
közgazdaságtant szeretne majd ta-
nulni.
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Na voľbách vo veľkej zasadačke mestského úradu privítal
prítomných poslanec mesta, Bugár György, ktorý vyzdvihol, že
účasť žiakov na riadení mesta považuje za mimoriadne dôleži-
tú. Príkladom toho je žiacky parlament a voľby žiackeho pri-
mátora. Prítomných mladých ľudí požiadal, aby sa aktívnejšie
zúčastňovali každodenného života mesta a takto vyjadrovali
svoj názor.

Potom bývalá primátorka, Hajas Viktória, zo SOŠ roz-
voja vidieka referovala o svojej činnosti, vyzdvihla zorganizo-
vanie mestského školského plesu. Zúčastnilo sa ho 180 žia-
kov, dúfa, že jej nasledovník bude v tejto úspešnej aktivite
pokračovať. Uviedla tiež, že novému primátorovi je priprave-
ná pomáhať. 

Podujatia sa ešte zúčastnili poslanci mesta, Brunczvik Tün-
de, Dohorák Sándor, Gútay László  a zo strany mestského úra-
du vedúca odboru Molnár Tímea a Takács Tímea, ktorá uvied-
la, že v minulom roku bola Viktória naozaj aktívnou vedúcou
žiakov. 

Potom sa predstavili dvaja kandidáti. Ako prvý predstavil
svoj program Nagy Péter. Významnú úlohu v ňom venoval
športu, keďže 19 ročný mladý muž od svojich škôlkárskych čias
hrá futbal, bol vo všetkých vekových skupinách DACu a teraz
je hráčom Veľkého Medera. Športom a kultúrou chce spojiť
žiactvo, aj slovenské a maďarské, ale rád by zapojil aj žiakov z
Győru. Vyjadril tiež, že svoje ciele nemieni napĺňať sám, do-
konca by bol schopný byť primátorom aj popri učení sa na skú-
šky na VŠ. 

Svoj program predstavila aj druháčka zo Súkromného gym-
názia, Kovács Eszter. Dôraz by mali tri témy: zdravé stravova-
nie, dobročinnosť a kurzy sebaobrany. Školský ples považuje za
dôležitý, ale tiež dobrú komunikáciu medzi žiakmi. Podobne
ako Péter, aj Eszter dlho odpovedala na otázky, čím obaja po-
tvrdili svoju pripravenosť. 

Potom prebiehalo tajné hlasovanie, na základe ktorého sa
novým žiackym primátorom stal Nagy Péter. V stredu ho vo
svojom úrade privítal primátor mesta, Hájos Zoltán. 

Nagy Péter novým žiackym primátorom
Školský parlament fungujúci popri Komisii MsZ

pre vzdelanie a mládež, volil 29. novembra nového ži-
ackeho primátora. Deviatym žiackym primátorom sa
stal Nagy Péter, žiak Gymnázia Ármina Vámbéryho a
zároveň nadaný futbalista, ktorý by chcel pokračovať v
štúdiu na Ekonomickej univerzite. 
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Családalapítással és gyerekvállalással 
lehet csak a demográfiai krízist fékezni

A mostani, a felvidéki demográfiai
eredmények „felmérését és azok javítá-
sát” feltárni hivatott konferencián a
SZAKC nevében Duray Miklós elnök
köszöntötte a családszervezetek megje-
lent képviselőit, egyben felhívva a fi-
gyelmüket arra, hogy „a társadalom és a
család egyben tartása a legkeményebb,
de legfontosabb gyakorlati feladat is,
hiszen a családot elmélettel összetarta-
ni nem lehet”.

Pataki János KCSSZ-elnök a Kár-
pát-hazát behálózó szervezetüket mu-
tatta be, amelynek, mint elmondta,
egyik legfontosabb feladata, hogy a
Kárpát-medencében élő magyar csalá-
dok támogatását propagálják, illetve
magát a családalapítást. 

Dr. Beneda Attila, család- és ifjúság-
politikáért felelős helyettes államtitkár
a magyar állam családtámogatási prog-
ramjairól szólt, míg  Molnár Balázs, a
Kincs – Kopp Mária Intézet helyettes
vezetője a magyarság demográfiai ké-
péről ejtett szót. Őket a szakmai elő-
adók követték. Gyurgyík László a felvi-
déki demográfiai helyzet száraz tényeit
mutatta be, utalva a jelentős számú né-
pességfogyásra a felvidéki magyarság
körében, Vita Emese előadásában a há-
zasságkötések visszaszorulásáról, és az

együttélés előretöréséről értekezett,
míg Lampl Zsuzsanna a szlovákiai ma-
gyarság identitásának és asszimilációjá-
nak a folyamatait ismertette. 

