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Jót s jól
„Böjtöljön a torkod, szemed, füled, nyelved, kezed s böjtöljön a 
lelked is.” (Clairvaux-i Szent Bernát apát)

Azt mondják, épp manapság érjük meg tájainkon azt a kort, 
hogy az enyhe télből egyszerre csak a forró nyárban találjuk 
magunkat. Hogy eltűnnek a köztes, jól megszokott évszak-
jaink, esetleg valami soványka tavasz és halovány ősz, ami 
talán juthat majd nekünk. 

Nagy igazság, mondhatnánk, mégis szinte egyikünk sem 
sírja-kívánja vissza a hűvös, esővel és pár szemnyi hóval ki-
bélelt telet. Mindenki a meleget, a nyarat, az enyhülést várja. 

A megfáradt, kimerült téli szervezet is szinte kívánja a nap-
fényt – de nem csupán azt. A réges régi tavaszok felüdítő 
megújulását, a virágillatos, színekkel és megannyi más cso-
dával teli évszakot nem csupán a lelkünk, de a testünk is kí-
vánja. 

Minden porcikánkban vágyjuk a feltöltődést, az erőt és 
energiát hordozó tavaszt és a nyarat óhajtjuk rendületlenül. 

S mégis milyen bölcsek voltak eleink: épp ez az időszak 
egyben a böjt ideje is. 

Mielőtt ugyanis átjárhatna bennünket a jól megérdemelt 
nyár minden morzsája, le kell raknunk magunkban és ma-
gunk mögött azokat a ránk tapadt, magunkkal hurcolt ter-

heket, feleslegeket is, amelyet az őszutón és a télen mind a 
lelkünkre, mind a testünkre ráemeltünk. 

„Böjtöljön a torkod, szemed, füled, nyelved, kezed s böjtöl-
jön a lelked is” – olvassuk Clairvaux-i Szent Bernát apát intel-
mében. Mennyire érzékletes és egyszerű meghatározása is 
ez a pár sor a böjtnek! Minden benne van! Hogy ne csupán 
a test, de a lélek is legyen részese a böjtünknek, s hogy a 
komolyság ideje valóban ideje a tisztulásnak, a valódi kop-
lalásnak. Eleink azt is tudták, hogy bizony jó dolog a böjt. És 
nem csupán vallásos elhivatottságból, netán megszokás-
ból, de praktikusságból is. Az egykoron az élet részévé tett 
visszafogottság – köszönhetően a szinte új vallássá emelt 
fogyasztói társadalomnak – mára azonban elfeledett, kine-
vetett dologgá silányult. Vagy mohón erre is ráakaszkodott 
a vásárlói szemlélet, a fogyni akarás, avagy a trendivé válás 
satnya pecsétje. Mintha a ma embere elfelejtette volna, mire 
is van szüksége. Mert hát nem mindegy, hogy szívből vagy 
csak kényszerből szült elhatározás vezet bennünket.

Ahogyan a középkorban élt Trithemius János apát szavai 
magyarázzák: „aki szereti a böjtöt, az szabad ember, ellen-
ben szolga az, aki böjtöl, de nem szereti a böjtöt.” Mi vajon 
szeretjük, merjük szeretni a böjtöt? 

Nagy Attila főszerkesztő

Rózsár Vince felvétele
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Samospráva je často bezmocná
PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta Dunajská Streda

Prednedávnom na bočnej strane 
Mestského kultúrneho strediska Be-
nedeka Csaplára zo strany Hlavnej 
ulice vypukol požiar, ktorý spôsobili 
bezdomovci. Na incident sme sa pý-
tali primátora Zoltána Hájosa.

Pri bočnej stene MsKS Benedeka 
Csaplára skutočne horelo. Šťastím 
v  nešťastí bolo, že cestou domov 
z  podujatia si oheň všimol zamestna-
nec mestského kultúrneho strediska, 
ktorý o ňom okamžite upovedomil 
mestskú políciu a hasičov. Vďaka tomu, 
že mal kľúč od Csaplára, mohol vpustiť 
hasičov do interiéru, ktorí tak jednak 
oheň zahasili a tiež zabránili jeho ďal-
šiemu šíreniu vnútri budovy. Vďaka 
prítomnosti zamestnanca kultúrneho 
domu nedošlo k väčšiemu poškodeniu 
kultúrneho domu. Treba dodať, že oheň 
sa rozšíril aj na plastové okná na boku 
budovy, okenné sklá praskali a stačilo 
málo k tomu, aby sa oheň rozšíril cez 
závesy a horľavé materiály hoci do ce-
lého interiéru... Za rýchlu a efektívnu re-
akciu patrí veľká vďaka pánovi Petrovi 
Iviczemu.

Otázkou je, ako mohlo vôbec dôjsť 
k požiaru. Po príchode na miesto činu 
polícia zistila, že neprispôsobiví jed-
notlivci, bezdomovci, na mieste založili 
oheň, pri ktorom sa možno chceli iba 
zohriať, spôsobiac tak verejné nebez-
pečenstvo.

Na tomto mieste považujem za re-
levantné poznamenať, že samospráva 
sa od roku 2010 snaží všemožne za-
bezpečiť, aby bezdomovci mohli prežiť 
nielen chladnú zimu, ale aj zvyšok roka 
v humánnych podmienkach.

V minulosti samospráva upravovala 
zákaz obvyklého pobytu bezdomovcov 
na verejných priestranstvách všeobec-
ne záväzným nariadením, zároveň však 
paralelne vypracovala systém sociálnej 
starostlivosti o odkázaných.

Spočiatku sme poskytovali možnosť 
zimného zohriatia sa pre bezdomov-

cov vo vykurovanom obytnom kontaj-
neri so sociálnou miestnosťou. Neskôr, 
keď sa naskytla príležitosť, prenajali 
sme od slovenských železníc bývalú 
železničnú ubytovňu, kde sme začali 
prevádzkovať prístrešok pre bezdo-
movcov poskytujúci sociálne služby. 
Tento je do dnešného dňa funkčný 
a vyžaduje značné náklady; popri štát-
nej podpore totiž samospráva vynakla-
dá viac ako 35 000 eur na prevádzko-
vanie tejto inštitúcie. V nej sa snažíme 
zabezpečiť humánne bývanie pre ľudí 
bez prístrešku; budova nielenže pôso-
bí ako nočné ubytovanie, ale núdzni si 
v nej môžu vykonať osobnú hygienu 
či vyprať si šaty a navyše za pomoci 
samosprávy a ochotných občanov im 
zabezpečujeme aj teplú stravu. Pro-
stredníctvom katolíckej charity bez-
domovcom dokonca poskytujeme aj 
trvanlivé potraviny.

