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Van mire büszkének lenni!
Arra döbbenek rá újra és újra, hogy Dunaszerdahely város 
múltjából szinte folyamatosan bukkannak elő érdekes és 
értékes személyiségek. Született itt Kossuth-díjas jogász-
professzor, biokémikus professzor, püspök, kamarai taná-
csos, néprajzkutató akadémikus, vegyészprofesszor, mag-
kémikus vagy éppenséggel tábornok, de még ejtőernyős 
fenegyerek is – csak hogy szélesítsük a palettát. 

És a múltból „elénk lépő”, (eddig összegyűjtött) mintegy 
80 jelentős személyiség mellett még nem is beszéltünk a 
jelenkorról… 

Felmerül tehát a kérdés, egyrészt hol bujkáltak ezek az 
elődök, másrészt hogyan lehet jobban felhívni a figyelmet 
arra, hogy Dunaszerdahely korábbi kis település mivoltját 
megcáfolva rengeteg jeles személyiséget adott a társada-
lomnak egykor – és ismét mondom: ma is.

A kérdésekre jómagam a következőképp tudnék felelni. 
Korábban mindig „mertek kicsik lenni”. Vagyis nem tulaj-

donítottak a dunaszerdahelyiek nagy jelentőséget annak, 
hogy a tudományok jeles művelői innen indulva alapozták 
meg az életpályájukat. Illetve kellő kutatás miatt nem is fog-
lalkozhattak vele – egyszerűen nem volt mivel. 

Másfelől, ha azt akarjuk, hogy ez a hozzáállás megváltoz-
zék, ezeknek a személyiségeknek a „létét” az oktatás folya-
matába kell beemelnünk. 

Ha a gyermek tanul róluk, az egész család tudni fog róluk. 
Nekünk pedig meg kell tennünk mindent azért, hogy fel-

emeljük ezeket a személyiségeket, mintegy „jelként” is. Akár 
„beemelve a jelenkor terébe.” Ezt a példát szolgálja a Csap-
lár előtti parkban Szladits Károly szobra is. 

Ide kívánkozik, még ha zárójelben is, hogy a jómúltkor a 
közösségi portálon (hol máshol) kellett belefutnom egy ál-Project1_Layout 1  2022. 06. 29.  16:32  Page 1

talam korábban műveltnek ismert-gondolt hölgy szössze-
netébe, amelyben karosszékéből azon magvas gondolatait 
osztotta meg két sorban a netes publikummal, hogy már 
megint minek szobor Dunaszerdahelyre, „éshogyhát-mert-
hogyhát”.  

Elgondolkodtam, vajon mi vezethette őt arra, hogy sokall-
ja egy-egy jeles személyiségtől, dunaszerdahelyi tudóstól, 
hírességtől azt, hogy a gyermekeinknek legyenek hiteles és 
valós példaképei, hogy ne csak az instán vagy a tiktokon ta-
lálkozzanak a jelenkor felkapott, de attól még mű celebjeivel 
– hanem, ne adj’isten, szülővárosának utcáján, parkjaiban.

Morgás ide, facebookos poszt oda – szerintem a jelen-
ben, a 21. században kiemelten fontosak a valódi példa-
képek. Ezért is kiemelt cél jeleket hagyni így, a „térben” is. 
Megmutatva, hogy Dunaszerdahely nem csupán egy-két 
szerény személyiséget adott a magyarságnak, a régiónak, 
de egyben a jelennek, hanem rengeteg tudós, kutató, egy-
házi személyiség, híresség született, nevelkedett, élt egykor 
a városban, s röpült ki innen a nagyvilágba, majd nézett visz-
sza büszke dunaszerdahelyiként szülővárosára. (Írom ezt 
nem született szerdahelyiként.)

Persze beszélni minderről egy dolog. Meg más cselekedni 
is ezért. 

Jómagam, ígérem, azon leszek, hogy egyrészt azokat, 
akik méltók bekerülni a Dunaszerdahelyi Pantheonba, oda-
emeljük, másrészt barátaimmal igyekszünk majd (hogy 
visszatérjek ehhez a szófordulathoz) jeleket hagyni róluk a 
térben. 

Akár már idén nyáron is, a Kondé-emlékév keretében. Mert 
ha rájuk nem kell büszkének lenni, akkor semmire!

Nagy Attila főszerkesztő
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Pestrejšie, živšie 
a zelenšie centrum mesta

PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta Dunajská Streda

Čitatelia sa už na našom portáli mohli 
stretnúť s informáciou, že ako po-
kračovanie obnovy obytných domov 
na Vámbéryho námestí saamosprá-
va dala obnoviť pasáž pri kostole sv. 
Juraja. Vtedy sme avizovali, že ob-
novia celé centrum, tak aj Korzo Bélu 
Bartóka. Na podrobnosti tejto tran-
sakcie sme sa pýtali primátora mesta 
Zoltána Hájosa.

Obyvatelia sa už mohli presvedčiť, že 
samospráva plánovite, postupne dáva 
rekonštruovať jednotlivé ulice, chod-
níky. Pritom sa môže zdať, že vedenie 
mesta akoby nepovažovalo za dôležité 
obnoviť centrum mesta. Samozrejme, 
nie je to tak, veď ani nám nie je jedno, 
ako vyzerá Korzo Bélu Bartóka. Keď sa 
po zmene režimu korzo obnovilo, stalo 
sa,  v intenciách doby, vyhovujúcim a 
moderným, obyvatelia mesta Dunajská 
Streda ako aj návštevníci mohli nado-
budnúť nový pohľad na mesto. 

Sme si vedomí, že tento náhľad je 
dnes už prekonaný, korzo už neposky-
tuje napríklad podnikateľom priestor 
na to, aby tu mohli zriadiť nie iba ka-
menné, ale aj „vonkajšie sedenie“ pre 
hostí. K tomu je terajšia nerovná dlažba 
tvorená drobnými kúskami takmer vša-
de nevyhovujúca. 

Keď sa pozrieme na Széchenyiho ná-
mestie v družobnom meste Győr, vidí-
me, koľko je tam možností na vytvore-
nie  menších terás. 

Nad niečím takým uvažujeme aj my. 
Slovom, pokryť korzo jednotným povr-
chom, ktorý by celý úsek vyzdvihol na 
jednotnú výšku, vyriešil by sa odvod 
dažďovej vody, a poskytol by ďalšie 
možnosti na jeho rozumné využitie. Zá-
roveň by sme chceli obnoviť celý stred 
mesta, počnúc parkoviskom pri Mod-
rom Dunaji, kde je súvislý asfaltový po-
vrch, ktorý síce vyhovuje na parkovanie, 
ale odvod dažďovej vody je problém, a 
na dôvažok, v lete je „výsledkom“ taká 

mikroklíma, horúčava, v rámci ktorej 
tento priestor je v podstate na nevydr-
žanie.  

Aj sem hľadáme také riešenia, ktoré 
by rátali s odvodom dažďovej vody, ale 
zároveň by umožňovali tam bývajúcim, 
návštevníkom obchodov či kostola sv. 
Juraja parkovanie, ktoré by nezabezpe-
čovalo iba „dojem zelene“, ale reálne by 
napomáhalo utváraniu pre život vhod-
nej mikroklímy. 

Považujeme teda za dôležité rekon-
štrukciu veľkého parkoviska na Vám-
béryho námestí, pričom by sme chceli 
aj v okolí pamätníka 1848/49 vytvoriť 
nový verejný priestor - ale nie iba preto, 
že aj tu je povrch už nerovný...