Az egynapos rendezvény délutáni
szekciójában a szakmai kitekintés után
már a tennivalókra, lehetőségekre össz-
pontosítottak: egy kerekasztal-beszélge-
tésben a Kárpát-medencei Családszerve-
zetek Szövetsége magyarországi és kár-
pátaljai, illetve felvidéki tagszervezeteinek
megjelent képviselői kapcsolódtak be a
szakértők és szakpolitikusok vitájába.

Első alkalommal Dunaszerda-
helyen szervezte meg a Kárpát-
medencei Családszervezetek Szö-
vetsége (KCSSZ), a FEMIT Pol-
gári Társulás és a Szövetség a kö-
zös célokért (SZAKC) november
24-én azt a Kárpát-medencei de-
mográfiai konferenciát, amelynek a
célja Közép-Európai régió demog-
ráfiai krízisének a bemutatása, il-
letve e krízis megoldási lehetősége-
inek a számbavétele volt.
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Felvidéki magyar advent városunkban

A nézőtér teljesen megtelt a szombati
estén, majd Kondor Katalin, az ismert
rádiós, a Magyar Rádió korábbi elnöke
köszöntötte a nézőket a rendezvény mű-
sorvezetőjeként. A színpadon ezután a
Kodály Zoltán Alapiskola Gyermekkara
váltotta, akik Gaál Zöld Ágnes vezetésé-
vel adtak elő gyönyörű karácsonyi dalo-
kat. 

Majd Madarász Róbert, a Patrona
nostra Kht. igazgatója üdvözölte a kö-
zönséget és beszélt a rendezvény céljáról
és a felvidéki magyarságban rejlő remény-
ségben. Csáky Pál, EP-képviselő, az est
fővédnöke kiemelte, az ünnep esélyt ad
arra, hogy az emberek jobbik énjüket ve-
gyék elő. A korábbi miniszterelnök-he-
lyettes Pajor Andrással, a Keresztény
Kulturális Akadémia elnökével közösen
meggyújtották a színpadon elhelyezett
adventi koszorún az első gyertyát.

Menyhárt József, a Magyar Közösség
Pártja elnöke a folytonosságra hívta fel a
figyelmet, majd a gyermekekre fordított
idő fontosságát emelte ki. Kiss Róbert,
kanonok, a nagyszombati egyházmegye
magyar ajkú híveinek püspöki helynöke
is megosztotta adventi gondolatait.

A beszédek közt és után több kiváló
művész szórakoztatta a népes közönsé-
get, mint Jónás Csaba, gútai születésű
Wass Albert-díjas versmondó, a Reiter

Duo  hegedűpáros, Dévai Nagy Kamilla,
Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, elő-
adóművész, tanár, érdemes művész, Sin-
kovits-Vitay András színművész, Czajlik
Boglárka, a komáromi Marianum Egy-
házi Gimnázium tehetséges diáklánya.
Előadásuk megérintette közönséget és

hatalmas taps fogadta őket, ahogy a Ko-
dály Zoltán Alapiskola Gyermekkarát is
minden színpadra lépésükkor. Minden
fellépőt a műsor végén ajándék is fogadta
a szervezőktől, amelyet Madarász Ró-
bert és Karaffa Attila, Dunaszerdahely
alpolgármestere adtak át.

December elsején a művészeti
alapiskola koncertterme adott ott-
hont a Felvidéki magyar advent elne-
vezésű rendezvénynek.
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Diákok tudományos konferenciája 
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A megnyitón a házigazda Masszi Já-
nos igazgató mellett Fekete Irén, a Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok Szövetsé-
gének az elnöke, valamint Lekka Ákos, a
Kutató Diákok Országos Szövetségé-
nek az elnöke köszöntötte a megjelente-
ket.

A konferencián a tanulók saját, kizá-
rólag tudományos kutatásról szóló
munkájukkal indulhattak, amelyet min-
den szerzőnek/szerzőpárosnak 10 perc-
ben kellett azt bemutatnia, számítógé-
pes prezentációt, illetve egyéb szemlélte-
tő eszközöket használva a szakavatott
zsűri előtt.