Bezdomovcom v Dunajskej Strede, 
či už sa na ulicu dostali vlastným pri-
činením alebo v dôsledku nešťastných 
okolností, teda poskytujeme skutoč-
ne všetku potrebnú starostlivosť. Po-

čas zimného obdobia pochopiteľne aj 
nocľah a miesto na zohriatie, aby ani 
náhodou nemohlo dôjsť k úmrtiu nie-
koho na následky podchladenia, ale-
bo k niečomu takému, ako sa napriek 
všetkej snahe prihodilo prednedáv-
nom – k založeniu ohňa na verejnom 
priestranstve.

Jedná sa o spoločný záujem nášho 
mesta, pretože v minulosti aj dnes do-
chádza k prípadom hlásenia sťažností 
na bezdomovcov z rôznych častí Du-
najskej Stredy – či sú to sťažnosti sú-
visiace s ich správaním, či s tým, že si 
svoje základné potreby vykonajú na ve-
rejnom priestranstve, čo je v 21. storočí 
neakceptovateľné. Práve na odstráne-
nie neprijateľného správania a zvyklostí 
sme vytvorili sociálne inštitúcie.

Stretávame sa aj s prekvapujúcim prí-
stupom obyvateľov – neraz sa stane, 
že keď zareagujúc na sťažnosť obyva-
teľov nášho mesta mestská polícia do-
razí na sídlisko, aby podnikla potrebné 
kroky, nájdu sa takí, ktorí sa postavia na 
stranu bezdomovcov a zásah polície 
nahrávajú či fotografujú.
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Sokszor tehetetlen 
az önkormányzat

A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Dr. Hájos Zoltán
Dunaszerdahely város polgármestere

(folytatás a 4. oldalon)

A közelmúltban a Csaplár Benedek 
Városi Művelődési Központ Fő utcai 
oldalánál a hajnali órákban tűz ütött 
ki, amelyet hajléktalanok okoztak. 
Az eset kapcsán kérdeztük Hájos Zol-
tán polgármestert.

Valóban, a napokban tűz volt a Csap-
lár Benedek Művelődési Központ olda-
lánál. Szerencse a szerencsétlenség-
ben, hogy egy rendezvényről hazafelé 
menve véletlenül épp arra járt a városi 
művelődési központ egyik munkatár-
sa, aki észlelve a tüzet azonnal kihívta 
a városi rendőrséget és a tűzoltóságot. 
Azáltal, hogy volt kulcsa a Csaplárhoz, 
be tudta engedni a belső helyiségek-
be is a tűzoltókat, akik a tűz oltásán 
kívül, a belső helyiségekbe jutva meg-
akadályozták a tűz további terjedését. 
A munkatárs lélekjelenlétének köszön-
hetően így nem keletkezett nagyobb 
kár az épületben. Hozzá kell tenni, hogy 
a tűz fölötti, az épület oldalán található 
műanyag ablakok is lángra kaptak már, 
és pattogtak az ablaküvegek, s nem 
volt sok híja, hogy a tűz átterjedjen 
a függönyökről és az éghető anyagok-
ról akár a teljes épületre… Itt szeretném 
megköszönni Ivicze Péter úrnak a hat-
hatós ségítségét.

Felmerült a kérdés, hogyan is ke-
letkezett a tűz. A helyszínre kiszállva 
a rendőrök megállapították, hogy olyan 
alkalmazkodni nem képes emberek, 
hajléktalanok gyújtottak ott tüzet, akik 
talán éppen melegedni akarva okoztak 
így közveszélyeztetést.

Tudni kell azonban, az önkormányzat 
már 2010 óta mindent megtesz azért, 
hogy a hajléktalanok megfelelő és em-
beri módon tudják átvészelni nemcsak 
a hideg, téli időszakot, hanem az év 
többi napját is. 

Korábban az önkormányzat rendelet-
ben tiltotta meg a közterületeken törté-
nő életvitelszerű tartózkodást, de azzal 
párhuzamosan kialakította a rászoru-
lók szociális ellátását is.

A legelején ennek a küzdelemnek téli 
melegedőt biztosítottunk a hajléktala-
nok számára egy-egy fűtött, szociális 
helyiséggel ellátott lakókonténerben, 
majd amikor lehetőségünk adódott, 
bérbe vettük a szlovák vasúttól az 
egykori vasutas szálló épületét, ahol 
szociális szolgáltatást nyújtó hajlékta-
lanszállót kezdtünk el üzemeltetni. En-
nek mind a mai napig jelentős költsége 
van, az állami támogatáson túl ugyanis 

Je teda na mieste položiť si otázku: 
čo títo obyvatelia vlastne svojím sprá-
vaním sledujú – chcú, aby verejne 
poburujúce správanie bezdomovcov 
naďalej pretrvávalo, alebo podporia 
mesto v snahe zabezpečiť týmto jed-
notlivcom potrebnú sociálnu starostli-
vosť a v súvislosti s tým umožnia polí-
cii vykonať svoju povinnosť?

Ak totiž títo obyvatelia nechcú, aby 
pod ich oknami robili bezdomovci ne-
poriadok, bolo by dobré, keby sa po-
stavili na stranu polície a pomohli jej, 
alebo aby jej aspoň nebránili pri výkone 
povinností.

Denne bojujeme aj s nedostatkom 
legislatívneho zázemia, zo strany štá-
tu totiž neexistuje dostatočná podpora 
samospráv.

Je ťažké pomôcť týmto ľuďom bez 
domova - najmä ak našu pomoc odmie-
tajú, ak nechcú spolupracovať. V mno-
hých prípadoch kompetentné orgány 
alebo mestská polícia nemôžu konať 
v potrebnej miere, keďže títo ľudia sku-
točne nemajú nič. Tí bezdomovci, ktorí 
sú odkázaní na sociálnu starostlivosť, 
žijú zo sociálnej pomoci, alebo dokon-
ca ani túto nedostávajú, pretože si ju 
nevybavia alebo nedovolia, aby za nich 
základné záležitosti vybavili iní.

Vieme, že ak sa niekto správa nezá-
konne, za to musí pykať. Inými slova-
mi, každému je jasné, že ak sa dopustí 
priestupku alebo spácha trestný čin, 
čaká ho trest. Bohužiaľ, bezdomovcov 
toto nezaujíma, resp. sú si vedomí, že 
môžu urobiť čokoľvek, pretože aj keď 
sa im uloží pokuta, túto nebudú môcť 
vyrovnať, pretože nemajú z čoho.

Zatiaľ čo v iných krajinách Európskej 
únie, ak sa niekto správa nevhodne, do-
pustí sa priestupku alebo poruší zákon 
a inak ho nemožno potrestať, odsúdia 
ho na verejnoprospešné práce. V prípa-
de, že tieto nevykoná, súd verdikt zme-
ní na výkon trestu odňatie slobody.

