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Múlt és jövő
A jelenben létezünk, mindig az adott pillanatban éljük meg 

életünk eseményeit, ám gyakorta óhatatlanul a múltba vagy 
a jövőbe kalandoznak gondolataink. Sok esetben a nosztal-
gia, esetleg valakinek vagy valaminek a hiánya repít minket 
egy régmúlt időzónába, hogy felidézzünk néhány emlék-
képet. Máskor viszont az elkövetkező időszakba tekintve 
a fantáziánk révén képzeljük el, mi várhat ránk, illetve mit 
szeretnénk. A múltat elkerülhetetlenül magunkkal cipeljük 
a jövőbe, és akarva-akaratlan befolyással van mind a napi 
tevékenységünkre, mind jövőbeli terveink szövögetésére. Így 
van ez az egyén és a közösség életében egyaránt. Létünket 
számtalan szokás és hagyomány kíséri, melyeknek egyrészt 
megtartó erejük van, másrészt pedig személyiségformáló 
hatásuk.

Ezek révén örökítjük át többek közt a különböző tapaszta-
latokat, a múlt értékeit, vagy épp az összetartozás érzését. 
Ugyanakkor ezek segítségével hagyjuk hátra utódainknak a 
világban történő eligazodás iránytűit is, netán a természet és 
a társadalom harmóniájának esszenciáját. 

Az elődeink iránti tiszteletből a hagyományok továbbvite-
le, valamint az értékmegőrzés és -fejlesztés olyan esemény 
kapcsán is kötelező érvényű, mint a Csallóközi Vásár. A kö-
zösségi időtöltés ilyen formája főképp annak tükrében tűnik 

fokozottan szükségesnek és üdvösnek, hogy az elmúlt két 
esztendőben a koronavírus szinte minden rendezvény szer-
vezését ellehetetlenítette. 

A vásár városunk legrégibb hagyománya, amely nem csu-
pán arról szól, hogy különböző termékek gazdát cserélnek, 
hogy finom étkeket és italokat kóstolhatunk, esetleg körhin-
tára ülhetünk. A vásár a várva várt találkozások helye is egy-
ben, az öröm és a kikapcsolódás színtere, amely lehetőséget 
ad a minőségi kultúra terjesztésére, vagy akár az elmaradha-
tatlan helyi fellépők bemutatkozására is. A régió legnagyobb 
rendezvényén tízezrek fordulnak meg a vásártéren és egy-
ben a városban.

A hagyományőrzés és a lokálpatriotizmus erősítése a hit-
vallásunk. Ezért igyekeztünk olyan gazdag programot szer-
vezni, amelyek nemcsak élményt biztosítanak, hanem az 
összetartozásunkat is erősíthetik. Jómagam ezért csak egy 
egyszerű dolgot kívánhatok: Mindenki jöjjön el a vásárba, élje 
meg a pillanatot és érezze jól magát! Dunaszerdahelyiként 
vagy csallóköziként ezzel tehetjük a legtöbbet, hogy a múl-
tunknak ilyen formában is legyen jövője…

A. Szabó László
Dunaszerdahely város alpolgármestere

Nagy Attila felvételeNagy Attila felvétele
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Naším cieľom je 
rozširovať možnosti športovania

PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta Dunajská Streda

Športoviská v Dunajskej Strede sa 
v  posledných rokoch postupne ob-
novujú – najčerstvejším príkladom 
takejto obnovy je veľkolepá revitalizá-
cia mestského parku oddychu. V tej-
to súvislosti sme sa pýtali primátora 
JUDr. Zoltána Hájosa.

Hovorili sme o tom už viackrát, ale 
považujem za mimoriadne dôležité 
zdôrazniť, že vedeniu nášho mesta zá-
leží na zdraví obyvateľov. Snažíme sa 
preto zabezpečiť športové možnosti 
pre mladú generáciu , ako aj neustále 
rozvíjať s tým súvisiacu infraštruktúru 
a podľa potreby obnovovať naše špor-
toviská.

Mnohí vedia, že v prvom kole sme 
zmodernizovali bežecké pásy na dvo-
roch základných škôl,  staré škvárové 
trate dostali nové, gumové kryty. Re-
vitalizácia bežeckých tratí mala veľký 
úspech; navyše, počas pandémie koro-
navírusu ich využívali aj mnohí obyva-
telia. Tu by som poznamenal, že dvory 
základných škôl a tamojšie priestory 
nevyužívajú len školáci, ale mimo vy-
učovania sú prístupné aj širokej verej-
nosti.

Nastal čas nahradiť kryty športovísk, 
ktoré mali doteraz väčšinou asfalto-
vý povrch,  gumovým. V tomto smere 
sme prihliadali predovšetkým na to, 
čo škola potrebuje, o ktoré športy je 
v tej-ktorej inštitúcii záujem. Napríklad 
na Základnej škole Gyulu Szabóa vyu-
žívajú športovisko mladé hádzanárky, 
takže tamojšie hádzanárske ihrisko do-
stalo nový povrch. Aby však mohli tré-
novať aj najmenší, po šírke sme vytvo-
rili k existujúcemu dva menšie ihriská, 
takže sa tým rozšírili možnosti na tré-
ning. Samozrejme, tieto ihriská sa dajú 
využiť nielen na hádzanú, ale napríklad 
aj na futbal. Či už na hodinách telesnej 
výchovy, na popoludňajších krúžkoch, 
alebo verejnosťou mimo vyučovania.

Iný prípad bol v Základnej škole 
na Jilemnického ulici, kde sme sa sna-
žili sústrediť na viacero športov. Chceli 
sme ponúknuť možnosti hrania hádza-
nej, volejbalu, futbalu pre školákov a, 
samozrejme, aj pre širokú verejnosť. Tu 
sa existujúci betónový povrch vymenil 
za gumový, staré bránky boli nahrade-
né novými, dokonca sme ich obohnali 
sieťou na zachytávanie lôpt, aby tieto 
nemohli preletieť na susedné pozemky.