Na Korze Bélu Bartóka by sme chceli 
dať chodník a prechádzkovú cestu do 
jednej roviny, pokryť takým povrchom, 
ktorý by poskytoval aj vonkajším teraa-
sám lepšie možnosti.

Samozrejme sme si vedomí, že toto 
všetko si bude vyžadovať dôkladnú 
prípravu, aj z toho hľadiska, že sa tu 
nachádzajú parcely, ktoré nie sú vo 
vlastníctve mesta, ale sú súkromné či 
štátne. Treba sa teda dohodnúť s ma-
jiteľmi pozemkov, veď nikto by nebol 
rád, keby sa obnova centra mesta do-
tkla iba niektorých priestranstiev, a iné 
úseky boli vynechané. Považujem za 
dôležité, aby sme rekonštrukciu cen-
tra riadili podľa jednotného plánu, aby 
sme ani pri plánovaní, ani pri realizá-

cii rekonštrukcie nenarazili na žiaden 
problém.

Spomeniem jeden príklad z mno-
hých: priestor pred COOP Jednota, ma-
jiteľom ktorého je samo družstvo, teda 
aj s nimi je potrebná dohoda v záujme 
jednotnej úpravy terénu. Ešte raz, v su-
máre, obnova by sa týkala priestoru od 
kostola až po okresný súd. Jedným z 
hľadísk plánovania a realizácie   projek-
tu teda je, aby celé Korzo Bélu Bartóka 
sa stalo modernejším, zaujímavejším, 
a pritom zelenším. 

Ešte raz by som chcel zdôrazniť: 
naším cieľom nie je v priestore korza 
všetko vybetónovať, ale to, aby sme 
tam všetko urobili modernejšie, pre 
život príjemnejšie. Je teda prirodzené, 
že celý povrch by bol vymenený, zjed-
notený, ale v rámci možností budeme 
zväčšovať zelené plochy, hoci aj naplá-
novaním a realizáciou zvislých zele-
ných plôch.

Na to, našťastie, existujú aj v európ-
skych mestách mnohé príklady. My by 
sme chceli dosiahnuť, aby realizácia 
bola taká, ktorá naozaj obohatí, rozšíri 
zelené plochy. A, priznajme si, v takých 
horúčavách, aké zažívame v týchto 
dňoch, je takéto riešenie dôležité pre 
nás všetkých!

Nás cieľ je daný: modernizovať, 
vdýchnuť život centru mesta, a zároveň 
tu spestriť ponúkané služby, obchod, 
kultúrny život.
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Olvasóink portálunkon már találkoz-
hattak a hírrel, miszerint a Vámbéry 
téri lakóépületeket felújító városi pa-
nelprogram folytatásaként az elmúlt 
időszakban az önkormányzat a Szent 
György-templomot körbeölelő árkád-
sort újíttatta fel. Akkor jeleztük, a to-
vábbi terv az, hogy a teljes belvárost, 
így a Bartók Béla sétányt is megújí-
tanák. Ennek pontosabb részleteiről 
kérdeztük Hájos Zoltán polgármes-
tert. 

Tapasztalhatják a lakosok, hogy az 
önkormányzat tervszerűen haladva 
folyamatosan újítja fel az egyes utcá-
kat, járdákat. Ugyanakkor úgy tűnhet, 
mintha a városvezetés nem tartaná 
fontosnak magát a belvárost megújíta-
ni. Természetesen ez nincs így, hiszen 
számunkra sem mindegy, milyen a 
Bartók Béla sétány. Amikor a rendszer-
váltást követően a sétálóutca megújult, 
az a kornak megfelelően korszerű és 
modern lett, és új városképet láthatott 
általa a dunaszerdahelyi lakos és az 
ideérkező is. 

Tudjuk mi is, hogy ez a miliő mára 
kissé idejétmúlt, korszerűtlen lett, s a 
sétány mára nem biztosít megfelelő 
lehetőséget például a vállalkozóknak 
arra, hogy nem épített teraszokat, „ki-
ülős vendéglátóhelyeket” alakítsanak 
ki. Erre a mostani, apró térkővel kialakí-
tott, sok helyütt már egyenetlen felület 
nem alkalmas. Ha megnézzük test-
vérvárosunkban, Győrben a Széchenyi 
teret, ott látjuk, mennyi lehetőség van 
kisebb teraszok létesítésére.

Valami hasonlóban gondolkodunk 
mi is. Magyarán egy olyan korszerű és 
egységes burkolattal látni el a sétányt, 
amely egy szintre hozza a teljes sza-
kaszt, mellette megoldja az esővíz el-
vezetését, de számos más lehetőséget 
is biztosít a terület észszerűbb kihasz-
nálására.

Szeretnénk a teljes városközpontot 
ennek mentén felújítani. Indulva a Kék 

Duna melletti autóparkolótól, ahol je-
lenleg egy összefüggő aszfaltréteg 
van, amely a parkolásra megfelelő 
ugyan, azonban problémás az esővíz 
elvezetése, ráadásul a nyáron olyan 
mikroklímát, hőséget „eredményez”, 
ami lényegében kibírhatatlanná teszi a 
területet.

Ide is olyan korszerű megoldásokat 
keresünk, amely egyrészt számol az 
esővíz elvezetésével, ugyanakkor nem 
gátolja az ott lakók, az üzletekbe láto-
gatók vagy a Szent György-templomba 
járó hívők parkolását, másfelől pedig 
nem csupán „zöld hatást” biztosít, ha-
nem ténylegesen is segíti a mikroklíma 
élhetőbbé formálását. 

A Vámbéry téren szükségesnek tart-
juk tehát a nagy parkoló átalakítását, 
de az 1848/49-es emlékmű körül is 
szeretnénk egy újfajta közösségi te-
ret kialakítani – de nem csupán azért, 
mert itt is egyenetlen már a terep… 

A Bartók Béla sétányon a járdát és a 
sétálóutat egy szintre kívánjuk hozni, és 
olyan burkolattal ellátni, ami, ahogyan 
említettem, akár a kiülős teraszoknak 
is jobb lehetőséget biztosít majd. 

Természetesen tudjuk, mindez sok 
előkészítést igényel, már csak azért is, 
mert a területen vannak olyan parcel-
lák, amelyek nem városi tulajdonúak, 
hanem magántulajdonban vagy állami 
tulajdonban vannak. Tehát szükséges 
megegyezni a telektulajdonosokkal, 
hiszen azt senki sem szeretné, hogy a 
belváros megújulása csak bizonyos te-
rületeket érintsen, s kimaradjon abból 
egy-egy szakasz.

Fontosnak látom, hogy a belváros 
megújulását egységes tervként kezel-
jük, vagyis se a tervezéskor, se a kivi-
telezéskor ne legyen semmilyen akadá-
lya a felújításnak.

Egy ilyen példát említek a sok közül: 
a COOP Jednota előtti területet, amely-
nek tulajdonosa maga a fogyasztási 
szövetkezet, tehát velük is szükséges 

Hangulatosabb, 
élhetőbb és zöldebb belvárost

A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Dr. Hájos Zoltán
Dunaszerdahely város polgármestere

a megállapodás az egységes terepren-
dezés okán. Még egyszer, összegezve, 
a felújítás érintené ugyanis a templom-
tól egészen a járásbíróságig terjedő 
sétálószakasz egészét. A tervezés és 
a kivitelezés egyik szempontja tehát 
az, hogy modernebb, látványosabb, él-
hetőbb, ugyanakkor zöldebb legyen a 
Bartók Béla sétány teljes szakasza.