Keďže sa však toto u nás neprakti-
zuje, samosprávy, dediny aj mestá zá-
pasia s tým, ako presvedčiť tieto oso-
by, aby spolupracovali. Lebo ak zlyhá 
pokus so sociálnou prácou aj všetky 
ďalšie alternatívy, potom by sa mali 
môcť oprieť o zákon. Keď však vidíme, 
že v slovenskom parlamente sa parla-
mentné strany zaoberajú tým, ako zo-
stať pri moci alebo ako sa k nej dostať 
a nie tým, ako uľahčiť životy obyvateľov 
či samospráv, opora v zákone sa javí 
ako malá alebo žiadna možnosť...



az önkormányzat további több mint 35 ezer eurót költ az in-
tézmény fenntartására. Ott igyekszünk biztosítani a hajlék-
talanok emberi módon történő lakhatását is, mert nemcsak 
éjjeli szállásként működik az épület, hanem ott lehet tisztál-
kodni és ruhát mosni is, de ezenfelül az önkormányzat és 
a felajánló lakosok közreműködésével meleg ételt is biztosí-
tunk a számukra, a plébániai katolikus karitászon keresztül 
pedig tartós, száraz élelmiszerrel is tudjuk a hajléktalanokat 
támogatni.

Tehát minden megvan ahhoz, hogy akik Dunaszerdahely 
területén a saját maguk okozta vagy a saját hibájukon kívül 
az utcára kerültek, azok számára az önkormányzat emberi, 
megfelelő módon biztosít számukra ellátást. A téli időszak-
ban természetesen melegedőt és lakhatást is, még véletle-
nül sem történhessen meg, hogy annak hiányában haláleset 
történjen a városban, vagy mint legutóbb láttuk, hogy emiatt 
tűz üssön ki Dunaszerdahelyen.

Közös érdeke ez a városunknak, hiszen több lakótelepről 
érkezett s érkezik panasz a hajléktalanok miatt, vagy a visel-
kedésük miatt, de amiatt is, hogy például közterületen végzik 
el a szükségleteiket, ami a 21. században nem elfogadott – 
azért alakítottuk ki a szociális intézményeket, hogy ezeket 
a dolgokat tudjuk kezelni. 

Meglepődünk azonban, hogy amikor a városi rendőrség ki-
érkezik egy-egy lakótelepre az ott lakók bejelentése alapján, 
közfelháborodást okozó események miatt intézkedni, akkor 
vannak olyanok, akik a hajléktalanok mellé állnak, a városi 
rendőrök intézkedéseit filmezik vagy fényképezik. 

Ekkor feltesszük a kérdést, hogy jó lenne tudni, mit is sze-
retnének ezek a lakosok – hogy fennmaradjon-e a hajléktala-
nok közfelháborító viselkedése, vagy hogy a város biztosítsa 
a hajléktalanok számára a megfelelő szociális ellátást, illetve 
ennek ügyében intézkedni tudjon a városi rendőrség.

Ha nem szeretnék, hogy az ablakuk alatt a hajléktalanok 
garázdálkodjanak, akkor jó lenne, ha az intézkedő rendőrök 
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(folytatás a 3. oldalról) oldalára állnának, és segítenék a munkájukat, vagy legalább 
ne akadályoznák őket a munkájuk végzésében. 

Küszködünk napi szinten a törvényhozói háttér hiánya mi-
att azzal is, hogy az állam részéről nincs az önkormányzatok 
felé megfelelő támogatás.

Nehéz ezeket a hajléktalanokat segíteni – főleg, ha eluta-
sítják a segítséget, nem akarnak együttműködni. Sok eset-
ben az illetékes szervek, vagy a városi rendőrök sem igen 
tudnak intézkedni, amikor ezeknek az embereknek tényleg 
nincs semmijük. A szociális ellátásra szoruló hajléktalanok 
szociális segélyen élnek, vagy esetleg még azt sem kapják, 
hiszen nem intézik vagy nem is hagyják, hogy más intézze el 
számukra az alapvető ügyeiket. 

Tudjuk, ha valaki nem viselkedik jogkövető módon, akkor 
annak bírságot rónak ki. Vagyis mindenki tudja, ha szabály-
sértést vagy bűncslekményt követ el, annak büntetés lesz 
a  következménye. Sajnos azonban a hajléktalanokat ez 
nemigen érdekli, illetve tudatosítják, hogy bármit megtehet-
nek, mert ha meg is büntetik őket, nem lehet majd a bírságot 
tőlük behajtani, mert nincs semmijük. 

Míg az Európai Unió más országaiban aki például nem 
megfelelő módon viselkedik, szabálysértést követ el vagy 
törvényt sért, és máshogy nem tudják megbüntetni, akkor 
azt közmunkára ítélik. Abban az esetben, ha annak sem tesz 
eleget, akkor a bíróság a kiszabott büntetést börtönbünteté-
se változtatja meg. 

Mivel azonban felénk ez a gyakorlat nem bevált, az önkor-
mányzatok, a falvak és a városok is azzal küzdenek, miképp 
is tudják rábírni az együttműködésre ezeket a személyeket. 
Ugyanis ha ez nem sikerül se szociális munkával, se semmi-
vel, akkor ott kellene legyen a törvény teljes szigora a bünte-
téskor. Azonban amikor azt látjuk, a szlovák parlamentben 
a parlamenti pártok azzal foglalkoznak, hogy hogyan ma-
radhatnak hatalmon vagy hogyan kerülhetnének hatalomra, 
nem pedig azzal, hogyan lehet a lakosságnak, illetve az ön-
kormányzatoknak az életét megkönnyíteni, kevés vagy sem-
mi ennek a lehetősége…  
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A Csallóköz írójára emlékeztek
Éppen tíz esztendeje hunyt el Duna-
szerdahelyen a régió jeles prózaírója 
és újságírója, Bereck József. Halá-
lának tizedik évfordulója alkalmából 
a  Csallóközi Könyvtárban gyűltek 
össze pályatársai, tisztelői, barátai 
és olvasói, hogy megidézzék emlékét 
a Tóth László, Kanovits György és Ko-
cur László vezette irodalmi emlékes-
tén.

A népes közönséget a könyvtár igaz-
gatója, Lacza Ilona köszöntötte, majd 
előbb Tóth László méltatta a mára kis-
sé elfeledett író munkásságát, illetve 
elevenítette fel alakját anekdotáiban, 
valamint Kanovits György újságíró 
idézte fel a vele kapcsolatos személyes 
emlékeit.