Idén két szekcióban, a biológia –
egészségtudományokban, illetve a törté-
nelem – szociológia – irodalom – nyel-
vészetben indulhattak a fiatal kutatók.
Az első szekció szakmai zsűrijében Né-
meth Margit pszichológus, Valkai
Anett, a Vámbéry Gimnázium igazga-
tóhelyettese, valamint Vermes András
neurológus, a másodikban pedig Lacza
Tihamér tudománytörténész, Nagy At-
tila helytörténész és Pék László pedagó-

gus, oktatási kérdésekkel és a tehetség-
gondozással foglalkozó szakember fog-
lalt helyet. 

A biológia – egészségtudományok
szekcióban a Garaj Krisztián–Kálmán
János (Dénes György Alapiskola, Pel-
sőc, felkészítő tanáruk Igaz Csaba) szer-
zőpáros végzett az 1. helyen a Tengeri li-
liom-kövületek a kecsői 3-as számú for-
rásban című munkájukkal, míg máso-
dikként Görög László (Márai Sándor
Gimnázium, Kassa, felkészítő tanára
Vistan Katalin) Emberi intelligencia –
az emberi intelligencia vizsgálata jobb és
bal kezes embereknél című, harmadik-
ként pedig Homolya Krisztina (Selye
János Gimnázium, Komárom) Színek
különös érzékelése című előadása vég-
zett.

A történelem – szociológia – iroda-
lom – nyelvészet szekcióban a dobogó
legmagasabb fokára Korpás Lilla
(Szenczi Molnár Albert Magyar Taní-
tási Nyelvű Alapiskola, Szenc, felkészí-
tő tanára Tóth Katalin) Mögy a dógo-
zatírás? A nyelvjárás megjelenése a
szenci alapiskolás diákok helyesírásá-
ban című munkája, a másodikra Vinc-
ze Melinda Erzsébet (Gimnázium,
Párkány, felkészítő tanára Lőrincz Ni-
kolett) Mi leszel, ha nagy leszel? című
anyaga állhatott, míg a harmadik helyet
megosztva Vojtek Lili (Duna Utcai
Alapiskola és Gimnázium,  Pozsony,
felkészítő tanára Matus Mónika) Me-
sélő Waigand Jani bácsi a Szent István
csatahajón és Rancsó Sarolta (Selye Já-
nos Gimnázium, 

Komárom, felkészítő tanára Deák
Irén) Levelek a kedveshez, a képzeletbeli
mennyországba a háború poklából
(Hajmássy Lajos levelei Zajos Gizella
úrleányhoz 1942 – 43 között) című be-
mutatója kapta.

A vetélkedő a Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége, a Szlovák Köz-
társaság Oktatási Minisztériuma, a Ma-
gyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás
Minisztériuma, a Bethlen Gábor Alap, a
Kutató Diákokért Alapítvány, a Kutató
Diákok Országos Szövetsége, valamint
Dunaszerdahely városa és a Vámbéry
Ármin Alapiskola közös támogatásával
valósult meg.

A Tudományos Diákkörök
XIX. Kárpát-medencei Konferen-
ciájának (TUDOK 2018–2019)
Felvidéki Regionális Konferenciá-
ját szervezték meg Dunaszerdahe-
lyen, a Vámbéry Ármin Alapisko-
lában, november 30-án.





Sikabonyi betlehemállítás

Karácsonyváró játszóház a Csaplár VMK-ban



Karácsonyi vásár               Vianočné trhy
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Fogyatékkal élők napja a középiskolában

„Neratos” Szent Miklós-nap 
jótékonysági futással a szakközépiskolában

Ötödik alkalommal hívták meg a Fogyatékkal élők napja
alkalmából a dunaszerdehelyi Vidékfejlesztési Szakközép-
iskola és Sportgimnázium diákjai a Mentálisan Sérülteket
Segítő Társulás tagjait.

A több éve tartó barátságnak, a sok klublátogatásnak és
együttműködésnek eredményeképpen ismét szívet melengető,
lélekemelő napot töltöttek együtt. A hagyományokhoz híven
idén is a mozgás,  a kreativitás, a főzőcskézés és interaktív ver-
selés alkották a nap „menetrendjét“. Elsőként egy vidám közös táncprodukció begyakorlására került sor, amelyet a szalagava-

tóra készülő negyedikes lányok tanítottak be. Ezt követően a
vendéglátóipari tanulmányi szakon tanulókkal raffaello-golyó-
kat készítettek és mézeskalácsokat díszítettek.