Itt még egyszer szeretném hangsú-
lyozni: nem az a célunk, hogy a sétány 
területén mindent lebetonozzunk, ha-
nem az, hogy moderné és környzetba-
ráttá tegyünk ott mindent. Természe-
tes tehát, hogy cserélve, egységesítve 
lenne a teljes burkolat, ám a lehetősé-
gekhez mérten növelni fogjuk ott a zöld 
területek nagyságát, olyan tervekkel 
akár, amely számol például a függőle-
ges zöldfelületekkel. 

Erre szerencsére számos, az euró-
pai nagyvárosokban is jellemző példa 
akad, s mi azt szeretnénk, hogy olyan 
legyen a kialakítás, amely valójában 
gazdagítaná, bővítené, növelné a zöld-
területek nagyságát. És valóban, lássuk 
be: ez az olyan forróságokban, amit a 
napokban is megélünk, mindannyiunk 
számára fontos! 

A célunk tehát adott: modernizálni, 
életet lehelni a belvárosba, s egyben 
élénkíteni annak szolgáltatóipari, ke-
reskedelmi, turisztikai és kulturális éle-
tét.
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Aj po dekanovi 
Ödönovi Janovitsovi pomenovali ulicu
28. júna po tridsdiatydruhý krát zasa-
dalo zastupiteľstvo mesta Dunajská 
Streda. Na programe okrem iného 
bola modifikácia rozpočtu, kúpa uby-
tovacích priestorov samosprávou pre 
bezdomovcov, pomenovanie nových 
ulíc a jedna petícia od občanov.

Po kontrole plnenia uznesení z pred-
chádzajúceho zasadania zastupiteľ-
stva poslanci schválili štvrtú modifi-
káciu rozpočtu na rok 2022. Pri tomto 
bode poslanec Roland Hakszer (nezá-
vislý) poznamenal, že bolo by bývalo 
vhodné zaradiť do rozpočtu balíček po-
moci pre dôchodcov v núdzi. V reakcii 
na tento podnet primátor Zoltán Hájos 
uviedol, že jednak od neho neprišiel ta-
kýto poslanecký návrh, na druhej strane 
sociálna výpomoc a otázka dôchodkov 
je v kompetencii vlády, nie samospráv. 
Obyvatelia Slovenska, žiaľ, na základe 
práce súčasnej vlády majú skúsenosť, 
že opatreniami naoko nemožno riešiť 
systémové chyby. Poslankyňa Ágota 
Antal (nezávislá), reagujúc na podnet 
Rolanda Hakszera sa opýtala, prečo 
na zasadnutie neprišiel konkrétny ná-
vrh, a dodala, že populistické a prázdne 
vystúpenia nemajú zmysel, ten má iba 
reálna poslanecká práca.

Vedúci ekonomickej komisie Szabol-
cs Hodossy (Aliancia) tiež upozornil 
poslanca na to isté.

V ďalšom bode zastupiteľstvo schvá-
lilo zakúpenie nehnuteľnosti, ktorá je v 
držbe Železníc Slovenskej republiky, a 
ktorú mesto využíva ako ubytovňu pre 
bezdomovcov. Plénum potom schvá-
lilo výmenu, resp. kúpu pozemkov, s 
tým súvisiace právne náležitosti, ktoré 
okrem iného sú dôležité preto, aby sa v 
budúcnosti mohlo realizovať rozšírenie 
Poľnej cesty, čo by pomohlo výjazdu z 
Ulice Gyulu Szabóa, ďalej budovaniu 
kanalizácie mestskej časti Mliečany, 
vybudovanie kanalizácie pod cestou, 
ktorá spájala, resp. je obchádzkou me-
dzi Malými Dvorníkmi a Športovou uli-
cou, ako aj vybudovanie cyklotrasy pri 
Povodskej ceste.

Zastupiteľstvo odsúhlasilo návrh, 
týkajúci sa trhovísk na území mesta, 
ich prevádzky a služieb, a ktoré zabez-

pečí ich istú liberalizáciu. V Dunajskej 
Strede pribudnú nové názvy ulíc, me-
dzi inými po družobných mestách a 
významných osobnostiach. Tak napr., 
popri iných Gödöllő, Jindřichův Hradec, 
Győr, Szabadka, ako aj Janovits Ödön, 
Vázsonyi József, Luzsicza Lajos či Ma-
kovecz Imre. Zástupca primátora Attila 
Karaffa uviedol, že v nových obytných 
štvrtiach sa už stalo zaužívanou tradí-
ciou pomenovanie úsekov ciest  podľa 
partnerských miest a známych osob-
ností – rodákov mesta, či významných 
ľudí, ktorých mená sa s Dunajskou 
Stredou spájajú.

V súvislosti  s názvami ulíc poslanci 
upravili okrsky pôsobnosti materských 
a základných škôl, ako aj volebné okrs-
ky. Schválili aj uznesenie, ktoré upravu-
je vyúčtovanie medzi centrálnymi ma-
terskými školami a Gastro DS, ako aj 
finančnú dotáciu, o ktorú sa uchádzali 
a ktorej cieľom je podpora verejných 
služieb.

V Dunajskej Strede 29. októbra v 4 
volebných okrskoch voliči dajú mandát 
21 poslancom. Primátor bude naďalej 
v plnom pracovnom pomere u samo-
správy.  

Prijali aj návrh poslanca Ákosa Horo-
ny (Aliancia) týkajúceho sa dvojjazyč-
nosti mestských verejných cestných 
tabúľ. V prípade týchto totiž to aj zákon 
umožňuje, a preto mesto Dunajská 
Streda bude realizáciu vyžadovať tak 
od kraja ako aj od štátu. 

Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj petí-
ciou občanov. Obracajú sa v nej na sa-

mosprávu s požiadavkou, aby zakročila 
proti investorovi (ktorý, mimochodom, 
predtým podal petíciu proti trhovisku 
Grund). Žiadajú, aby v mestskej časti, 
ktorá je už plná rodinných domov, čiže 
ulice Ovocný sad, Sentianska, Berehov-
ská, a tam zasahujúca mestská časť 
sv. Jána, nemohol postaviť trojpod-
lažnú budovu, ktorá by narúšala pokoj 
obyyvateľov, ale iba prízemnú. Posla-
nec Iván Nagy (Aliancia) sa v mene 
Žitnoostrovského múzea poďakoval 
jednak zastupiteľstvu, jednak Trnav-
skému samosprávnemu kraju a jeho 
poslancom za to, že múzeum dostane 
dotáciu z európskeho fondu rozvoja. 
Zrekonštruujú sklad, nad ním postavia 
kancelácie, a tak uvoľnia súčasné kan-
celárske miestnosti v Žltom kaštieli, v 
ktorých budú môcť inštalovať nové ex-
pozície. 

(nagy), foto: Vince Rózsár
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Janovits Ödön 
esperesről is neveztek el utcát
Harminckettedik ülését tartotta június 
28-án Dunaszerdahely város képvise-
lő-testülete. Többek között a költség-
vetés módosítása, a hajléktalanszálló 
önkormányzati megvásárlása, új ut-
cák elnevezése és egy lakossági pe-
tíció volt terítéken. 