Kocur László irodalomtörténész 
a  Csallóköz íróját, a „regionális realiz-
mus” alakját méltatta, s a Bereck után 
maradt űrt szemlélve elmondta azt is, 
hogy „a már kiteljesedett életművű Be-
recket értékelők csaknem mindegyike 
felrója, illetve megemlíti a megszóla-
lások gyér számát. Ennek egyik okát 
talán éppen a mindennapos újságírói 
robotban kell keresnünk”.

Az esten audiófelvételről Bereck Jó-
zsef hangja is megelevenedett:

V Bratislave zvíťazil 
film z Dunajskej Stredy
Na prezentácii záverečných prác minuloročnej Letnej ško-
ly filmového jazyka Filmovej a televíznej fakulty Vysokej 
školy múzických umení v Bratislave zvíťazil tím zo Žitného 
ostrova. Kameramanom a editorom filmu Márka Tótha bol 
Dávid Csiba z Dunajskej Stredy.

Krátky film 5 dôvodov prečo by sme sa nemali zamilovať 
získal hlavnú cenu festivalového podujatia. Radosť z uznania 
umocňuje skutočnosť, že krátky film bol natočený v maďar-
skom jazyku tímom - v dobrom slova zmysle - amatérskych 
hercov a technického personálu. Márk Tóth je režisérom 
diela, ktoré natočili podľa jeho vlastného scenára. Uznanie 
odbornej poroty si rovnako vydobili Viki Pónya, ktorá hlavnú 
hrdinku stelesnila presvedčivo i bez výrazných predchádza-
júcich hereckých skúseností, ako aj atmosféra filmu, jeho vi-
zuál aj práca kameramana.

Rozhovor s Dávidom Csibom o filme a jeho tvorbe už 
čoskoro nájdete na našom portáli.

K mimoriadnemu uznaniu vám v mene našej redakcie tiež 
blahoželáme a prajeme veľa úspechov vo vašej filmovej ka-
riére!

Vince Rózsár, preklad: et

„Az irodalom nekem menedék volt, 
amire ifjúkorom egy bizonyos szaká-
ban rátaláltam, és nagyon sok örömet 
szerzett nekem ez az érdeklődés és tö-
rekvés. És persze nagyon sok keservet, 
kínt. Az ember szembesül az üres pa-
pírral, és sokszor bizony vannak hely-
zetek, amikor még abban is kételkedik, 
hogy egyáltalán tud-e írni. Az íróságból 
nem lehet oklevelet szerezni, tehát vagy 
maga gondolja az ember azt, hogy író, 
vagy mások mondják róla. Nekem eh-
hez kellő önbizalmam sosem volt.”

Bereck József író, szerkesztő, műfor-
dító Albáron született 1945. március 

9-én. A Dunaszerdahelyen érettségiző, 
majd a nyitrai Pedagógiai Főiskolán 
alsó tagozatos zene szakos tanári ok-
levelet szerző Bereck már a hatvanas 
évek végén folyamatosan publikált 
különböző lapokban, s 1970-től lett 
a  Csallóköz regionális hetilap szer-
kesztője, 1993-tól főszerkesztője, majd 
vezető szerkesztője. Cseh és szlovák 
szerzők műveit fordította magyarra, 
kitüntetései között ott van a Szlovákiai 
Irodalmi Alap nívódíja (1974, 1994) és 
a Madách-díj (1998) is.

(Nagy, fotó: Nagy Attila)
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A fiatalokat szólítja meg 
a Mindszenty-kiállítás
Életkapuk címmel nyílt meg az a ki-
fejezetten fiataloknak szánt interak-
tív Mindszenty-kiállítás a Vámbéry 
Ármin Gimnázumban február 9-én, 
amelyet a Pázmaneum Polgári Társu-
lás, a Jópásztor Alapítvány, valamint 
maga a gimnázium szervezett meg.

A megjelenteket Valkai Anett, a Vám-
béry Ármin Gimnázium igazgatója 
köszöntötte, kiemelve, milyen fontos 
számukra az ilyen közösségépítő ren-
dezvény. 

„Közösségünk, a felvidéki magyarság 
egyik legkeserűbb időszaka a máso-
dik világháborút követő négy év volt. 
A hontalanság, a jogfosztottság igaz-
ságtalan és megalázó időszaka volt” 
– fogalmazott ünnepi köszöntőjében 
Forró Krisztián Nagyszombat megyei 
képviselő, a Szövetség párt elnöke, 
hozzátéve, hogy ekkor szüleink, nagy-
szüleink elvesztették vagyonukat, jo-
gaikat, szülőföldjüket, magyarságukat. 
Forró Krisztián elmondta, hogy a fel-
vidéki értelmiségiek a magyarokat ért 
retorziókról Mindszenty József érseket 
is tájékoztatták. 

„A szlovákiai magyarok akkori hely-
zetéről szóló több beszámoló is ki-
mondottan Mindszenty érsek számára 
készült, aki a magyar papokat arra biz-
tatta, hogy ne engedjenek a lelki terror-
nak, tartsanak ki a magyarságuk mel-
lett, hiszen az ő erejükre szükségük van 
a kollektív bűnösnek kikiáltott magyar-
ságnak” – mondta el Forró, hozzátéve 
azt is, hogy ettől is azt remélték, hogy 
sorsukról a nagyvilág értesül, s talán si-
kerül egy független bíróság felállítását 
elérniük. Ha mást nem, legalább annyit 
sikerült elérnie Mindszentynek, hogy 
végül az egész világ értesült a magya-
rokat ért megaláztatásról. 

„Ez a kiállítás a tiétek” – szólt a fiata-
lokhoz a Mindszenty Alapítvány kuráto-
ra és ügyvivő képviselője, Mindszenty 
bíboros szentté avatási eljárásának 
viceposztulátora, Kovács Gergely, aki 
röviden ismertette Mindszenty életút-
ját, különösképpen kiemelve azt az idő-
szakot, amelyet a „fehér vértanúnak” is 
nevezett érsek elszenvedett, így bör-

tönéveit és elzártságának időszakát. 
Rámutatott arra is, hogy Mindszenty 
különös szeretettel fordult mindig a fi-
atalság, a jövő felé. „Fantasztikusan 
sok beszédéből sugárzik ez, csodá-
latos megszólításai is vannak hozzá-
juk: »tiszta tavasz az ősz borújában«, 
sokszor jellemezte így a fiatalokat”. 
Kovács Gergely egyben számos olyan 
történetet is elmesélt, amelyből sugár-
zik az érsek egyszerűsége, de egyben 
nagysága is. 

Karaffa Attila elnök a Pázmaneum 
Polgári Társulás nevében köszönte 
meg a gimnáziumnak, hogy befogad-
ták a kiállítást, és a fiatalokhoz szólva 
ő is elmondta, Mindszenty egykor is, de 
ma is példakép az egyetemes magyar-
ság számára, és ma is szükségesek az 
olyan emberek, akik értéket teremte-
nek, közösséget építenek. 