Pevne verím, že obnovené, moderné 
športoviská budú motivovať stále viac 
ľudí k tomu, aby ich využívali vo svojom 
voľnom čase a mám radosť z toho, že 
školáci teraz majú ešte väčší priestor 
na šport.

K ďalším realizáciám a plánom patrí 
aj to, že na základných školách Zoltána 
Kodálya a na Smetanovom háji chce-
me vybudovať hádzanárske, resp. fut-
balové ihrisko s podobným gumovým 
povrchom.

Snažíme sa teda všade vytvárať in-
fraštruktúru tak, aby z nej mali osoh 
hlavne deti a mládež, ale taktiež všet-
ci obyvatelia Dunajskej Stredy, ktorí sa 
chcú o svoje zdravie vedome starať.

Čo sa týka mestského parku od-
dychu, aj tu nastali veľké zmeny. Už 
vo veľmi blízkej budúcnosti nás čaká 
Žitnoostrovský jarmok, ktorý sa bude 
konať v revitalizovanom prostredí – 
zmena, ktorá bola už veľmi potrebná 
a verím, že sa osvedčí ako užitočná 
a osožná.

V parku voľného času a oddychu, ako 
si obyvatelia mohli všimnúť, prebehla 
kompletná obnova. Už tam stojí úplne 
nové, moderné basketbalové ihrisko 
s gumovým povrchom a s novými ko-
šmi a doskami. Vedľa neho sa rozpre-
stierajú menšie ihriská s umelou trávou 
a  teqballové stoly. Aj toto sú užitočné 
novinky, ktoré môžu využiť aj mladí ľu-
dia. Samozrejme sme mysleli aj na ska-
teboardistov, keďže vynovená bude aj 

skateboardová dráha, ktorú využívajú. 
Vonkajší fitnes priestor pri ihriskách sa 
tiež rozšíril o nové prvky a zdá sa, že 
tieto majú u verejnosti veľmi pozitívnu 
odozvu. Ak si chcete poriadne precvi-
čiť telo a udržať si kondíciu, poďte si 
ich vyskúšať. Verím, že z rozšírených 
a skvalitnených možností športovania 
v našom meste budú ťažiť všetci.

Na adresu finančnej stránky treba po-
vedať, že jednotlivé športoviská vyjdú 
aj na viac ako 100 000 eur, čo nepo-
chybne nie je málo; zároveň však verím 
tomu, že pri šetrnom zaobchádzaní 
žiakmi aj verejnosťou nám poslúžia 
dlhé roky.

Za garážami Na sídlisku východ sme 
vytvorili úplne nové multifunkčné špor-
tové ihrisko, o ktorom som presved-
čený, že poteší tamojších obyvateľov 
a  dúfam, že popri deťoch aj dospelí 
vďaka nemu získajú priestor na užitoč-
né trávenie voľného času.

Na inom mieste, kde sme areál roz-
šírili o parkovisko, pretože bol po ňom 
veľký dopyt zo strany obyvateľov, 
máme v pláne vytvoriť aj multifunkčné 
športové ihrisko.

Dúfam a verím, že popri starostlivosti 
o zdravie je spoločným záujmom nás 
všetkých aj podpora športu a pohybu. 
Vedenie nášho mesta sa preto neustá-
le snaží vytvárať priestory a možnosti 
na športovanie a rozširovať infraštruk-
túru.
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Dunaszerdahelyen az elmúlt években 
fokozatosan megújultak a sportpá-
lyák – legutóbb látványosan például 
a szabadidőparkban. Ennek kapcsán 
kérdeztük Hájos Zoltán polgármes-
tert. 

Többször szóltunk már róla, de min-
dig kiemelten fontosnak tartom meg-
jegyezni, hogy városunk vezetésének 
fontos lakosaink egészsége, amelybe 
beletartozik fiataljaink sportolási lehe-
tőségeinek biztosítása, illetve az ehhez 
szükséges infrastruktúra folyamatos 
fejlesztése, sportpályáink korszerűsí-
tése. 

Sokan tudják, hogy első körben az 
alapiskolák udvarain található futó-
pályákat modernizáltuk és cseréltük 
le a régi salakos pályákat gumialjzatú 
futófelületre. Ezeknek nagy sikere volt, 
ráadásul a koronavírus-járvány idő-
szakában ezeket a lakosok is ki tudták 
használni. Fontos ugyanis megjegyez-
ni, hogy az alapiskolák udvarait, az ot-
tani pályákat nem csupán az iskolások 
használják, azok a tanítási időn túl nyi-
tottak a nagyközönség számára is.

Eljött annak az ideje is, hogy a meg-
lévő, általában aszfaltfelületű sportpá-
lyákat gumifelületűre cseréljük le. En-
nél elsősorban azt vettük figyelembe, 
hogy mire van igénye az iskolának, ott 
milyen sportágak működnek eleve jól. 
Például a Szabó Gyula Alapiskolában 
a lány kézilabda utánpótlás használja, 
így ott a meglévő kézilabdapálya ka-
pott új felületet. Azonban ahhoz, hogy 
a kicsik is tudjanak edzeni, szélessé-
gében is két kisebb pályát alakítottunk 
ki a meglévő mellé, tehát bővültek az 
edzési lehetőségek. Természetesen 
ezeket a pályákat nem csupán kézi-
labdára, hanem például focizásra is 
ki lehet használni, egyrészt a testne-
velésórákon, másrészt az iskola utáni 
szakkörök esetében, illetve a lakosok 
számára is elérhetőek ezek a helyek.

Más eset volt a Jilemnicky utcai 
Alapiskolában, ahol több sportágra 
igyekeztünk fókuszálni, így a kézilab-
da, a röplabda, a futball sportolására 
igyekeztünk lehetőségeket kínálni az 
iskolás gyerekek és természetesen a 
nagyközönség számára is. Itt a meg-
lévő betonfelületet gumira cseréltük, 
új kapuk kerültek ki, sőt azokat körbe 
is kerítettük hálóval, hogy megfogják a 
labdákat, így azok ne repülhessenek át 
a szomszédos telkekre.