Ezután színes kartonokból, csomagolópapírokból 3d-s ka-
rácsonyi képeslapokat készítettek. Idén sem maradhatott el az
interaktív magyaróra, ezúttal Szabó T. Anna Adventi kalendá-
riumából hallgattak meg néhányat, ill.  a versekkel kapcsolat-
ban megoldottak néhány fejtörőt és feladatot.  Az örömteli ta-
lálkozás most is az iskola karácsonyfája körül ért véget, a ven-
dégek és a vendéglátók közösen elénekelték a Mennyből az an-
gyal és a Kis karácsony, nagy karácsony című dalokat.         -kl-

Igazán ütősre sikeredett a dunaszer-
dahelyi Neratovicei téri Magyar Tany-
nyelvű Magán Szakközépiskola idei
Mikulás napja.

A szervezők az iskola életének immár
hagyományosnak mondható rendezvé-
nyeit vonták össze, s alakították színes,
lüktető programmá. Az elsősök hosz-
szabb-rövidebb műsorral, vicces happe-
ningekkel készültek, de az iskola teljes
jogú diákjaivá csak a nap végén, a „nera-
tos gólyaeskü” közös elmondásával vál-
hattak. Ez utóbbit – tegyük hozzá a
rend kedvéért – az iskola újdonsült pe-
dagógusai sem úszhatták meg…

A programok zöme a szabad ég alatt
zajlott. De ha a napos és száraz idő elle-
nére valaki fázott volna, erre is akadt
megoldás: elég volt benevezni az iskola-
épület előtt lebonyolított jótékonysági
futásra. Amelyen, természetesen, min-

denki részt vett, hiszen a jelképes neve-
zési díjjal rászoruló gyermekeket támo-
gatott az iskola. A diákok tanáraikkal
együtt teljesítették a (két lakótömb kö-
rül) kijelölt pályát, valahogy úgy, ahogy
az a szellemes kiírásban is szerepelt:
„mindenki a saját tempójában, kocogás
és lendületes séta is tökéletesen megfe-
lel…” A célbaérőket, „a megfáradt futó-
kat”, biztos ami biztos, forró tea várta.
Akárhogy is, köszönet a szép gesztusért.

A rendezvény harmadik pillére téli-
karácsonyi dekorációk készítése volt. Az
értékelők minden kreatív munkát jutal-
maztak – nehéz is lett volna választani a
sok szép tárgy közül, melyek az iskola
auláját fogják díszíteni. Mindeközben
kihirdették az iskolán működő Diákön-
kormányzat elnökválasztási eredményét,
mely szerint Bertók Anikót a leköszönő
vezetőt, Mikóczy Bettina, II. L osztályos
tanuló váltja. A nap programjainak meg-

szervezésében egyébként a DÖK jeles-
kedett.

Derültséget keltett a Mikulás megje-
lenése, valamint a közös Micimackó-
éneklés. De a nap igazán felemelő pilla-
natai talán mégsem ezek voltak. Nem
mehetünk el szó nélkül egy „programon
kívüli” esemény mellett. Egyszerűen csak
annyi történt, hogy az iskola ambiciózus
elsőse-énekese, Csonka Alfréd, két prog-
ram közti szünetben magához ragadta az
elárvult mikrofont, és barátai mulatósra
cserélték a háttérzenét. A többi ment
magától. Aki ott volt, láthatta, hogy a
gyermeki spontaneitás miként változtat-
ta az aulát pillanatok alatt zengő táncte-
remmé, s - kissé pátoszosan szólva - az
egyéneket közösséggé. Aki nem volt ott,
járjon utána, vagy nézze meg az iskola fa-
cebook oldalán.