A megnyitó végén a helyi esperes-
plébános, Bozay Krisztián köszöntöt-
te a  jelenlévő fiatalokat és imádkozta 
el velük, valamint a megjelentekkel 

a  Mindszenty József boldoggá avatá-
sáért könyörögő imát. 

A tárlatnyitón, amelyet a gimnázium 
tanulóinak szavalatai, felolvasásai és 
éneke tett ünnepélyesebbé, megjelent 
még Olgyay Csaba állandó diakónus, 
Menyhárt József Nagyszombat me-
gyei képviselő, Kulcsár Tibor temp-
lomatya és Nagy Frigyes korábbi alpol-
gármester és a Pázmaneum Polgári 
Társulás tagjai is. A kiállítást a nyilvá-
nosság hétköznaponként 13 és 15 óra 
között tekintheti meg a gimnázium 
épületének harmadik emeletén.

A Mindszenty-kiállítás mintegy foly-
tatásaként február végén, a kommu-
nizmus áldozatainak emléknapján tart 
majd rendhagyó történelemórát a kö-
zépiskolai diákoknak Farkas Zsolt plé-
bános, a Jópásztor Alapítvány elnöke a 
totalitárius rendszerekről, az egyházül-
dözésről, a Mindszenty-perről és annak 
felvidéki vonatkozásairól.

(Szöveg és kép: Nagy Attila)
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Posol správ o radosti a nádeji 
v Žitnoostrovskom múzeu
Vo výstavnej sieni Žitnoostrovského 
múzea môžu návštevníci obdivovať 
rozmanité dielo Alexandra Godá-
nya, maliara narodeného v Blatnej 
na  Ostrove, v súčasnosti žijúceho 
v Holiciach.

Na minulotýždňovej vernisáži jej hos-
titeľka Edita Tilajčíková privítala vysta-
vujúceho umelca, prítomných hostí a 
záujemcov a následne odovzdala slovo 
riaditeľke Žitnoostrovského osvetové-
ho strediska Jane Svetlovskej.

Alexander Godány je známy a uzná-
vaný aj v širšom svete. V Buenos Aires 
je v Centro Cultural Borges – ARS – 
Omnibus na zozname svetových umel-
cov. Okrem mnohých medzinárodných 
výstav mohla verejnosť jeho diela ob-
divovať napríklad v Madride, Malage 
a Seville. 

„V súčasnosti sa pripravujú výstavy 
v Pretórii a Kapskom meste,“ povedala 
Jana Svetlovská vo svojom príhovore.

„Grafiku a maľbu študoval súkromne 
u výtvarného pedagóga Pála Škribu a u 
zaslúžilého umelca, akademického ma-
liara Júliusa Bartu, ale umeleckú cestu 
k práve vymenovaným úspechom si 
vlastne prešľapal úplne sám. Dnes mô-
žeme vidieť túto cestu aj namaľovanú, 
môžeme vnímať vývoj jeho tvorby, kto-
rá je ojedinelá a neopakovateľná. 

Vždy a všade ho inšpiruje mäkká 
úrodná zem Žitného ostrova. 

Veľké čierne hrudy zeme, životodar-
ný dážď, bohatstvo prinášajúci Dunaj, 
všetky kvety, stromy, všetky zvieratá, 
ktoré tu žili a žijú...,“ povedala riaditeľka 
osvety.

„Od počiatku tvorby autor veľmi hl-
boko, až do špiku, pociťoval, ako sa tu 
medzi nami vznáša démon deštrukcie 
prírody. Pociťoval, ako sa človek i celá 
spoločnosť paradoxne vyčleňuje z prí-
rody, ktorá nám dáva život... A pritom 
predsa, (diela) sú umiestnené vždy 
na  svetlom podklade, ako prísľub vy-
kúpenia, záchrany, ako nová príležitosť 
žiť pravdivo, svedomite, spravodlivo 
a skromne.

„Podstatu dnešnej expozície však tvo-
rí seriál Reminiscencií... Veľká časť re-

miniscencii vznikla v roku 2022 Aký bol 
u nás rok 2022? A akým bol pre každé-
ho z vás? Netreba ani používať prívlast-
ky, všetci vieme, čo sme zažili.

„Sándor Godány, umelec, maliar, vizi-
onár nám ako apoštol čistej viery pri-
náša novú správu Evanjelium radosti, 
pestrosti a nádeje.

„Sándor Godány sa svojou tvorbou 
snaží nás harmonizovať’ s tým, čo je 
prírodné... My sme príroda, aj keď sa 
od nej vyčleňujeme,“ zdôraznila vo svo-
jom prejave Jana Svetlovská.

Historik vedy, novinár, kurátor výstavy 
Tihamér Lacza na vernisáži povedal, že 
talent Alexandra Godánya objavili už 
vo veľmi mladom veku – prvých uznaní 
sa mu dostalo ešte ako študentovi.

„Jeho prvé diela boli inšpirované žit-
noostrovskou krajinou a prírodou po-
zdĺž Dunaja. Táto náklonnosť sčasti 
vysvetľuje aj to, prečo sa stal angažo-
vaným ochrancom prírody a jedným 
z aktivistov protestujúcich proti výstav-
be vodného diela Gabčíkovo-Nagyma-
ros,“ uviedol kurátor.

Godány začínal ako maliar-samouk, 
jeho cesta hľadania a nachádzania 
formálnych riešení a výrazových pro-
striedkov však bola taká vedomá, že 
jeho prácu oceňujú aj tí najprísnejší 
kritici.

Pôsobivé je najmä to, ako prirodzene 
sa uňho prelínajú rôzne farby, ako sa 
vďaka individuálnej technike jeho ob-
razy transformujú do takmer priesto-

rových rozmerov, povedal Tihamér 
Lacza.

„Hoci tu vystavené obrazy vznikli naj-
mä v posledných dvoch desaťročiach, 
umelec považoval za dôležité vysta-
viť aj niektoré zo svojich skorších diel, 
akoby chcel naznačiť, kde začal a kam 
smeruje.

Svojím dielom poukazuje na pomer-
ne komplikovaný vzťah človeka a sveta, 
predovšetkým disharmóniu, ktorá čo-
raz viac charakterizuje náš každoden-
ný život,“ považoval za dôležité povedať 
kurátor výstavy.

Po príhovoroch Edita Tilajčíková po-
vedala, že vystavujúci umelec sa síce 
narodil v Žitnom ostrove, no teší sa 
medzinárodnému uznaniu. V Talian-
sku bol v roku 2007 ocenený Cenou 
za  umelecký prínos, v roku 2010 mu 
bola odovzdaná Cena medzinárodnej 
kritiky, zatiaľ čo v Trnave mu v roku 
2018 odovzdali uznanie prislúchajúce 
významným osobnostiam TTSK.