Bízom benne, hogy a megújult, kor-
szerű pályákat látva egyre többen kap-
nak majd kedvet, a szabadidejükben 
kihasználni azokat, és az iskolásoknak 
is nagyobb tere van ott a sportolásra.

A további fejlesztések, illetve tervek 
közé tartozik, hogy hasonló gumifelüle-
tű kézilabda-, illetve focipályát akarunk 
kialakítani a Kodály Zoltán Alapiskolá-
ban, illetve a Smetana ligeti Alapiskolá-
ban is.

Tehát igyekszünk kialakítani minden-
hol úgy ezeknek az infrastruktúráját, 
hogy az főképp a gyerekek, a fiatalok, 
de minden dunaszerdahelyi lakos szá-
mára hasznos legyen, aki többet sze-
retne tenni az egészségéért.

Ami a szabadidőparkot illeti, ott is ko-
moly változások történtek. Elsősorban 
a mellette lévő vásártér megújulásának 
a szükségességét és hasznosságát 
fogjuk most, az előttünk álló Csallóközi 
Vásár idején megtapasztalni. 

A szabadidőparkban pedig, mint azt 
a lakosok látják és tapasztalják, teljes 
megújulás történt. Egyrészt van már 
ott egy teljesen új, modern, gumifelü-
letű kosárlabdapálya új kosarakkal és 
palánkokkal, vagy elég csak a mellette 
kialakított kisebb műfüves pályákra, a 
teqball asztalokra gondolnunk. Ezek 
is olyan hasznos lehetőségek, ame-
lyet a fiatalok is ki tudnak használni. 
Természetesen gondoltunk a gördesz-
kásokra is, hiszen az általuk használt 

Célunk 
a sportolási lehetőségek bővítése

A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Dr. Hájos Zoltán
Dunaszerdahely város polgármestere

gördeszkapálya is megújul. A pályák 
melletti kültéri fitnesz is újabb elemek-
kel bővült, ahogyan tapasztaljuk, sokak 
örömére. Aki tényleg szeretné edzeni a 
testét, szeretné a kondícióját karban-
tartani, van rá lehetősége. Azt hiszem, 
mindenki számára fontos, hogy a spor-
tolásra kínált lehetőség, ami eddig is 
megvolt, jelentősen bővült és korsze-
rűsödött. 

Ha a költségvetési vonzatát nézzük, 
el kell mondani, hogy egy-egy ilyen pá-
lya több mint 100 ezer euróba kerül, 
ami nem kevés, ugyanakkor bízom 
benne, ha a diákok és lakosaink is vi-
gyázni fognak ezekre a modern pályák-
ra, akkor azok hosszú éveken keresztül 
tudnak majd bennünket szolgálni.

A keleti lakótelepen, a garázsok mö-
gött is kialakítottunk egy teljesen új, 
multifunkciós sportpályát, amely, bí-
zom benne, hogy az ottani lakosoknak 
is a kedvére lesz, és remélem, hogy 
kedvet fognak kapni a felnőttek is, nem 
csak a gyerekek a szabadidejük hasz-
nos eltöltésére.

Máshol, ahol parkolóval bővítettük a 
területet, mert nagy volt rá a lakossági 
igény, ott is igyekszünk egy multifunk-
ciós sportpályát kialakítani.

Remélem és hiszem, hogy az egész-
ség megőrzése mellett mindannyiunk 
közös érdeke a sportolás és a mozgás 
támogatása. Ennek kereteit, lehetősé-
geit, infrastruktúráját igyekszik ezért 
folyamatosan bővíteni városunk veze-
tése.  
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Zrekonštruovanú kuchyňu Materskej školy 
na Októbrovej ulici odovzdali do užívania 
Centrálna kuchyňa v MŠ v Októbrovej 
ulici, ktorú prevádzkuje mestská spo-
ločnosť Gastro DS, s.r.o., bola 25. au-
gusta odovzdaná do užívania.

Na slávnostnom podujatí prítomných 
privítal konateľ spoločnosti, Ing. Ondrej 
Kosztra, ktorý vyzdvihol, že dnešné 
odovzdanie kuchyne do užívania je 
zdanlivo malým krôčikom, no zároveň 
dôležitým  míľnikom v oblasti centra-
lizácie školského stravovania v Dunaj-
skej Strede. Jeho slová potvrdil aj pri-
mátor mesta JUDr. Zoltán Hájos, ktorý 
zablahoželal všetkým aktérom  podie-
ľajúcim sa na realizácii, vďaka ktorým 
v Dunajskej Strede mohla vzniknúť ta-
káto moderná prevádzka.

Ako uviedol prvý muž mesta vo 
svojom  príhovore, súčasné vysoké 
ceny energií jasne ukazujú, že poslan-
ci mestského zastupiteľstva urobili 
správne rozhodnutie, keď sa pred nie-
koľkými rokmi namiesto rekonštrukcie 
5 školských kuchýň a 9 kuchýň mater-
ských škôl rozhodli pre centralizáciu. 
Vďaka tomu dnes dokážu  každý deň 
pripraviť pre deti navštevujúce mestské 
vzdelávacie inštitúcie obed ekonomic-
kejšie a zároveň za pomoci moderného 
vybavenia. Po kuchyniach zriadených 
v Základnej škole Gyulu Szabóa a Zá-
kladnej škole na Jilemnického ulici ide 
o tretiu centrálnu prevádzku v procese 
zriaďovania centrálnych kuchýň, kto-
rá bude schopná uvariť a rozviesť 950 

obedov denne do 9 materských škôl. 
Primátor ďalej zdôraznil, že rekonštruk-
cia kuchyne a výdajní jedál sa zrealizo-
vala za  720.000 eur, pričom pôvodne 
na tento účel poslanci vyčlenili z mest-
ského rozpočtu sumu oveľa vyššiu,  
810.000 eur.