Az előző testületi ülésen hozott hatá-
rozatok teljesítésének ellenőrzését kö-
vetően a képviselők a 2022. évi költség-
vetés negyedik módosítását hagyták 
jóvá. Ennél a pontnál Hakszer Roland 
képviselő (független) jegyezte meg, 
hogy a költségvetésben szükség lett 
volna egy a rászoruló nyugdíjasokat 
támogató segélycsomag létesítésére. 
Erre reagálva Hájos Zoltán polgármes-
ter elmondta, egyrészt nem érkezett 
erre tőle képviselői indítvány, másrészt 
a szociális segélyek és a nyugdíjak kér-
dése állami feladat, nem önkormányza-
ti, és Szlovákia lakosai sajnos épp azt 
tapasztalják meg a jelenlegi kormány 
munkájából, hogy látszatintézkedések-
kel nem lehet a rendszerszintű hibá-
kat megoldani. Antal Ágota képviselő 
(független) Hakszer Roland felvetésére 
reagálva ugyancsak azt kérdezte, mi-
ért nem érkezett a testület elé konkrét 
javaslat, majd hozzátette, a populista 
és üres szónoklatoknak nincs semmi 
értelme, csak a tényleges képviselői 
munkának. A pénzügyi bizottságot ve-
zető Hodossy Szabolcs (Szövetség) is 
ugyanerre emlékeztette a képviselőt. 

Ezt követően a testület rábólintott 
a Szlovák Államvasutak kezelésében 
lévő és a város által hajléktalanszálló-
ként üzemeltetett ingatlan megvásárlá-
sára is. A plénum ezután telekcseréket 
és -vásárlásokat, szorgalmi jogokat 
hagyott jóvá, amelyek többek között 
azért voltak fontosak, hogy a jövőben 
elkészülhessen a Mezei útnak a Szabó 
Gyula utcára való kijutást segítő kiszé-
lesítése, az ollétejedi városrész csator-
názása, illetve a Kisudvarnoki utat és a 
Sport utcát majdan összekötő, elkerü-
lő út alatti csatornahálózat kiépítése, 
vagy a Pódafai úton a kerékpárút léte-
sítése. 

A képviselők jóváhagyták azt a javas-
latot is, amelyik a város területén lévő 

piacokon való árukereskedelemről és 
szolgáltatásnyújtásról szólt, lehető-
séget biztosítva a piacozás egyfajta 
liberalizációjára. Új utcanevekkel is 
bővült Dunaszerdahely, többek között 
a testvértelepülések és jeles szemé-
lyiségek, így például egyebek mellett 
Gödöllő, Jindřichův Hradec, Győr, Sza-
badka, vagy Janovits Ödön, Vázsonyi 
József, Luzsicza Lajos vagy Makovecz 
Imre nevét fogják viselni. Karaffa Attila 
alpolgármester elmondta, ebben azt a 
hagyományt követték, amely az egyes 
új lakónegyedeknél már kialakult, vagy-
is ott a testvérvárosokról, a városban 
született vagy ahhoz köthető jeles sze-
mélyiségekről neveztek el útszakaszo-
kat.

Az új utcanevek miatt egyúttal módo-
sították a városatyák az óvodai és az is-
kolai, valamint a választási körzeteket. 
Az a módosítás is átment, amellyel a 
központi óvodák és a Gastro DS közötti 
elszámolásokat szabályozzák, de jóvá-
hagyták a közhasznú szolgáltatásokat 
és célokat segítő pénzügyi támogatást, 
amelyre az érintettek pályáztak.  

Dunaszerdahelyen 4 választókör-
zetben 21 képviselői mandátum kerül 
majd megválasztásra október 29-én, 
és a polgármester továbbra is teljes 

munkaviszonyban lesz alkalmazva az 
önkormányzatnál. 

Horony Ákosnak (Szövetség) a váro-
si közúti jelzőtáblák kétnyelvűsítését 
szorgalmazó képviselői indítványát is 
elfogadták. A hivatalos közúti jelzőtáb-
lák esetén erre ugyanis már a törvény 
is lehetőséget biztosít, így Dunaszer-
dahely ezt a megyétől és az államtól is 
kérvényezni fogja.

Foglalkozott a testület azzal a lakos-
sági petícióval is, amely az ellen emel 
hangot, kérve az önkormányzat segít-
ségét, hogy a már családi házakkal 
teli Gyümölcsöskertet, Zentai utcát, 
Beregszászi utcát és Szent János ne-
gyedet magába foglaló városrészben a 
befektető ne építhessen fel a lakók nyu-
galmát zavaró háromszintes épületet, 
csupán egy- vagy kétszinteset.

Nagy Iván (Szövetség) képviselő 
pedig a Csallóközi Múzeum nevében 
megköszönte egyrészt a testületnek, 
másrészt Nagyszombat megye segítő-
kész képviselőinek azt, hogy uniós fej-
lesztés érkezik a múzeumba. Megújul 
ugyanis a raktár, amelyben emeleti iro-
dák is létesülnek, s így a Sárga kastély-
ban felszabaduló korábbi irodák helyét 
újabb tárlatok vehetik birtokukba. 

(nagy), fotó: Rózsár Vince
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Pozdravili pedagógov mesta
Samospráva mesta Dunajská Streda 
privítala pedagógov vzdelávacích in-
štitúcií v správe mesta.

V posledných dvoch rokoch - odlišne 
od predchádzajúcich - takéto stretnutie 
bolo komornejšie, v tomto roku sa diva-
delná sála Mestského kultúrneho stre-
diska Benedeka Csaplára opäť zaplnila 
vychovávateľmi, učiteľmi, profesormi.

Po úvodnej hre na klavíri učiteliek 
Základnej umeleckej školy v Šamoríne 
Anikó Makki a Inky Galbáčovej pedagó-
gov mesta pozdravila Edit Tilajčík: „Je 
potešením, že aj keď nie v deň narode-
nia „učitelia národov“ Komenského, ale 
v znamení tradície vyjadrujeme úctu a 
uznanie za Vašu prácu. Ste to Vy, ktorí 
rozmnožujete vedomosti našich detí, 
tríbete ich maravnosť, vychovávate z 
nich poctivých, čestných a vzdelaných 
ľudí“.

Po prednese básní Jázmin Dórák 
Lara, žiačky Základnej školy Ármina 
Vámbéryho, a Matúša Kereka a jeho 
sestry Lei Kerekovej, žiakov Základnej 
školy Smetanov háj, prítomných oslovil 
primátor mesta Zoltán Hájos.

„Dnešné stretnutie by sme, ako sme 
boli zvyknutí, radi boli zorganizovali 28. 
marca, v deň narodenia Komenského, 
ale neistoty v súvislosti s opatreniami 
proti koronavírusu nám to neumožnili.

Podľa mojej mienky však každý deň, 
tak aj dnešný je zodpovedajúci tomu, 
aby som v mene vedenia mesta vyjad-
ril poďakovanie a úctu všetkým peda-
gógom pracujúcim v materských a zá-
kladných školách v pôsobnosti mesta 
Dunajská Streda“ - povedal primátor 
mesta.

V mene detí a žiakov sa učiteľom za 
ich láskyplnú prípravu na život poďako-
val Tamás Fialka, študentský primátor 
Dunajskej Stredy. Po prednese básní 
žiakmi dr. Zoltán Hájos a viceprimáto-
ri A. Szabó László a Attila Karaffa ako 
uznanie a ocenenie ich práce odovzdali 
pedagógom mesta pamätné listy.