Vida Gergely, 
az iskola pedagógusa
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A programok:

December 10. / Halpiac téri Óvoda
December 11. / Rózsaligeti Óvoda
Vovo kórus Kevicky Tünde vezetésével
December 12. / Október utcai Óvoda / Krpčiarik Táncegyüttes
December 13. / Apró és Kis Csallóközi Táncegyüttes 
December 14. / Komenský Óvoda / Nightride Zenekar / 
Colorado zenekar
December 15. / 10-től halászléfőző verseny / 
Mezei Ernő cigányzenekara / Pavlik Dominika / 
Haizok Melinda / Oké zenekar

December 16. / vasárnap / Vox Camerata Kórus / 
ünnepi gyertyagyújtás / Egér és bandája

December 17. / Kodály Zoltán Alapiskola Énekkara, 
Gaál Zöld Ágnes vezetésével
December 18. / Barátság téri Óvoda / A dunaszerdahelyi 
nyugdíjas klub Rozmaring énekkara

December 23. / vasárnap / Juhos Attila / 
ünnepi gyertyagyújtás 
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Samospráva mesta zorganizovala v pondelok pre obča-
nov starších ako 75 rokov v Mestskom kultúrnom stredis-
ku Csaplára Benedeka predvianočné posedenie.

V divadelnej sále najprv s piesňou vystúpil Érsek Rezső,
potom Tilajčik Edit ako moderátorka slávnostného večera
uviedla, že ako je to už rokmi zaužívané, samospráva mesta
aj tentokrát vyjadruje starším občanom úctu predvianočným
programom. 

Privítala viceprimátorov mesta, A. Szabóa Lászlóa a Ka-
raffu Attilu, prednostku Bubniakovú Júliu, Molnár Tímeu,
vedúcu odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry a
ostatných prítomných.

Vo svojom príhovore viceprimátor A.Szabó László vy-
zdvihol, že vek nie je príťažou, ale skúsenosťou, vedomosťou.
Uviedol, že samospráva sa na starších občanov pozerá ako na
užitočných členov spoločnosti a snaží sa podľa svojich mož-

ností uľahčiť im ich každodenný život. Na záver všetkým
prítomným zaželal šťastné Vianoce.

Slávnosť pokračovala vianočnými melódiami v podaní Ér-
seka Rezsőa, potom samospráva rozdala pozvaným hosťom
vianočné darčeky.

Predvianočné posedenie so staršími

Az idősotthonok lakóit köszöntötték
Dunaszerdahely város vezetősége

az elmúlt hét kedd délelőtt kará-
csonyváró rendezvényt szervezett az
idősotthonok lakóinak.

Karaffa Attila alpolgármester, Mol-
nár Tímea, a városi hivatal szociális fő-
osztályának vezetője, valamint Miklós
Alica osztályvezető tett ünnepek előtti
látogatást a városi nyugdíjasotthonok-
ban. 

Az adventi asztal mellett az idősott-
honok igazgatója, Pongrácz Kálmán
köszöntötte a vendégeket, majd az

újonnan kinevezett alpolgármesternek
adta át a szót. 

„Ahogyan az advent a karácsonyhoz
vezeti el az embert, úgy a karácsony
egymáshoz vezet bennünket. Az ünne-
pen az ember hajlandó félretenni az el-
lentéteket, és ha csak rövid időre is, de
békét köt embertársaival. Az ünnep
szépségét így nem is nem az ajándékok
nagyságával kell mérnünk, hanem egy
olyan ajándékkal, amelyből mindenki
részesülhet, és amelyet mindenki adhat
– ami nem más, mint a szeretet. Kérjük
a Jóistent, adjon még sok-sok lágy, si- mogató évet! Köszönjük a példamuta-

tást! Köszönjük az emberi értékeket,
melyeket belénk csepegtettek. Szívből
kívánjuk, továbbra is ragyogja be élet-
üket a két nemes fém: az arany és az
ezüst fénye!” – mondta el Karaffa Atti-
la.

A Művészeti Alapiskola tanárai és
növendékei az ünnepi beszédet követő-
en különleges karácsonyváró „minikon-
certtel” kedveskedtek a lakóknak, akik
a gyerekekkel együtt dúdolták a kará-
csonyi dalokat. 