Po slávnostných príhovoroch zmo-
dernizovanú kuchyňu požehnali pred-
stavitelia rímskokatolíckej a reformova-
nej cirkvi. Následne sa pozvaní hostia, 
medzi nimi riaditeľky materských škôl, 
zoznámili s priestormi a vybavením  
kompletne zrekonštruovanej budovy.

(ra)

Mesto Dunajská Streda je jedným 
z 27 miest a mestských častí, ktoré chcú 
vyhrať nové ihrisko v druhom ročníku hry 
K Park.

Ak bude spolupráca obyvateľov úspeš-
ná a my sa staneme jedným zo 7 výher-
cov, ktorým spoločnosť Kaufland postaví 
nový K Park, v oddychovom parku, vedľa 
Trhoviska odovzdaného v minulom roku, 
na mieste terajšieho detského ihriska by 
vzniklo moderné ihrisko vhodné na ak-
tívne trávenie voľného času. Stačí, ak sa 
obyvatelia zaregistrujú do  hry a každý 
deň v  období od 25. augusta do 5. ok-
tóbra odovzdajú jeden hlas na stránke hry 
K Park (www.kauflandpark.sk).

Spoločnosť Lidl spustila projekt s názvom „Lidl Čistinka“, do ktorého sa 
zapojilo aj naše mesto. Hlasovať môžete do 25. septembra 2022.

Každý zákazník, ktorý si v termíne od 15. augusta do 25. septembra za-
kúpi v predajni Lidl tovar v hodnote minimálne 20 eur, dostane pri poklad-
nici hlasovaciu kartičku s unikátnym kódom a môže odovzdať svoj hlas 
vybranému mestu. Parky vo víťazných mestách budú dokončené na jar 
2023.

Lidl Čistinka je mestský park tvorený zo štyroch prepojených modulov. 
Hlavná myšlienka spočíva v základnom "štvorci" s rozmerom 12x12m a 
15x15m a variabilnom usporiadaní v akomkoľvek priestore s ohľadom 
na pozemok a lokalitu. Každý modul má svoju funkciu a charakter, a spolu 
tvoria kompaktnú zónu, ktorá nesie názov Lidl Čistinka. Takto vyskladaný 
mestský park dokáže pokryť potreby každého obyvateľa a užívateľa verej-
ného priestoru.

Hlasujte za Mesto Dunajská Streda, aby sme boli jedným z piatich víťaz-
ných! Hlasovať môžete na stránke: https://cistinka.lidl.sk/
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Szent István királyt ünnepeltük
Államalapító Szent István királyunkat 
ünnepelte dunaszerdahelyi közössé-
günk augusztus 20-án.

„Él ma is Szent István öröksége, és 
hathatósan védelmez bennünket az ő 
Szent Jobbja. Ünnepeljünk ma tiszta 
szívből, örüljünk egymásnak és nyis-
sunk utat egymás felé” – fogalmazott 
az ünnepi szentmise elején Bozay 
Krisztián esperes. A szentbeszédben 
Szakál László János esperes méltatta 
a legnagyobb magyar államférfit, nem-
zetépítő munkáját és politikáját, de 
egyben szentségi erényeit is.

A szentmisében régi szokás szerint 
megáldották Dunaszerdahely város új 
kenyerét is, amelyet idén Antal Ágota 
és a Minit Slovakia Kft. helyezett az ol-
tár elé. E kenyereket a szentmise után 
a templom kapuiban kóstolhatták meg 
a hívők.

A liturgikus ünneplést követően rend-
hagyó módon a Csaplár Benedek Váro-
si Művelődési Központ elé gyűlt össze 
a közösség, ahol előbb Bíró Emese, a 
Kodály Zoltán Alapiskola tanulója (fel-
készítő tanára Simon Anikó), valamint 
Bíró Eszter, a Fókusz Gyermek- és Di-
ákszínpad tehetsége lépett fel. Műso-
rukat az ünnepi beszédek követték.

„Európában sok nemzet irigykedve 
figyeli a mai Magyarországot, hogy a 
magyar kormány hogyan és milyen 
értékben támogatja nemzetének lá-
nyait és fiait, akik Magyarország hatá-
rain kívül élnek. Irigykednek, mivel saját 
nemzetük nem támogatja más állam 
területén élő nemzeti közösségük tag-
jait” – fogalmazott ünnepi köszöntő-
jében Hájos Zoltán polgármester, aki 
hozzátette azt is, hogy mindez ben-
nünket is kötelez, s az augusztus 20-ai 
ünnepségnek több üzenete is van szá-
munkra. Ezek: „megtartani a nemzeti 
identitásunkat, megtartani a kultúrán-
kat és a hagyományainkat, egy közös-
ségként összetartani és boldogulni a 
szülőföldünkön. (…) Ezért is szükséges 
kialakítani az egységes politikai érdek-
képviseletet, hogy a Szlovák Nemzeti 
Tanácsban legyen egy olyan politikai 
erő, amely érdekeinket képviselni tudja” 
– fogalmazott a polgármester, egyér-
telműsítve, hogy „ha a felvidéki magyar 

közösség hosszú távon nem fogja tud-
ni magának biztosítani a politikai ér-
dekképviselet, elveszítheti az egységbe 
vetett hitét és feladhatja a nemzeti ho-
vatartozásból fakadó kötődését, a kö-
zösségünk tettre kész tagjai különböző 
politikai- és érdekcsoportosulásban 
elkallódnak.”

Ezt követően Nacsa Lőrinc magyar 
politikus, országgyűlési képviselő ün-
nepi beszéde következett.