ZŠ Gyulu Szabóa
Vass Szilvia, Belkovics Anita
Vontszemű Anikó

ZŠ Ármina Vámbéryho
Besnyei Fehér Zsanett
Csörgő Mariana, Tamási Andrea

ZŠ Zoltána Kodálya
Leczkési Márta, Krajcsík Ilona

ZŠ Jilemnického 
Ján Bíreš, Melinda Leškivová
Miroslav Ďurnek

ZŠ Smetanov háj
Renáta Pavlíková
Kristína Keszőczeová

ZUŠ - MAI
Bazsó Horváth Zsuzsanna, Dis.art.
Kevicky Tünde, Dis.art.

Centrum voľného času
Kulcsár Barbara

MŠ na ul. Komenského
Blanka Gašparíková

MŠ Nám. priateľstva
Pónya Mária

MŠ Rybný trh
Dana Kapková

MŠ Széchenyiho
Eva Vidová

ZŠ Gyulu Szabóa
Molnár Gabriella
Cserkó Valéria

ZŠ Zoltána Kodálya
Kálmán Erzsébet

ZŠ Jilemnického
Oliver Kluch

MŠ Nám. SNP
Molnár Erzsébet

MŠ Eleka Benedeka
Baranovics Mária

Ocenení pedagógovia Ocenení pedagógovia 
- dôchodcovia

Popri aktívnych pedagógoch vedenie 
mesta nezabudlo ani na pedagógov v 
dôchodku, za ich desaťročia trvajúcu 
vynikajúcu prácu im odovzdali pamät-
nú medailu Comenius.

Slávnostnú náladu dňa pedagógov 
umocnilo aj vystúpenie speváckeho 
manželského páru Janky Józsa a Sza-
bolcsa Kosára, publikum ich odmenilo 
veľkým potleskom.

Zoltán Hájos sa ešte raz poďakoval 
pedagógom za ich obetavú prácu a po-
prial im veľa úspechov v ich profesnom 
živote.

Text a foto: -rovin-, preklad: -esz-
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A város pedagógusait köszöntötték
Dunaszerdahely. Az önkormányzat 
minden évben felköszönti a városi 
fenntartású oktatási intézmények pe-
dagógusait. Noha az elmúlt két esz-
tendőben – a korábbiaktól eltérően 
– csendesebb és szerényebb körül-
mények között valósulhatott meg az 
esemény, az idén, június 17-én újra 
megtelt nevelőkkel, tanítókkal és ta-
nárokkal a Csaplár Benedek Városi 
Művelődési Központ színházterme.

A gálán Tilajčík Edit, a városi hivatal 
munkatársa üdvözölte a pedagóguso-
kat. „Külön öröm, hogy (…) a régi ha-
gyományhoz visszatérve fejezhetjük ki 
tiszteletünket és megbecsülésünket az 
Önök munkája iránt. Hiszen Önök azok, 
akik gyermekeink tudását gyarapítják, 
erkölcsüket csiszolják, tisztességes, 
becsületes és ismeretekben gazdag 
embereket faragnak belőlük” – fogal-
mazott.

Hájos Zoltán polgármester elmondta, 
hogy „a mai összejövetelt szokásunk-
hoz híven március 28-án, Comenius 
születésének évfordulóján szerettük 
volna megrendezni, de a koronavírus-
járvánnyal kapcsolatos bizonytalansá-
gok idén sem tették ezt lehetővé szá-
munkra.

Úgy vélem azonban, minden nap, így 
a mai is megfelelő arra, hogy a város 

vezetősége nevében kifejezzem kö-
szönetünket és nagyrabecsülésünket 
a Dunaszerdahely városa által fenntar-
tott óvódákban és iskolákban dolgozó 
pedagógusoknak” – tette hozzá a pol-
gármester.

Fialka Tamás, Dunaszerdahely diák-
polgármestere a tanulók nevében kö-
szönte meg a tanároknak a szeretettel-
jes felkészítést a nagybetűs életre.

A városi iskolák fiataljainak az ünnepi 
szavalatai után Hájos Zoltán, valamint 
A. Szabó László és Karaffa Attila alpol-
gármesterek adták át munkájuk meg-
becsüléseként az iskolák pedagógusa-
inak az emléklapokat.

Az aktív pedagógusok mellett a már 
nyugdíjba vonult pedagógusokról sem 
feledkeztek meg: Comenius emlék-
éremmel köszönték több évtizedes ki-
emelkedő munkájukat.

A pedagógusnap hangulatát tovább 
emelte az ismert énekes házaspár, 
Józsa Janka és Kosár Szabolcs han-
gulatos műsora. Fellépett még a gá-
lán Makki Anikó és Inka Galbáčová 
– mindkettőjük a Somorjai Művészeti 
Alapiskola zongoratanára, illetve Dórák 
Lara Jázmin, a Vámbéry Ármin Alapis-
kola tanulója, valamint a Smetana ligeti 
Alapiskola növendékei, Matúš Kerek és 
Lea Kereková.             -rovin-

Szabó Gyula Alapiskola
Vass Szilvia, Belkovics Anita
Vontszemű Anikó

Vámbéry Ármin Alapiskola
Besnyei Fehér Zsanett
Csörgő Mariana, Tamási Andrea

Kodály Zoltán Alapiskola
Leczkési Márta, Krajcsík Ilona

Jilemnicky utcai Alapiskola
Ján Bíreš, Melinda Leškivová
Miroslav Ďurnek

Smetana ligeti Alapiskola
Renáta Pavlíková
Kristína Keszőczeová

Dunaszerdahelyi 
Művészeti Alapiskola
Bazsó Horváth Zsuzsanna, Dis.art.
Kevicky Tünde, Dis.art.

Szabadidőközpont
Kulcsár Barbara

Komenský utcai óvoda
Blanka Gašparíková

Barátság téri óvoda
Pónya Mária

Halpiac téri óvoda
Dana Kapková

Széchenyi utcai óvoda
Eva Vidová

A díjazott pedagógusok a következők voltak Nyugdíjba vonult 
pedagógusok

Szabó Gyula Alapiskola
Molnár Gabriella
Cserkó Valéria

Kodály Zoltán Alapiskola
Kálmán Erzsébet

Jilemnicky utcai Alapiskola
Oliver Kluch

Szlovák Nemzeti Felkelés 
Téri Óvoda
Molnár Erzsébet

Benedek Elek óvoda
Baranovics Mária
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Veľvyslanci sa zaujímali 
o situáciu maďarskej menšiny
Nemecká veľvyslankyňa na Slovensku 
Barbara Wolf a jej francúzsky kolega 
Pascal de Deunff v sprievode svojich 
radcov navštívili 20. júna radnicu v 
Dunajskej Strede. Obidvoch diploma-
tov prijal primátor Zoltán Hájos.

Na stretnutí sa obaja veľvyslanci 
zaujímali o situáciu v našom regióne, 
vrátane postavenia tunajšej maďarskej 
menšiny . Primátor ich informoval o 
tom, že Dunajská Streda je mestom to-
lerancie a medzi miestnymi Maďarmi a 
Slovákmi neexistujú konflikty.

Na stretnutí sa hovorilo aj o financo-
vaní maďarskej kultúry na Slovensku. 
Primátor Zoltán Hájos podčiarkol, že 
mestská samospráva podporuje mest-
ské kultúrne organizácie a skupiny bez 
ohľadu na národnosť. Na pretrase bola 
aj otázka výučby a v tejto súvislosti 
primátor uviedol, že by bola potrebná 
zmena metodiky výučby slovenské-
ho jazyka, aby si maďarské deti mohli 

osvojiť slovenčinu na takej úrovni, ako 
anglický jazyk.