K záveru slávnostnej vernisáže po-
zvala hostiteľka večera na „pódium“ 
Emese Zöld a jej otca Lászlóa Zölda, 
aby atmosféru vernisáže ešte viac 
umocnili hudbou.

Výstavu Alexandra Godánya Meta-
morfózy- Metamorfózis môžete navští-
viť do 11. marca 2023 vo výstavnej sie-
ni Žitnoostrovského múzea.

Zábery z vernisáže si môžete pozrieť 
v našej Fotogalérii.

(Text a foto: Vince Rózsár, preklda: et)
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Mentornapot tartottak 
a Vámbéry Ármin Gimnáziumban
Egykori diákjaik látogatták meg alma 
materüket és a jelenlegi diákokat, me-
sélve munkájukról, eddigi tapasztala-
taikról a február 17-én szervezett is-
kolai mentornap keretében a Vámbéry 
Ármin Gimnáziumban.

A vendégeket a gimnázium igazgató-
ja, Valkai Anett és a tanári kar fogadta.

„Vannak, akik szívesen vissza-vissza-
jönnek. Nagy öröm számomra, hogy 
ma ilyen szép számban gyűltek össze 
itt, a Vámbéry Ármin Gimnázium ko-
pott padjai között, hogy felelevenítsék 
a régi emlékeket, felfrissítsék a kap-
csolatot – reményeim szerint nemcsak 
egymással, hanem az iskolával, a Vám-
béryvel is” – köszöntötte őket Valkai 
Anett, majd így folytatta:

„Egy közös vonásuk van vendégeink-
nek: mindannyian a Vámbérybe jártak. 
Ez azonban elég lényeges hasonlóság. 
Az iskolára mindannyian kicsit más-
ként emlékeznek, a Vámbéry Ármin 
Gimnázium régi patinájának, jó hír-
nevének köszönhetően ma is jobbnál 
jobb eredményű felvételizők közül vá-
laszthatjuk ki diákjait.”

Az igazgatónő megköszönte, hogy 
a  mentornapon segítik a fiatalok pá-
lyaválasztását, illetve hogy alaposan 
és közvetlenül igyekeznek a diákokban 
az egyes szakmák iránt felmerülő kér-
déseket tisztázni.

„Tanári karunk számos tagját látom 
ma itt, ami azt jelenti, diákjaink közül 
sokan elvégezve az egyetemet, visz-

szajönnek az alma materbe, hogy ta-
níthassák az ifjú vámbérys diákokat. 
Az iskola tekintélyét nagyon is növe-
lik azok a sikeres diákok, akik az élet 
különböző területein megállták a  he-
lyüket. Nem egy ilyen diákkal büszkél-
kedhetünk: nagytudású orvosokkal, 
tanárokkal, mérnökökkel, jogászokkal, 
akik környezetükben élő könyvtárként 
öregbítik az iskolánk hírnevét. Szeret-
nénk ezeket a kisebb és nagyobb sike-
reket összegyűjteni és egyetlen nagy 
energiafolyamként felhasználni, hogy 
előrelendíthessük iskolánk mindennap-
jait” – zárta Valkai Anett. 

A megnyitót követően megteltek az 
egyes osztálytermek, ahol az érdeklő-
dő diákok meghallgathatták és meg-
kérdezhették az egykori vámbérys, de 

ma már az életben helyt álló szakmák 
képviselőit.

A mentornapon az iskolát a követke-
zők segítették: Domonkos Pál rendez-
vény- és produkciószervező, vállalkozó, 
Körösi Anikó gyógyszerész, Ambrovics 
László vállalkozó, Lukács Péter orvos, 
gyermekgyógyász, Benes Tarr Csilla 
színésznő, a Vekker Műhely tagja, Sza-
bó Mária színésznő, a Rivalda Színház 
tagja, Kiss-Csala Alexandra Emma 
pszichológus, Csiba Ottó építész, Kol-
lár Katalin, a művészeti alapiskola igaz-
gatónője, énekes, az Opera Trio tagja, 
Garay Annamária riporter (RTL Klub), 
Mészáros Lajos ügyvéd, Malík Bábi 
Zsuzsanna orvos, tüdőgyógyász és 
Flaska Marcell Viktória fizioterapeuta.

(Szöveg és kép: Nagy Attila)
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Nevšedné blahoželanie jubilantom 
v Malom Blahove
Občianske združenie Sikabony opäť 
oslavovalo – tentoraz v Spoločen-
skom dome v Malom Blahove dňa 
12. februára netradičným spôsobom 
privítali tých jubilantov, ktorí oslávili 
okrúhle narodeniny v rokoch 2020 a 
2021. Pre pandémiu koronavírusu sa 
totiž v Malom Blahove za posledné tri 
roky podobné oslavy nekonali. Zdru-
ženie sa to oslávencom snaží čo naj-
skôr vynahradiť. Na konci roka dosta-
nú pozvanie na slávnosť tí, ktorí majú 
okrúhliny v rokoch 2022 a 2023.

Oslávencov privítal predseda Občian-
skeho združenia Sikabony Michal Fo-
dor, čestný predseda združenia Fran-
tišek Simon a Juraj Puha, poslanec 
mestského zastupiteľstva za mestskú 
časť Malé Blahovo.

„Plynutie rokov neznamená, že nie-
kto starne, znamená to len, že človek 
nadobúda stále viac zážitkov a skúse-
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Volkswagen

Kia

Kia

Škoda

Volkswagen

Škoda

Hyundai

Škoda

Kia

Škoda

Škoda

Rövidtávú   Hosszútávú AUTÓKÖLCSÖNZŐ

 Krátkodobý   Dlhodobý AUTOPOŽIČOVŇA

( 150km-deň    príplatok 0,05€/km ) 

mesiac invidual
mesiac

1800€  - 1050€ 

900€  -  525€ 

1500€  - 900€ 

690€  -  420€ 

1350€  - 750€ 

840€  - 480€ 

840€  -  480€ 

1080€  -  645€ 

960€  -  555€ 

690€  -  420€ 

900€  -  525€ 

záloha: 500€

záloha: 300€

záloha: 500€

záloha: 300€

záloha: 500€

záloha: 300€

záloha: 300€

záloha: 400€

záloha: 300€

záloha: 300€

 300€záloha:

víkend: 90€

víkend: 190€

víkend: 76€

víkend: 160€

víkend: 84€

víkend: 140€

víkend: 116€

víkend: 84€

víkend: 76€

víkend: 100€

1 
deň

2-3 
dní

30+ 
dní

15-29
dní

Pristavenie vozidla         Korektné ceny   
sk dialničná známka  +  casco v cene

Individuálny prístup a ceny   
flexibilita (prevzatie -vrátenie)    

Bez dlhodobých záväzkov
Mesačná fakturácia         Pružnosť  

Tankovacie karty        GPS služba a údaje jazdy
Kompletná údržba a kontrola.