„Hogy ma, itt, 2022-ben magyarul 
ünnepelhetünk, az Szent Istvánnak is 
köszönhető. Mert fontosnak tartotta 
ezeket az értékeket. Vajon eleget be-
szélünk-e a gyermekeinknek a hitről, 
a szeretetről, az alázatról, az erőről, 
az igazságosságról, a bátorságról és 
a becsületről. Ezek Szent István intel-
meiben benne vannak (...) és öröksége 

nem csupán augusztus 20-ai ünnepsé-
gekből áll, hanem meg kell hogy jelen-
jen a mindennapjaink során, a közéleti 
tevékenységünkben” – figyelmeztetett.

Az országgyűlési képviselő beszéde 
végén rámutatott arra is, hogy „a mai 
ünnep nem csupán egy ezer évvel ez-
előtti eseményről, hanem a mögöttünk 
álló ezer évről szól. Arról, hogy meg 
tudtunk maradni és meg akarunk ma-
radni.”

Az ünnepi beszédeket követően a 
Vox Camerata kamarakórus és Kevicky 
Tünde Ex Libris-díjas tanítványai, Bitte-
ra Sophie Iman, Farkas Olivér és Nav-
rátil Amira léptek fel, majd az ünneplő 
közösség átvonult a Szent István-em-
lékműhöz, ahol elhelyezték a tisztelet 
koszorúit.

Szöveg és kép: Nagy Attila
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A legapróbb 
dunaszerdahelyieket köszöntötték
A 2021 októbere és decembere között 
született dunaszerdahelyi kis lakoso-
kat köszöntötték a városi hivatalban 
augusztus 25-én.

A szülőkkel, testvérekkel, nagyszülők-
kel érkező 24 babát Hájos Zoltán, vá-
rosunk polgármestere, valamint Duna-
szerdahely alpolgármesterei, A. Szabó 
László és Karaffa Attila üdvözölték.

Hájos Zoltán örömét fejezte ki, hogy 
a városháza házasságkötő termében 
köszönthette a városi hivatal meghívá-
sát elfogadó szülőket és gyermekeket. 
Mint mondta, nem mindegy, hogy a 
jövő generációja milyen körülmények 
közt nő fel, ezért városunk vezetése 
szeretne ehhez minőségi nevelést, ok-
tatást nyújtó bölcsődék, óvodák, isko-
lák fenntartásával hozzájárulni. 

Újfent felhívta a gyermekek szülei-
nek figyelmét a város alapította Fészek 
Alapítványra, mellyel Dunaszerdahely 
a gyerekeket kívánja támogatni. Kérte 
a szülőket, bátran használják ki a lehe-
tőséget, ha útbaigazításra van szüksé-
gük, azt pedig szívesen megteszik a 
városi hivatal munkatársai.

„Tudom, nem könnyű szülőnek len-
ni, hisz mindenkinek magának kell azt 

megtapasztalnia. Kérem, a legjobb 
tudásuk szerint, teljes szeretetükkel 
tegyék ezt“ – zárta köszöntőjét Hájos 
Zoltán.

Karaffa Attila, Dunaszerdahely alpol-
gármestere üdvözlő szavaiban kiemel-
te, hogy 

„a családi tűzhely melegét megtar-
tani sok munkát és kitartást igényel. 
Egy baba mosolyában felfedezzük a 
pillanat örömét, szemében meglátjuk a 
holnap ígéretét.“

„Neveljék kérem gyermekeiket úgy, 
hogy azok felnőttként is mindig szere-
tettel gondoljanak városunkra, annak 
lakosaira“ – mondta el ünnepi gondo-
latait Karaffa Attila.

A köszöntők kedves hangulatához 
Bazsó Horváth Zsuzsanna, a Duna-
szerdahelyi Művészeti Alapiskola ta-
nára járult hozzá. A fuvolán elhangzó 
kedves dallamok gyereknek, szülőnek 
egyaránt ünnepivé tették ezt a mai na-
pot.   Szöveg és kép: -rovin-

Vedenie mesta 
privítalo maličkých narodených 
Vedenie mesta privítalo malých dunajskostredských obča-
nov narodených v októbri - decembri 2021.

Primátor mesta Zoltán Hájos a viceprimátori A. Szabó 
László a Attila Karaffa privítali 24 novorodencov v sprievode 
ich rodičov, súrodencov, starých rodičov.

Zoltán Hájos vyjadril potešenie, že tých rodičov a ich deti, 
ktorí prijali pozvanie, mohol privítať v sobášnej sieni mest-
ského úradu.

Ako uviedol, nie je jedno, v akých podmienkach bude nová 
generácia vyrastať. Vedenie mesta by preto chcelo prispieť 
prevádzkovaním jasieľ, materských škôl, základných škôl, 
ktoré budú poskytovať kvalitnú výchovu a vzdelanie. Opäť 
upriamil pozornosť na nadáciu Hniezdo, ktorú zriadilo mesto, 
a prostredníctvom ktorej mieni podporovať deti Dunajskej 
Stredy. Požiadal rodičov, aby využili ponúkanú nmožnosť, 
a pokiaľ potrebujú informácie, pracovníci mestského úradu 
ich vďačne poinformujú.

„Viem, nie je ľahké byť rodičom, o tom sa musí každý pre-
svedčiť sám. Prosím, aby ste túto danosť vykonávali podľa 
svojich najlepších znalostí, s úprimnou láskou" - ukončil svoj 
príhovor Zoltán Hájos.

Attila Karaffa, viceprimátor mesta Dunajská Streda vo svo-
jom príhovore vyzdvihol: "Udržať teplo domáceho krbu si vy-
žaduje veľa práce a vytrvalosti. V úsmeve dieťaťa objavíme 
radosť okamihu, v jeho oku uvidíme prísľub budúcnosti". „Pro-
sím, vychovávajte svoje deti tak, aby aj v dospelosti s láskou 
mysleli na naše mesto, jeho obyvateľov" - formuloval svoje 
myšlienky Attila Karaffa.