Veľvyslancov zaujímalo aj to, či nastal 
pozitívny posun v oblasti diskriminácie. 
Primátor ďalej svojich hostí informoval 
aj o tom, že v regióne chýbajú strate-
gické investície a rozvoj infraštruktúry 

v južných častiach štátu zaostáva za 
celorepublikovou úrovňou. Poukázal 
aj na problémy, ktoré vyplývajú z toho, 
že maďarská menšina na Slovensku 
nemá v súčasnosti zastúpenie v parla-
mente. 

(dunstreda.sk / foto: Nagy Attila)

Gyerekszemélyiségek 2022 – Detská osobnosť školy 2022
A dunaszerdahelyi városi fenntartású iskolák kiemelkedő munkát végzett diákjait köszöntötte városunk vezetése Az iskola 
gyermekszemélyisége 2022 ünnepélyes értékelésén június 27-én.
Vynikajúcich žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta odmeňovalo dňa 27. júna vedenie Dunajskej Stredy na podujatí 
Detská osobnosť školy 2022. 

A díjazottak / Ocenení:
Szabó Gyula Alapiskola: Berényi Áron, Gányi Kata, Kiss Gergely, Melicher Kinga, Virág Erik
ZŠ Jilemnického: Nárcis Vivien Fürjes, Zora Hubová, Lilly Pecha, Peter Stadtrucker, Viktória Szepesiová, Lili Ürögiová
Vámbéry Ármin Alapiskola: Dórák Lara Jázmin, Fitos Réka, Képesi Dóra, Majoros Dániel, Nagy Gréta, Varga Dávid
ZŠ Smetanov háj: Emília Gaalová, Matúš Kerek, Matej Majerčík, Sophia Anna Ravaszová
Kodály Zoltána Alapiskola: Csehy Flóra, Koller Antónia Eszter, Navrátil Amira, Novotná Alma
Művészeti Alapiskola: Cséfalvay Emma, Kovács Alma Virág, Madocsai Márton, Melicher Kinga

Rózsár Vince felvétele
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Szükségünk van az emlékezésre
„1920 pünkösdjén az első világhábo-
rú négy esztendős értelmetlen pusz-
títása után az addig nagyhatalomnak 
számító Osztrák-Magyar Monarchia 
sorsáról döntöttek, ezzel megrop-
pantották az addig egységesnek tűnő 
monarchiát” – hangzott el június 4-én 
a Pázmaneum Polgári Társulás szer-
vezte trianoni megemlékezésen.

Az emlékezés mellett Pünkösd ünne-
pén azt is kifejezzük, hogy Isten kegyel-
méből 102 éve itt élünk és megmarad-
hattunk magyarnak – mondta el Vajda 
Banabás történész, a rendezvény szó-
noka, majd rövid történelmi összefog-
lalót tartott az 1920-as eseményekről. 

„A mi szempontunkból talán az a 
legfájóbb, hogy több millió magyar 
más nép fennhatósága alá került, 
ahol nagyon gyakran éreztetik velünk, 
hogy nem az államnemzet polgárai 
vagyunk... De mi itt vagyunk, mert az 
apáink és anyáink egyenes gerinccel 
megmaradtak magyarnak” – emelte ki 
beszédében Vajda Barnabás. 

A trianoni emlékezés mellett a Nem-
zeti Összetartozás Napja is ma van, 
amikor „Magyarország a határ túlol-
dalán élő magyarok iránti felelősségét 
fejezi ki. Mi pedig a magyar nemzet 

kulturális egységéhez tartozásunkat 
fejezzük ki ugyanekkor” – mondta a 
történész.

Karaffa Attila kiemelte, „az emberi 
lélek nem adta fel, ennek köszönhető, 
hogy 102 év múlva is itt vagyunk. (...) 
Együtt erő vagyunk, szerteszét gyönge-
ség – amíg ezt nem tudatosítjuk, a ha-
talom kénye-kedvére tehet velünk bár-
mit, de ha tudatosítjuk, akkor megálljt 
parancsolhatunk az asszimilációnak, 
a beolvadásnak” – hangzottak Karaf-
fa Attila gondolatai, majd megkérte a 
résztvevőket, hogy számunkra az em-

lékezésről és az emlékeztetésről szól-
jon mindig június 4-e.

A Nemzeti Összetartozás Napja du-
naszerdahelyi ünnepét és a trianoni 
gyertyagyújtást megtisztelte jelenlété-
vel dr. Szacsúri János, Magyarország 
Pozsonyi Nagykövetségének konzulja 
is. A megemlékezésen Bíró Emese, a 
Kodály Zoltán Alapiskola diákja szavalt, 
illetve Nagy Viki, majd Bíró Eszter, végül 
pedig a közelmúltban Ex Libris Díjjal ki-
tüntetett Kevicky Tünde éneke emelte 
az emlékezés hangulatát.

Szöveg és kép: -rovin-

Elindult a nyári idény a Thermalparkban
Hivatalos nyárnyitóját tartotta a Thermalpark június 24-én, 
amelynek keretében átadták a közelmúlt egyik fejlesztését, 
a hotel előtti megújult parkolót és sétányt.

Hájos Zoltán polgármester köszöntötte a megjelent ven-
dégeket, kifejezve az örömét, hogy a Thermalpark 10 éve 
elindult megújulásának köszönhetően mára jelentősen meg-
változott a fürdő külleme. Hozzátette, szerencsére nemcsak 
a küllem változott, hanem a szolgáltatások minősége és 
a nyaraló közönséghez való hozzáállás is sokat fejlődött, 
aminek köszönhetően egyre több a visszatérő törzsvendég. 
Nem utolsósorban az akkor még veszteséges termálfürdő 
– a koronavírus okozta gondok ellenére is – mára nyeresé-
get termel, melyet a város közhasznú tevékenységeire lehet 
fordítani.

Somogyi Gábor, a Thermalpark igazgatója megköszön-
te kollégáinak a járványidőszak alatti hozzáállásukat. Mint 
mondta, a csapat kitűnőre vizsgázott. Kiemelte, az elmúlt két 
évben a nehézségek ellenére előre tekintettek, a kétségbe-
esés helyett előre léptek, ennek köszönhető a Thermalpark 

és a hotel bejárata előtti parkoló megújulása. A parkoló azért 
is fontos, mint mondta, mert első benyomásként pozitívan 
hat a hotelba és a fürdőbe érkező látogatókra. Természe-
tesen a megújulást, a fejlesztéseket is tovább folytatják, fo-
lyamatosan tesznek azért, hogy még szebb legyen mind a 
fürdő, mind pedig a környéke.

Szöveg és kép: -rovin-
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Obnovili sa pasáže na Námestí Vámbéryho
Už skôr boli v rámci panelového 
programu mesta zrekonštruované 
obytné budovy na Námestí Vámbéry-
ho. Pokračujúc v tejto línii samosprá-
va dala obnoviť pasáže obklopujúce 
kostol sv. Juraja, ktoré navrhol nie-
kdajší čestný občan mesta, v sep-
tembri 2011 zosnulý Imre Makovecz. 
Ďalším plánom je, že obnovia celé 
centrum, tak aj Korzo Bélu Bartóka.