*ceny sú uvedené s DPH

Nová adresa  od 01.03.2023 

ností, na ktoré môže byť patrične hrdý. 
(...) Preto by sme si vždy mali nájsť čas 
na smiech, smiech je totiž najkrajšia 
hudba duše“, – prihovoril sa prítom-
ným vo svojom pozdrave Michal Fodor, 
ktorý zároveň vyzdvihol, že blahožela-
nie jubilantom je dlhoročnou tradíciou 
združenia.

Povedal, že oslavy, ktoré sa nekona-
li z dôvodu obmedzení spôsobených 

pandémiou sa budú snažiť čo najskôr 
uskutočniť: v súlade s možnosťami 
Spoločenského domu v Malom Blaho-
ve teraz pozvali najprv tých, ktorí osla-
vovali v rokoch 2020 a 2021; koncom 
roka je naplánovaná oslava pre tých, 
ktorí majú okrúhly sviatok v rokoch 
2022 a 2023.

(Nagy, fotky: Nagy Gyula)
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Pályázat

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának és közfelada-
tok ellátásáról szóló 2003. évi 552. törvénye 5. § és későbbi 
módosításai értelmében 

Dunaszerdahely Város pályázatot hirdet 

a polgármesteri kabinet vezetői tisztségének betöltésére 
a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban

A pályázaton való részvétel elengedhetetlen feltételei:
• II. fokú főiskolai végzettség /jogi vagy közgazdasági 

irányzat/, minimum 10 éves gyakorlat, 
• teljes jogképességgel való rendelkezés,
• fedhetetlenség.
Egyéb kritériumok és követelmények: 
• az állami nyelv és a magyar nyelv aktív ismerete,  
• vezetői és szervezői képességek,
• kommunikációs képességek vezető beosztás szintjén,  
• az önkormányzati jogszabályok ismerete, 
• rugalmasság, önálló munkavégzésre való képesség, 
• számítástechnikai ismeretek,
• egészségi alkalmasság. 
Jelentkezéshez szükséges okiratok:
• írásbeli kérvény a meghirdetett pályázatra, 
• szakmai önéletrajz az eddigi szakmai tapasztalat ösz-

szegzése a végzett munkatevékenységek rövid leírásával,
• végzettséget igazoló okiratok fénymásolata, egyéb vég-

zettséget igazoló okirat fénymásolata  
• becsületbeli nyilatkozat, hogy a pályázó erkölcsi bizonyít-

ványában nem található bejegyzés,
• becsületbeli nyilatkozat a pályázó egészségi alkalmassá-

gáról,
• motivációs levél.

A munkaviszonyba lépés tervezett időpontja: 2023. ápri-
lis 1.

Munkabérezés: alapmunkabér havonta 1.400 eur, vezetői 
pótdíj havonta 50 eur - tól 200 eur - ig, havonta teljesítmény-
től függő pótdíj és egyéb juttatások a 2014. december 29-én 
kelt Dunaszerdahelyi Városi Hivatal Munkabérezési rendje és 
későbbi módosításai értelmében

A pályázat benyújtásának határideje 2023. február 27.  
Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó ok-
iratokkal együtt, lezárt borítékban postázni és a borítékon 
feltüntetni: „Výberové konanie – vedúci útvaru primátora“– 
neotvárať“ a Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 
50/16, 929 01 Dunajská Streda címre, vagy személyesen is 
benyújtható a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában. 

A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkező-
ket a pályázat időpontjáról és helyszínéről írásban értesítjük.

A pályázati bizottság azokat a jelentkezőket, akik teljesítik, 
a meghatározott követelményeket 7 nappal korábban meg-
hívja a szóbeli meghallgatásra, annak, dátumának, helyének 
és időpontjának feltüntetésével. A meghallgatás időpontjáról 
minden jelentkezőt írásban értesítünk.

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy azokat a je-
lentkezőket nem sorolja be a pályázati eljárásba, akik nem 
teljesítik a meghatározott követelményeket. A pályázat kiíró-
ja fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot megszüntetheti a 
jelentkezők kiadásainak megtérítése iránti igénye nélkül és 
fenntartja azon jogát is, hogy egyik jelentkezőt sem választja 
ki.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos információk 
megtalálhatók a www.dunstreda.sk honlapon.

További információk a következő telefonszámon érhetők 
el: 031/590 39 19
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Výberové konanie

V súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone prá-
ce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov 

mesto Dunajská Streda
vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie vedúceho útvaru primátora Mest-
ského úradu v Dunajskej Strede

Neodpustiteľné požiadavky: 
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa /právneho alebo eko-

nomického smeru/, najmenej 10 rokov praxe,  
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť.
Ostatné kritériá a požiadavky: 
• aktívne ovládanie štátneho jazyka, znalosť maďarského 

jazyka,  
• riadiace a organizačné schopnosti,
• komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnan-

ca,
• znalosť legislatívy v oblasti samosprávy,
• flexibilita, schopnosť pracovať samostatne,
• práca s PC,
• zdravotná spôsobilosť. 
Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové ko-

nanie:
• písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní, 
• profesijný životopis s prehľadom o doterajšej praxi so 

stručným popisom pracovných činností,
• fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní, fotokópia 

dokladov o ďalšom vzdelaní,  
• čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v 

registri trestov,

• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, 
• motivačný list.
Predpokladaný nástup: 1. apríla 2023    
Plat: základný plat 1400 eur mesačne, príplatok za riadenie 

v rozpätí od 50 eur do 200 eur mesačne, podľa zásluhovosti 
mesačne výkonnostná odmena ako aj ďalšie odmeny a pré-
mie podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov Mestské-
ho úradu v Dunajskej Strede zo dňa 29. decembra 2014 v 
znení neskorších zmien a doplnkov.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadova-
nými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 27. februára 
2023 v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie 
– vedúci útvaru primátora“ – neotvárať“  poštou na adresu: 
Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 
01 Dunajská Streda, alebo osobne do podateľne Mestského 
úradu Dunajská Streda.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným 
uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberové-
ho konania, oznámený písomne. 