A műsor végén az alpolgármester
ajándékokat adott át a panzió lakóinak
a városvezetés nevében.
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Születések – Novorodenci
Csiba Karol
Hodosi Krisztína
Kardos Tamás
Lévai Melanie
Patassy Áron

Elhalálozások – Zomreli
Andaová Eleonóra (1950)
Guruncz Aladár (1930)
Gurunczová Mária (1943)
Kollerová Klaudia (1971)
Nagy František (1948)
RNDr. Kenyeres Ladislav (1942)
Schevella Arpád (1936)
Szabó Barnabáš (1960)
Takáč Magdaléna (1961)
Tóthová Magdaléna (1951)
Vida Jozef (1940)

Házasságkötés – Sobáše
Valter Fehér – Serena Fehérová
Timotej Rac – Diana Jánošková
Iván Zsemlye – Klára Kásaová

Krónika – Kronika
Csík zenekar 30. Jubileumi koncert. Csap-
lár Benedek Városi Művelődési Központ, szín-
házterem, 19.00

Raw Deadlift – Fit Club Cup – Strongman
RAW holt húzó FIT CLUB kupa. Fit Club
– For New Energy, 12.00 

Raf-II in Soul Hunter Music Club. Soul
Hunter Music Club, 21.00

Kisállattenyésztők decemberi találkozója.
A Szlovákiai Kisállattenyésztők Szövetsége
Dunaszerdahelyi Alapszervezetének tenyész-
tői találkozója és börzéjéje. Terno – Hyperno-

va parkolója, 7.00

Bereczki Zoltán karácsonyi nagykoncertje.
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ,
színházterem, 19.00

DECEMBER

11

DECEMBER

16

DECEMBER

19

Programajánló

dunaszerdahelyi.sk/programok • dunajskostredsky.sk/programy
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A 75 év felettieket köszöntötte Dunaszerdahely város önkormányzata dec-
ember 3-án a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban.

A színházterem teltházát elsőként Érsek Rezső köszöntötte dalával, majd Ti-
lajčik Edit az ünnepi délután műsorvezetője kiemelte, ahogy évek óta, a városi ön-
kormányzat most is ünnepség keretében fejezi ki a nyugdíjasok iránti megbecsü-
lését és tiszteletét. Köszöntötte az ünnepélyen részt vevő alpolgármestereket, A.
Szabó Lászlót és Karaffa Attilát, Bubniak Júlia hivatalvezetőt, Molnár Tímeát, a
Városi Hivatal Közoktatási, Szociális, Sport és Kulturális Főosztályának vezető-
jét, valamint a hivatal jelen lévő munkatársait.

A folytatásban A. Szabó László beszédét hallgathatták meg a szépkorúak,
amelyben kiemelte, az idős nem teher, hanem tapasztalat, tudás és olyan megkö-
zelítés, amely nem pótolható. Egyúttal elmondta, az önkormányzat a közössé-
günk hasznos tagjaiként tekint az idősebb korosztályra és igyekeznek lehetősége-
ikhez mérten segíteni a mindennapjaikat. A beszéd végén minden jelenlévőnek ál-
dott ünnepeket kívánt.

Az ünnepség zenés része Érsek Rezső karácsonyi dalaival folytatódott, majd a
meghívottak az önkormányzat karácsonyi ajándékát vehették át a városi hivatal
alkalmazottaitól a művelődési központ előcsarnokában.

Sok dolga van
ilyentájt a Mikulás-
nak, sokfelé kell aján-
dékot vinnie. A MAX
üzletközpontba már
december 1-jén láto-
gatott el, hogy ajándé-
kot adjon a jó és ke-
vésbé jó gyerekeknek,
és ráadásként még
fényképezkedhesse-
nek is vele.

Hatalmas érdeklődés mellett zajlott a MAX üzletközpont szombati Mikulás-
várója. A gyerekek nemcsak a Mikulással és az őt elkísérő angyalkával találkoz-
hattak, hanem a Glamour zenekarral is, akik megalapozták a szombati kellemes
hangulatot, melegséget varázsolva a látogatók szívébe. Természetesen helyet ka-
pott a mindig nagy érdeklődésnek örvendő karácsonyi alkotó műhely és az arcfes-
tés is.

Ferenci Ildikó, a MAX bevásárló- és szórakoztató központ menedzsere nagy
örömmel mesélte, hogy a Mikulás 450 ajándékcsomagot osztott szét az őt meglá-
togatók közt.

A szépkorúakat 
köszöntötték karácsony előtt
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A költségvetésről tárgyaltak
Poslanci rokovali o rozpočte

A jégpálya várja Önöket
Klzisko na Vás čaká

Karácsonyi várakozás
Vianočné očakávanie

Következő számunkból
Megjelenés december 18-án.
Nasledujúce číslo vychádza 18. decembra

Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 16.00 (Minden-

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

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, 16.00 (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

Idén is sokan voltak kíváncsiak a Mikulásra