V uplynulých dňoch sa už skončili 
práce, prostredníctvom ktorých pasá-
že dostali nový vzhľad, novú maľbu aj 
osvetlenie, keďže niektoré časti boli 
dosť tmavé, uviedol v tejto súvislosti 
Zoltán Hájos.

Primátor mesta ďalej povedal, že sa-
mospráva by po rekonštrukcii Námes-
tia Vámbéryho, za účasti odborníkov i 
obyvateľov, chcela obnoviť celé cen-
trum mesta a tak ho oživiť.

Jedným z prvkov projektu by bola ob-
nova, nový povrch Korza Bélu Bartóka.

Ostalo by, ale zelenšie, aj veľké par-
kovisko pri Modrom Dunaji - berúc do 
úvahy estetickú hodnotu, resp. nároky 
tam žijúcich obyvateľov, návštevníkov 
kostola i turistov. Chceli by sme preto 

nájsť také riešenia - ako napr. trávnik 
na ekoparkovisku -, čo okolie urobí ze-
lenším, a pritom poskytne vyhovujúce 
miesto aj na parkovanie áut.

Od pracovníka mestského úradu Gá-
bora Bogyai sme sa dozvedeli, že zá-
roveň s ukončením obnovy pasáží na 
Námestí Vámbéryho sa začalo aj jeho 
ničenie.

„Žiaľ, podaktorí nepochopili, že zre-
konštruované strechy pasáží nie sú ur-
čené na to, aby, vylezúc z okien, slúžili 
ako strešné terasy“ - uviedol Bogyai, a 
dodal, že už v priebehu prác zhotoviteľ 
avizoval mestskému úradu, že nezná-
mi páchatelia rozrezali izoláciu striech 

nad niektorými obchodmi, v mnohých 
prípadoch z nich dolu nahádzali fľaše, 
smeti, zvyšky jedál.

Poškodili už aj nové odkvapové rúry, 
rozbili či zatreli sklo na viac ako polo-
vici strešných okien pasáží. To pred-
stavuje škody pre nás všetkých, veď 
iba izolácia pasáží stála 56 651 eur. 
(Strešné okná medzitým už aj vymenili, 
keďže hrozilo, že cez ne bude zatekať a 
tým sa poškodí aj vnútorný strop.)

Mestský úrad preto žiada o pomoc 
aj obyvateľov, aby v prípade, že takéto 
vandalstvo zbadajú, nech to okamžite 
nahlásia mestskej polícii.

(nagy, fotky: Nagy Attila)

V parku voľného času sa začala 
rekonštrukcia verejného osvetlenia

V parku voľného času - predbehnúc plánovanú rekon-
štrukciu cestnej siete - sa začala rekonštrukcia verejného 
osvetlenia. K novým lampám na Trhovisku, pribudnú po-
dobné aj v ostatných častiach parku. Led osvetlenie popri 
bezpečnosti bude aj energeticky menej náročné.

Pred rekonštrukciou cestnej siete v parku voľného času sa 
začne s obnovou verejného osvetlenia popri veľkom ihrisku 
a aj v parku.

Zmysluplne dostane nový asfaltový povrch úsek pred 
strednou odbornou školou, až po mestskú športovú halu, až 
po osadení osvetlenia. V časti pri Základnej škole sv. Jána, 
pri parkoviskách, sa už začalo s prácami na zapustej závore.

Totiž úsek medzi základnou školou a športovou halou 
bude pre automobilovú dopravu uzatvorený.

Samospráva vytvorí na tomto území zelenú plochu pre pe-
ších - chodníky a cyklochodníky budú slúžiť pohodliu náv-
števníkov.     (nagy, foto: Nagy Attila)
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Vásári hangulat a Felvidéki Vágtán
Kellemes idő, széles programkínálat 
és igazi vásári hangulat mellett ko-
moly küzdelmek várták nem csupán 
a lovassport szerelmeseit, hanem a 
család minden tagját is a sikabonyi 
reptéren június 25-én szervezett du-
naszerdahelyi VI. Felvidéki Vágtán, a 
budapesti Nemzeti Vágta előfutamán.

A hatodik alkalommal elrajtoló futa-
mokat két év kényszerszünet után ren-
dezték meg. A megnyitó produkció a 
somorjai Csalló Néptáncegyüttes és a 
Pósfa fellépése volt, és az eseményen 
köszöntötte a megjelenteket Czimbal-
mosné Molnár Éva, a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság főosztályvezetője, illet-
ve Hájos Zoltán polgármester is. 

A Vágtán a látványos lovas bemuta-
tók, kulturális és vidám gyermekprog-
ramok, koncertek mellett idén első 
alkalommal a Kézművesek udvara, 
valamint gazda- és termelői piac is 
várta a látogatókat, itt helyi és régióbeli 
kézművesek mutatták be temékeiket. 
Ugyancsak először rendezték meg a 
Kishuszár Vágtát is, amelynek a győz-
tese kijut a budapesti Nemzeti Vágtára.

A Hagyományőrző Lovas Betyárok 
Egyesület lovasbemutatójának kö-
szönhetően a közönség bepillantást 
nyert a 19. századi csikósvilág-életbe, 
de izgalmas lovasbemutatót tartott a 
Bíró Kert Lovas Központ és az ARGYLL 
hagyományőrző egyesület is, egy 896-
os csatajelenettel idézve meg a törté-
nelmet. Látványos szekérhúzó verseny 
is volt, amelyet a Dunaszerdahelyi Vá-
rosi Rendőrség csapata nyert meg a 
Bíró Lovaskert csapata előtt.

A legkisebbeket interaktív gyerekmű-
sorral várta a Glamour zenekar, de fel-
csendültek a 110 éve született Fényes 
Szabolcs zeneszerző legismertebb 
melódiái, valamint a Fortissimo zene-
kar tolmácsolásában magyar retró és 
könnyűzenei slágerek, a Dolly Plusssz 
együttes felhozatalában pedig hamisí-
tatlan retro hangulat és buli várt min-
den szórakozni vágyót.

A látványos szekérhúzó versenyt a 
Dunaszerdahelyi Városi Rendőrség 
csapata nyerte a Bíró Lovaskert csapa-
ta előtt, majd pedig a lóversenyek kiér-
tékelése kezdődött.

A lovasversenyek pedig a következő-
képp alakultak.

A szlovák futamban az Érsekújvárt 
képviselő Dáša Barátovát és a Naszva-

dért futó Andrea Struhárovát megelőz-
ve az idén sem talált legyőzőre a jókai 
Dušan Rýdzy, aki így a budapesti nem-
zetközi futamon mérheti majd össze 
erejét a többiekkel.

A Kishuszár Vágta az indulástól nagy 
csatát ígért, ezt végül a somorjai Pőthe 
Laura nyerte meg a hazai Hervay Rebe-
ka és a tallósi Múcska György előtt.

A Nemzeti Vágta hivatalos elővágtá-
ján pedig, a Felvidéki Vágta döntőjén is 
nagy küzdelemnek lehettek tanúi a né-
zők. A végig kiélezett versenyt végül a 
tallósi Múcska Gergely nyerte Marokkó 
nyergében, a Kalifát lovagló, Dunaszer-
dahelyt képviselő rutinos Egri Árpád és 
a tehetséges, Pozsonyeperjest képvi-
selő fiatal Alföldy Lilla előtt.

(na/rovin) Fotók: Rózsár Vince
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Dunaszerdahelyi Zenei Napok 
Dunajskostredské hudobné dni 

Duna Menti Tavasz – Podunajská jar

Nagy Attila és Rózsár Vince felvételei

(Fotók/fotky: Rózsár Vince, ZUS-MAI)
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Mikor hívjam a telefonos lelki első-
segély szolgálatot?