K slávnostnej atmosfére prispela aj Bazsó Horváth 
Zsuzsanna, učiteľka Základnej umeleckej školy v Dunajskej 
Strede. Hudobné diela zahrané na flaute prispeli v tento deň 
k slávnostnej nálade tak rodičov, ako aj detí.

-rovin-, preklad: -esz-
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A Pázmaneum Polgári Társulás kitüntetése
A Budavári Palotában a Kallós Zoltán Külhoni Magyarsá-
gért Díjakat augusztus 19-én adták át. A rangos elismerés 
két felvidéki díjazottjának egyike a dunaszerdahelyi Páz-
maneum Polgári Társulás volt.

Az elismeréseket Potápi Árpád János, nemzetpolitikai ál-
lamtitkár adta át a díjazottaknak, többek között a Pázma-
neum Társulás elnökének, városunk alpolgármesterének, 
Karaffa Attilának.

A 2018-ban elhunyt néprajztudósról elnevezett díj a külhoni 
magyarságért végzett kimagasló közéleti, gazdasági, tudo-
mányos, kulturális, oktatási tevékenység elismerésére ado-
mányozható.

A díjat idén tíz határon túli személyiség, illetve szervezet 
kapta meg.

2005. október 2-án a bakai plébánián tartotta alakuló ülé-
sét a Pázmaneum Polgári Társulás, célul az alapvető emberi 
értékek és a nemzeti identitás felvidéki megerősítését tűzték 
ki, a keresztény erkölcs szellemében.

A társulás tagja lehet bárki, aki egyetért alapszabályukkal, 
részt vesz annak megvalósításában és nem támogat (illetve 
a múltban sem támogatott) kommunista, fasiszta, rasszista 
vagy más erőszakos ideológiát. A szervezet alapító elnöke 
ThDr. Karaffa János plébános volt, aki 2021. június 23-án 
adta vissza lelkét Teremtőjének.

A Pázmaneum képviselői az elmúlt 17 év alatt számos 
egyházi és társadalmi rendezvényt szerveztek a Felvidéken 
és az anyaországban is, melyeken a keresztény, konzervatív 
értékek megtartása és továbbadása kapott hangsúlyos sze-
repet. Dunaszerdahelyen a társulás kezdeményezte többek 
között a Magyar Kultúra Napjáról szóló megemlékezést és a 
Trianoni gyertyagyújtás napját, valamint szervezője a Felvi-
dékről kitelepített magyarok emléknapjának.

A társulás Pázmány Péter bíboros és Isten szolgája Ester-
házy János szellemi örökségének ápolását őrzi, és ennek 
szellemében dolgozik a jövőben is. Jelszava ma sem válto-
zott: A Felvidéki magyar katolikusok szolgálatában!

(ma7.sk / dunaszerdahelyi,  fotó: Kocur L.)

A társulás jótékonysági koncertet szervez két duna-
szerdahelyi kislány javára 2022. szeptember 29-én, 18 
órai kezdettel a Csaplár Benedek Városi Művelődési Köz-
pont színháztermében.
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WANNADO: Festival športu a zábavy
Aký šport vybrať pre deti, ktoré sa radi 
hýbu? Čo by ich naozaj zaujalo: futbal 
alebo karate, či snáď hádzaná, alebo 
povedzme tanec? Nič nemôže viac 
uľahčiť rozhodovanie, ako keď sa de-
ťom aj rodičom na jednom mieste 
môže predstaviť viacero športových 
klubov.

V Dunajskej Strede sa po prvýkrát 
konal športový festival Wannado. 
Na Trhovisku čakali záujemcov počas 
celého dňa zábavné programy; okrem 
toho rodičia aj deti, ktoré si prišli vybrať 
šport, mohli položiť svoje otázky 9 du-
najskostredským športovým klubom, 
pozorovať ich pri športových aktivitách 
a deti si mohli vyskúšať ten či onen 
šport.

Festival navštívil aj primátor nášho 
mesta Zoltán Hájos, ktorý povedal, že 
je pre neho veľkým potešením privítať 
v našom meste takéto pestré, milé, 
rodinné podujatie. Ako zdôraznil, Wan-
nado Festival športu poskytol rodičom 
s malými deťmi príležitosť, ktorá môže 
povzbudiť našich mladých ľudí k zdra-
vému životnému štýlu a pomôcť deťom 
aktívne oddychovať.

Návštevníkov festivalu vítal pohľad 
na rodičov a usmiate deti zastavujúce 
sa pri stánkoch jednotlivých klubov. 
Záujemcovia pritom prostredníctvom 
mobilnej aplikácie Wannado mohli hla-
sovať za klub, ktorý považovali za naj-

zaujímavejší. Počas festivalu, na zá-
klade počtu hlasov, boli na konci dňa 
Wannado ocenené tri najúspešnejšie 
kluby, ktoré od organizátorov, združe-
nia Wannado a TV JOJ získali finančné 
poukážky, ktoré víťazom odovzdal pri-
mátor Zoltán Hájos. Prvýkrát v histórii 
festivalu bola odovzdaná aj špeciálna 
cena a to produkcii, ktorá prilákala naj-
väčšie publikum – nečakaného uzna-
nia sa dostalo klubu akrobatického ro-
kenrolu Športujsnami.

Okrem zhliadnutia športových pre-
zentácií sa návštevníci mohli zabaviť, 

zahrať si a príjemne si oddýchnuť. V Du-
najskej Strede sme privítali talkshow 
„Sedem s.r.o.“, kto chcel, mohol zbierať 
autogramy od známych osobností TV 
JOJ, či dokonca sa zúčastniť castingu 
do televíznej relácie „Bez servítky“.

Malí aj veľkí, čo v sobotu navštívili 
športový festival Wannado na Trhovis-
ku, mohli zažiť krásny, zážitkami nabitý 
deň dýchajúci rodinnou atmosférou.

Dúfame, že aj v budúcom roku bude-
me môcť v našom meste privítať tento 
vynikajúci festival!