Výberová komisia pozve na výberové konanie uchádzača, 
ktorý spĺňa požadované predpoklady, najmenej sedem dní 
pred jeho konaním s uvedením dátumu,  miesta a hodiny vý-
berového konania. Predpokladaný termín výberového kona-
nia sa oznámi všetkým prihláseným písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového 
konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované pod-
mienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie 
zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a vyhra-
dzuje si právo nevybrať žiadneho uchádzača.

Informácia o ochrane osobných údajov sa nachádza na 
webovom sídle vyhlasovateľa výberového konania: 

www.dunstreda.sk
Ďalšie informácie na tel. čísle: 031/590 39 19
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Karate klub IPPON: Jeden víkend, 2 súťaže

Borci Karate klubu IPPON úspešne 
obstáli v Trenčíne aj Nesvadoch.

Dva mladé talenty dunajskostredské-
ho klubu Marian Jakóczi a Kinga Czaj-
lik sa v sobotu, 11. februára zúčastnili 
prvého kola Slovenského pohára detí 
a  žiakov, na ktorom sa prezentovalo 
577 pretekárov z 59 klubov. 

V súťaži, ktorá trvala až do večera, 
skončila Kinga na prestížnom 5. mies-
te v kumite medzi 10-11-ročnými, Ma-

rián sa umiestnil na 11. mieste v kata 
10-11-ročných.

V nedeľu, 12. februára sa pretekári 
IPPON vybrali na tatami do Nesvadov. 
Na Otvorených majstrovstvách Zápa-
doslovenského zväzu karate Seniorov 
a 3. kole Západoslovenského pohára 
vedúci klubu Tibor Csiba získal zlatú 
medailu v kata +55-ročných, v kata me-
dzi seniormi si vybojoval druhé miesto 
Dávid Csiba. Na súťaži sa úspešne 
prezentovali aj mladí členovia klubu: 

Kinga Czajlik obsadila 1. miesto v kata 
medzi 10-11-ročnými a 2. miesto v ku-
mite -32kg, Zsóka Czajlik skončila tre-
tia v  kata medzi 6-7-ročnými. Marian 
Jakóczi rovnako vo vekových kategó-
riách 10-11-ročných a 12-13-ročných 
predviedol prezentácie hodné 5. mies-
ta.

Medaily sa zbierajú, klub má na konte 
ďalšie prestížne umiestnenia, len tak 
ďalej!

(-rovin-, fotó: IPPON Karate Klub)

PROGRAMOK – PROGRAMY
MÁRCIUS – MAREC

11 Fatal Error / Anima 
Soul Hunter Music Club, 20.00

15 Filmový festival Ekotopfilm 
 Envirofilm TOUR 2023
CINEMAX-Dunajská Streda,
16.00

25 Korpás Éva: 
Szívharang – koncert
Csaplár Benedek VMK, 19.00
– Msks Benedeka Csaplára

25 Junkies / vendég: Lovecrose
Soul Hunter Music Club, 19.00

9 Peter Šrámek:
Nőnapra (koncert)

Csaplár Benedek VMK, 19.00
– Msks Benedeka Csaplára

RÓMEÓ VÉRZIK x 
DOWN FOR WHATEVER |
ROCK ’N’ METAL TOUR
Soul Hunter Music Club, 19.30

4

2 Körúti Színház: A tanú
Csaplár Benedek VMK, 19.00
– Msks Benedeka Csaplára

10 d# pipl araund koncert

NFG, 20.00

10 PARTTALAN – 
albumkeresztelő nagykoncert

ZUŠ-MAI DSZ, 19.00

15 Március 15-ei megemlékezés 
1848-as emlékmű, 17.00

25 „Mesélő” – Mező Misi 
zenés előadói estje
Csaplár Benedek VMK, 19.00
– Msks Benedeka Csaplára
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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

15

ELÉRHETŐSÉG – KONTAKT

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

Születések – Novorodenci
Brunczvik Sofia, Christopher Tibor Keszegh
Farkasová Aylin Chanel, Matuš Ármin
Palková Ema, Sárközi Alexander, Sipos Selim
Tuška Liam, Zsemlye Filip

Elhalálozások – Zomreli
Ábrahám Milan (1971)
Alföldyová Irena (1944)
Bazsó Tibor (1985)
Bognár Anton (1931)
Cseh Mikuláš (1938)
Csibová Serena (1943)
Kardosová Anna (1952)
Kása František (1944)
Kisléghy Vojtech (1940)
Kosár Ladislav (1943)
Kovácsová Katarína (1942)
Méhes Matej (1952)
MUDr.Škoda Karol (1948)
Navrátilová Magdalena (1935)
Némethová Mária (1937)
Remenár Ján (1943)
Tengeri Alexander (1951)
Turzová Alžbeta (1953)
Vargová Mária (1939)
Vida Aladár (1936)

Házasságkötések – Sobáše
Mgr. Cselényi Attila – Bartalosová Flóra
Csente Tibor – Horváthová Tímea
Ing. Czaudt Zoltán – Jančovičová Andrea
Košťál Ernest – Bc. Lelkesová Anikó
Pásztor Ján – Kucseraová Anita

Tetődoktor Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beázás el-
hárítása, bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése, ki-
sebb javítások, SOS munkák is. Telefon: +421 910 904  286

Rózsár Vince felvételeiRózsár Vince felvételei
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l o c a l  m e d i a  &  e v e n t s  p a r t n e r

V dňoch 3. a 4. marca bude charitatívna zbierka
Farská charita v Dunajskej Strede oznamuje, že 3. marca 
(piatok) v čase medzi 14.00-18.00 hodinou, resp. 4. mar-
ca (sobota) medzi 8.00-12.00 hodinou organizuje zbierku 
pre odkázané dunajskostredské rodiny, v centre Charity 
na Bacsákovej ulici č 1.

Zároveň prosia darcov, aby v prvom rade prinášali trvan-
livé potraviny, čistiace a hygienické potreby, resp. detské 
oblečenie.

Ďalšie informácie: Bugár György, 0904/644 950
V mene všetkých odkázaných ďakujeme za pomoc!

Karitász gyűjtés lesz március 3-án és 4-én
A Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász 
ezúton hívja fel a figyelmet, hogy már-
cius 3-án (pénteken) 14.00–18.00 óra 
között, illetve március 4-én (szom-
baton) 8.00–12.00 óra között városi 
gyűjtést szerveznek a dunaszerdahe-

lyi rászoruló családok részére, a  Ba-
csák utca 1. szám alatti Karitász köz-
pontjukban.

Kérik a jószándékú adományozókat, 
hogy elsősorban tartós élelmiszert, 

tisztító és tisztálkodószereket, vala-
mint gyerekruhát vigyenek.

További információ: Bugár György, 
0904/644 950

Minden rászoruló nevében köszönik 
a segítséget!

Táncház Sikabonyban
Tanečný dom v Malom Blahove