Elsősorban akkor, amikor úgy érzem, 
hogy egy független segítő beszélge-
tésre van szükségem. Amikor egy 
aktuális elakadás adódik az életveze-
tésben, egy döntéshelyzet, kapcsolati 
nehézség, illetve konfliktus esetén. 
Ugyanakkor támaszt jelenthet a telefo-
nos lelkisegély hívása egy kritikus élet-
esemény, pl. haláleset, veszteség ese-
tén. Mert az időben kapott segítség 
nagyban támogathatja a hívó megküz-
dését a nehéz helyzettel és segíthet 
megelőzni a hosszú távú negatív kö-
vetkezményeket. Arról is szólnunk kell, 
hogy vannak esetek, amikor a telefo-
nos segélyhívás életet ment, mert egy 
beszűkült lelki állapotban megelőzheti 
az öngyilkosságot.

Persze vannak segítőkész barátok, 
családtagok, vagy akár egy kedves 
szomszéd, de ezen segítő folyamatok 
hatékonysága jelentősen lecsökken-
het az ítélkezéstől, megcímkézéstől 
való félelem miatt, valamint azért, 
mert teljesen jószándékból ugyan, de 

általában a tanácsok adására helyező-
dik a hangsúly, nem pedig a meghall-
gatásra.

Fontos azonban megérteni, hogy a 
telefonon keresztül nem terápia zajlik. 
Ezek általában egyszeri beszélgeté-
sek, a terápia pedig egy hosszabb fo-
lyamat, melyet szakember végez. Te-
hát a telefonos lelki elsősegély vonal 
hívása nem helyettesíti a pszichiáter, 
pszichológus munkáját, segíthet vi-
szont abban is, hogy valaki bátrabban 
merjen segítséget kérni.

A Felvidéki Lelki Elsősegély Telefon-
szolgálat segítői ki van képezve, szak-
szerűen tudnak megfogalmazni kér-
déseket, amelyekkel teljes mértékben 
tudják segíteni a hívót, hogy felfedje 
maga előtt a belső világát. Az ügyelő 
nem ad tanácsot, hiszen abból már 
vélhetően kapott eleget a hívó, hanem 
abban segíti őt, hogy a saját megol-
dását találja meg. A segítő teljesen 
semleges, a saját világképét, vélemé-
nyét és érzéseit nem viszi be a segítés 
folyamatába. Legfontosabb számára, 
hogy ítélkezésmentes légkört tudjon 

teremteni. Mert ez a biztonságos lég-
kör teszi lehetővé, hogy a hívó megfo-
galmazza az érzéseit. Abszolút elfo-
gadás jellemzi a segítő beszélgetést, 
és nem kell attól tartania a segítséget 
kérőnek, hogy ha kimond valamit, arra 
bármilyen negatív visszajelzést kap. 
Ne feledjük, ha megfogalmazzuk az ér-
zéseinket, nagyon sok terhet le tudunk 
tenni magunkról!

Hol és mikor hívható a lelki elsőse-
gély telefonszolgálat?

Két, alapdíjas szlovákiai telefonszám 
- 0918 500 333 vagy 0904 500 334 - 
éjjel-nappal hívható. A felvidéki ügyelő-
inkkel szerdai napokon 18 órától csü-
törtök 18 óráig beszélgethetnek.
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ELÉRHETŐSÉG – KONTAKT

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

Születések – Novorodenci
Ábrahámová Mia Ariana. Bertók Lóránt Dávid
Bertóková Amira, Bíró Benett Noé, Bodnár Maxim
Brunczvik Eliza, Bugár Medox, Czafiková Lara
Érsek Edmund, Holocsi Marko, Horváth Teodor
Horváthová Miana, Képesi Dávid, Király Ákos
Kondé Emese, Konkoly Tia, Kőszegi Gergő
Kürthy Dóra, Mašeková Adela, Muzsay Áron
Nagy Alex, Nagy Péter, Neszméry Emma
Vajas Karol

Elhalálozások – Zomreli
Bazsóová Adriana (1964), Belány Roland (1981)
Bognár Imrich (1970), Bugárová Magdaléna (1953)
Csomor Lajos (1950), Csonga Ernest (1959)
Danis Michal (1947), Dobos Tibor (1935)
Farkas Zoltán (1956), Fekete Pavol (1985)
Hegedüs Štefan (1945), Ing. Lesnická Edita (1948)
Ing. Sehnal Ladislav (1960), Ing. Sidó Mikuláš (1945)
Jurányiová Margita (1927), Kovács Arpád (1955)
Kováčiková Agáta (1961), Kúnová Izabela (1938)
Mészárosová Alžbeta (1934), Mészárosová Mária (1948)
Nagy Tibor (2001), Olléová Margita (1953)
Slottová Štefania (1932), Stemmer Juraj (1960)
Szabová Alžbeta (1938), Vargová Helena (1928)
Weissová Margita (1957), Zemanová Elvíra (1949)

Házasságkötések – Sobáše
Csaplár Ladislav – Mészárosová Vivien
Csonga Ernest – Mgr. Schewellová Erika
Gaál Jozef – Gyarmatiová Mária
Horváth Nicolas – Kovácsová Sinda
Ing. Matuška Ladislav – Prháčková Lenka
Kovács Balázs – Jandurová Alžbeta
Kürthy Béla  -  Kudomrák Zsófia
Lelkes Tomáš – Medeiová Viktória
Lengyel Zoltán  -  Vargová Nikoleta
Lépes Jozef – Holý Ingrid
Mandák Štefan Ondrej – Borosová Melinda
Markovič Michal – Gódányová Gabriela
Méri Loránt – Lépesová Andrea
Nagy Csaba – Végová Edina
Pálfy Roland – Kovácsová Helena
Pék József – Méry Zuzana
Peller Zsolt – Preizinger Zsófia
Stephan Maximilian  - Szabómihályová Noémi
Szabo Ladislav – Péková Veronika
Szalay Richard  -  Szőcsová Lili Beatrix
Takács Attila  -  Fekete Eszter
Zmajkovič Martin – Michaela Dudeková

Vodoinštalácia
Podlahové kúrenie
Rekonštrukcia bytov a domov
Kurenár
Vodár

 

TEL: 0905 337 004TEL: 0905 337 004
  

E-MAIL: FL4875749@GMAIL.COME-MAIL: FL4875749@GMAIL.COM
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Pastelky opäť maľovali
Do 23. ročníka Žitnoostrovských pasteliek prišlo takmer 
1700 prác. Z vybraných detských prác bola vo výstavnej 
sieni Žitnoostrovského múzea otvorená výstava a ich vy-
hodnotenie.

Na vernisáži a odovzdávaní cien, ktoré zorganizovalo Žit-
noostrovské osvetové stredisko, zo 60 ocenených detí osob-
ne prevzalo svoj darček asi 40. Deti s radosťou preberali 
zaslúžené ocenenia okrem iných od vicežupana Trnavské-
ho samosprávneho kraja Józsefa Berényiho, viceprimátora 
mesta Attilu Karaffu, zástupcu mesta Győr Tibora Diligensa, 
predsedu poroty Bohumíra Bachratého a ďalších význam-
ných hostí, resp. zástupcov partnerských podnikov.

(rovin)

Kukkónia Tour 2022 Sikikonyha 

Családi bringásnap