Text a foto: -rovin
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Jubilált a Vámbéry Gimnázium
Nagyszabású rendezvénnyel és az 
elmúlt évtizedeket bemutató kötet-
tel emlékezett meg fennállásának 
70. esztendejéről a dunaszerdahelyi 
Vámbéry Ármin Gimnázium.

„Színvonalas, évek óta jól működő 
és máig virágzó oktatási intézmény-
ként tekintek az iskolára. A Vámbéry 
Gimnázium több mint 70 éve biztosít 
megfelelő képzést Dunaszerdahely és 
környéke érdeklődő fiataljainak. Ezt is 
bizonyítja az a közel hatezer végzettje, 
akik az életben kamatoztatták tudásu-
kat és hozzájárultak régiónk fejlődé-
séhez” – fogalmazott Jozef Viskupič 
megyeelnök, hozzátéve, hogy Nagy-
szombat megye is biztosított forráso-
kat az intézmény fejlesztéséhez – töb-
bek között a jubileumi ünnepség előtt 
is szabadtéri sportpályákat adtak át. 

Berényi József, Nagyszombat me-
gye alispánja elsősorban a szülőknek 
köszönte meg, hogy a magyar gimná-
ziumba íratták gyermekeiket, illetve a 
tanulóknak, akik hozzáállásukkal építik 
magát az iskolát. „És ne feledjük el” – 
fogalmazott Berényi – „,hogy a gimná-
ziumi négy év a felnőtté válás négy éve 
is egyben”, s az ott megkötött barátsá-
gok, kapcsolatok jól kamatoztathatók 
az életben is.

„Azonban a pedagógusok nélkül 
nincs jó iskola, és itt a gimnáziumban 
is nagyon komoly munkát végeznek. 
Nem feledhetjük azt sem, hogy a pe-
dagógus valójában önmagát adja át 
a tanítás során” – emlékeztetett, hoz-

zátéve, hogy ehhez a folyamathoz, 
munkához fenntartóként igyekeznek 
a Dunaszerdahelyi járásból származó 
képviselőkkel együtt megteremteni a 
legjobb feltételeket a gimnáziumnak. 

Hájos Zoltán, Dunaszerdahely pol-
gármestere is köszöntötte egykori is-
koláját, hálás szívvel visszagondolva 
hajdani alma materére. Leginkább „az 
érettségi után tudatosítottuk, hogy ta-
náraink igyekezete nem volt öncélú, ha-
nem arra sarkalltak bennünket, diáko-
kat, hogy olyan felnőttekké váljunk, akik 
megállják a helyüket nemcsak az egye-
temi, hanem a nagybetűs élet minden 
területén” – fogalmazott a polgármes-
ter, kiemelve, hogy több év elteltével is 
benne maradt emiatt a tanáraik iránt 
érzett mély tisztelet és megbecsülés. 

Valkai Anett igazgató elmondta, „ki-
emelten fontos, hogy a felnövekvő ge-
neráció saját anyanyelvén tanuljon, és 
büszkén vállalja magyarságát, mert a 

jövőnk záloga a szülőföldjén boldogul-
ni tudó magyar fiatalság. (…) Köszö-
nöm kollégáimnak, hogy megőrizték a 
hivatásukba vetett hitet” – mutatott rá 
Valkai Anett. 

Az ünneplő iskolát köszöntötte még 
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének az elnöke, Fekete Irén 
is, aki az egykori és a jelenlegi peda-
gógus gárda érdemeit emelte ki, majd 
jutalmazta meg oklevelekkel a nyugal-
mazott pedagógusokat. A meghívott 
vendégek között jelen volt számos 
megyei képviselő, városi hivatalnok és 
intézményvezető is. Az ünnepi műsor-
ban Horváth Sophia Zina, Vass Virág, 
Molnár Márta, Gáspár Kata, Nagy Viki, 
Kovács Anna, Kovács Máté, Cződör 
Krisztina, Szalay Péter, Vajda Rebeka, 
Vajda Dávid, Leczkési László, Baffi Bog-
lárka és Kázmér Máté működött közre. 

(nagy)

Zaspomínali si na SNP a jeho obete 
V Dunajskej Strede si pripomenuli 78. výročie Slovenského 
národného povstania a boja proti fašizmu.

Michal Deraj, prednosta Okresného úradu Dunajská Streda 
vo svojom historickom zhrnutí pripomenul, že pre Slovákov 
je nacistická ideológia cudzia a neprijateľná. Ako uviedol, vte-
dy sa spojilo viacero národov, pričom mnohí obetovali svoj 
život, aby nastal mier.

Jozef Jánsky, predseda oblastného výboru Zväzu protifa-
šistických bojovníkov v Galante svoje vystúpenie začal tiež 
historickým zhrnutím. „Odvtedy už prešli desaťročia, ale nao-
zaj je ľudstvo po troch vojnách múdrejšie a zodpovednejšie?” 
– pýtal sa.

Po slávnostných príhovoroch položili vence k pamätníku 
obetí fašizmu predstavitelia mesta a okresu, inštitúcií, medzi 
nimi primátor mesta Dunajská Streda Zoltán Hájos, predsta-
viteľ Trnavského samosprávneho kraja, mestských škôl, poli-
tických a občianskych organizácií.

Text a foto: -rovin-
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Tak akurát oldies, tak akurát novej hudby.

RÁDIO PRE 
DUNAJSKÚ
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Do stálej expozície Vlastivedné-
ho domu v Šamoríne, pobočky Žit-
noostrovského múzea, boli umiestnené 
dva zreštaurované náhrobné kríže z 18. 
storočia, ktoré boli v roku 2021 reštau-
rované. Ide o výnimočnú kováčsku prá-
cu z polovice 18. storočia. Predpokladá 
sa, že pochádzajú z cintorína mesta 
Šamorín. Silne skorodované náhrobné 
kríže boli špeciálne ošetrené, chýbajú-
ce barokové prvky boli upravené a dopl-
nené. Reštaurátorské práce zrealizoval 
Mgr. František Šmigrovský, špecialis-
ta-reštaurátor a jeho tím zo Serede. Ob-
nova krížov so všetkými sprievodnými 
prácami trvali do jari 2022. Celkové ná-
klady na vykonané práce sa vyšplhali 
na 4.500  €. Realizáciu projektu z verej-
ných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.

Žitnoostrovské múzeum dalo zreštaurovať 
kovové kríže z 18. storočia

Reštaurovanie keltského člna 
bolo ukončené

Žitnoostrovské múzeum úspešne 
zrealizovalo projekt na reštaurovanie 
keltského člna, ktorý je zhotovený z 
jedného kusu dreva, a jeho vznik je 
datovaný na obdobie 4. – 3. stor. pred 
n. l.  Do zbierky múzea sa čln dostal v 
roku 1982, kedy bol objavený v lokalite 
Košariská pri Šamoríne. V roku 2016  
prebiehal tzv. dendrochronologický 
výskum na zistenie veku dreva, na kto-
rom spolupracoval Mgr.  Peter Barta, 
PhD., archeológ z Katedry archeológie 
FF UK v Bratislave. Následne bol čln 
konzervovaný a úplne reštaurovaný. 
Práce boli ukončené na jar 2022  a v 
súčasnosti je zreštaurovaný keltský 
čln súčasťou stálej archeologickej ex-
pozície múzea. Náklady na realizáciu 
špeciálnych reštaurátorských prác sa 
vyšplhali na 8900  €. Realizáciu projek-
tu na reštaurovanie keltského člna – 
monoxylu, z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 

-žm-
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KRÓNIKA – KRONIKA

További információk, híreink, programkínálat 
Dunaszerdahelyről:  www.dunaszerdahelyi.sk

Všetky články, programy, aktuálne informácie a správy 
nájdete na našej stránke: www.dunajskostredsky.sk
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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
Bartalos Dorka, Bartalos Sára
Csóka Léna, Farkas Eden
Feketeová Elizabeth, Fülöp Ákos
Janiga Máté, Juhász Tomáš 
Kovácsová Anna, Madarász Petra
Malík Ozan, Miklósová Mila
Mikoczy András Zoltán
Molnosi Anna, Nagyová Mia
Nogely Anna, Pohlová Sofia
Sárkányová Adela Odetta
Valkó Tomáš, Volner Olívia 

Elhalálozások – Zomreli
Bertóková Eva (1971), Csizmadiaová Rozália (1940)
Czaniková Helena (1942), Derzsi Ladislav (1932)
Faragová Katarína (1959), Gaálová Alžbeta (1957)
Hodosi Peter (1991), Horváth Árpád (1944)
Kovácsová Magdaléna (1957), Kováts Jozef (1955)
Mgr. Kubík Andrej (1940), Kvarda Štefan (1946)
Lászlóová Anna (1953), Méryová Mária (1947)
Möhölyová Marta (1934), Neumahrová Ildikó (1963)
Olgyaiová Iveta (1967), Osvald Ľudovít (1930)
Pongrácz Ernest (1936), Szamaránszká Edita (1957)
MUDr. Szolnokiová Agneša (1973)
Thuróczy Tibor (1929)

Házasságkötések – Sobáše
Bognár Peter – Némethová Kristína
Bukoveczký Peter – Mgr. Vargová Klaudia
Farkas Zoltán – Restárová Annamária
Gáspár Tomáš – Tyukosová Viktória
Hobot Zoltán – Nagy Margareta
Hölgye Tamás – Hollá Veronika
Hudec Imrich – Nagyová Nikoletta
Ing. Karácsony Győző – Mgr. Kostrová Kristína
Ing. Nagy Ľudovít – Szabó Monika
Ing. Uher Ivan – Mgr. Katonová Erika
Kovács Tibor – Csere Mária
Krchňák Štefan – Házi Anikó
Mgr. Marczell Ottó – Mgr. Bugárová Barbara
Nagy Martin – Huberová Gabriela
Oláh Csaba – JUDr. Jančovičová Natália
Orosz Péter – Mgr.art. Brédová Enikő
Pavlicsek Jozef – Mgr. Csongaová Cyntia
Póda Zoltán – Nyilfová Zuzana
Radosza Belián Donát – Kovács Katalin Mária
Sárközi Štefan – Kosová Alexandra
Szabó Štefan – Mozsáriová Terézia
Šipoš František – JUDr. Žilavá Jana
Thomas Bernhard Franz Steiner – Ambrovics Eva
Tomanovics András – Bc. Johančíková Tünde
Bc. Tóth Ľudovít – MUDr. Zsemlye Judit
Turcsányi Gabriel – Mgr. Takácsová Zuzana
Varga György – Mezeiová Kitty
Végh František – Horváthová Patrícia
Vincze Csaba – Mečárová Dominika
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Megkezdődött a tanév! / Školský rok sa začal!

Tízéves a Sikabony Polgári Társulás 
A sikabonyi városrész, de a régió 

egyik legaktívabb, közösségi esemé-
nyeket szervező polgári társulása idén 
lett tíz esztendős. Ennek apropóján 
szervezett ünnepséget a Sikabony Pol-
gári Társulás a „bázisuknak” számító 
Sikabonyi Közösségi Házban szeptem-
ber 10-én, ahol a társulás aktivitását 
bemutató színes, képekben gazdag 
kötettel is megismerkedhettek a meg-
hívott vendégek. 

Az ünnepségen köszöntötte a társu-
lást városunk polgármestere, Hájos 
Zoltán, Puha György, Sikabony aktív vá-
rosi képviselője, Bene Sándor mester-
szakács, Izsák Lajos népi főzőmester 
és Nagy Attila, lapunk főszerkesztője, il-
letve részt vett többek között városunk 
két alpolgármestere, A. Szabó László 
és Karaffa Attila is.             -dszi-


