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VYCHÁDZA DVOJTÝŽDENNE

DUNASZERDAHELYI
DUNAJSKOSTREDSKÝ
HÍRNÖK HLÁSNIK

„Reggel rám köszönt a fecske:
Hova mész, te gyerekecske?
Mondom neki: Hallod, fecske,
Nem vagyok már gyerekecske,
Fejszém vágtam kemény fába,
Sietek az iskolába.
Iskolás lesz belőlem,
Sokat tanulhatsz majd tőlem!”

Szeptember elején sok-sok régi em-
lék, kedves vers, pillanat idéződik fel
bennem, amikor az iskolakezdésre gon-
dolok. A reggeli kelések, a mindennapok
útja az iskolába, a megszokott padok, a
billegő székek „biztonsága”... 

És a kedves tanárok arca, biztató sza-
va, bátorító vállveregetése. S persze az

osztály hangos nevetése, vagy drukkja a
feleltetéskor... 

Ám szeptember már nem a miénk,
hanem az iskolát kezdő fiataloké. Bár
sokuknak fáj a vakáció „szabadságából”
visszaülni az iskolapadba, mégis leg-
többjük idővel majd rájön, milyen jó is
volt egykor „csak” tanulni, s milyen jó
volt az osztályközösség tagjának lenni. 

De leginkább azoké a kis elsősöké a
szeptember boldog öröme, akik először
válnak „naggyá”, beülve az iskolapadba.
Akik őszinte örömmel csodálkoznak rá
a tudás mérhetetlenül nagy, kitáruló és
hívogató kapujára. S akiknek apró kis
értelme épp ráeszmél, mennyi lehetőség,
álom nyílik majd meg a számukra... 

Ezeké a nyiladozó értelmű kis gyer-
mekeké a szeptember – minden újtól
való félelmével, édesen-bizsergető felfe-
dezésével egyetemben. 

A mi dolgunk, felnőtteké pedig az,
hogy ebben a nagy kalandban partnerek
legyünk – ne fékek, ne megkeseredett
huhogók. Hanem segítők, biztatók.

Hányszor mondjuk, de való igaz: va-
lahogy más lett, valahogy gyorsabb a vi-
lág. Teremtsük meg hát a gyermekeink
számára azt a biztonságos, ölelő és báto-
rító légkört otthon és az iskolában egya-
ránt, amelyben a tudás vágyának lobogó
lángja elolthatatlan lesz, és vele formá-
lódhat majd a boldogabb jövő! 

Nagy Attila

„Iskolás lesz belőlem”

MEGJELENIK KÉTHETENTE
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Hatvan nap alatt…

Szombaton délelőtt, röviddel 10 óra után
az ismert dunaszerdahelyi fotós, Jojo Samek
elindult a nagy útra a dunaszerdahelyi Citro-
en kereskedés elől.

Jojo huszonegy ország (Csehország, Len-
gyelország, Fehéroroszország, Oroszország,
Kína, Vietnam, Kambodzsa, Thaiföld, Bur-
ma, India, Nepál, Kirgizisztán, Üzbegisztán,
Türkmenisztán, Irán, Törökország, Bulgária,
Szerbia, Románia, Magyarország és Szlová-
kia) érintésével, 60 nap alatt, napi több mint
500 kilométer levezetésével tervei szerint
megjárja Ázsiát. Vezetni egyedül fog, viszont
vele tart Gerő Zoltán, aki operatőrként vesz
részt a nagy kalandban. Az indulás idejére el-
eredt az eső is, de ez természetesen nem tán-
torította el kalandvágyó autósainkat, és neki-
vágtak az útnak.

Viszontlátásra, október 30-án, Dunaszer-
dahelyen!

A nagy kalandról rendszeres beszámoló-
kat olvashatnak a dunaszerdahelyi.sk portá-
lunkon!

Valós eséllyel induljunk a Nemzeti Vágtán

Negyedik éve került megrendezésre a Felvidéki Vágta, így negyedik alka-
lommal vehet részt lovasunk a Budapesten megrendezésre kerülő Nemzeti
Vágtán. Az idén szeptember 14–16. közt futnak a gyönyörű paripák a győze-
lemért, köztük városunk indulója, Felvidék Kincse.

Tizenegyedik alkalommal népesül be a Hősök Tere, szebbnél szebb lovakat
lát majd futni a nagyközönség. Mikóczy Zoltán lapunknak elmondta, hogy
azért lett tavaly óta a dunaszerdahelyi csapat vezetője, mert a lóversenyzésben
szerzett tapasztalataival szeretné elősegíteni Dunaszerdahely azon álmát, hogy
előbbre léphessünk a Nemzeti Vágta terén, és olyan lovat küldjünk Budapestre
az országos megméretésre, amely nemcsak szerepel, de valós eséllyel indul. „Ta-
valy még bérbe vett lóval, Rakival indult a felvidéki származású zsoké, Osztényi
Zoltán, a híres Overdose munkalovasa, de a lovunk sajnos megsérült, így nem
jutott tovább az előfutamból. Az idén a tapasztalt lovas már olyan ló nyergébe

pattanhat, amely ugyan első alkalom-
mal indul versenyen, de kora, szárma-
zása, edzési menetrendje tökéletesen
megfelel a Nemzeti Vágta követelmé-
nyeinek. Felvidék Kincse, a 6 éves kan-
ca vérvonala egyrészt teljesíti az előírá-
sokat, másrészt olyan erősen telivére-
zett, hogy komolyabb reményre ad
okot az idei, majd a következő évek
versenyein is” – tudtuk meg a tapasz-
talt lótulajdonostól.

Akit megfogott a Felvidéki Vágta
hangulata, és szeretne szurkolni váro-
sunk lovának, valamint a Nemzeti
Vágta többi felvidéki lovasának –
Nyékvárkony, Somorja, Negyed és So-

pornya képviselőinek –, az könnyen megteheti, mert Dunaszerdahely az idei
versenyre is ingyenes autóbuszt biztosít. Az ingyenes utazási lehetőség kötelező
regisztrációhoz kötött, melyet a 031/590 39 41-es telefonszámon tehetnek
meg, itt további információval is szolgálnak.

Buzdítsuk együtt Dunaszerdahely lovasát, Osztényi Zoltánt, hogy sikeres
szerepléssel lovával, Felvidék Kincsével városunk kincse is lehessen!

Rövid hírek 

Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203 
Alžbetínske námestie 1203

E-mail: press@perfects.sk 
Web: dunaszerdahelyi.sk 

dunajskostredsky.sk

Lapunk elérhetőségei

További programkínálat, információk, híreink Dunaszerdahelyről: 

www.dunaszerdahelyi.sk  

Všetky články, programy, aktuálne informácie

a správy nájdete na našej stránke:

www.dunajskostredsky.sk
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A tanévnyitókon jártunk...
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Az 1944-es év augusztusában a szlo-
vák partizánok fasiszták elleni harcára
emlékeztek a résztvevők, köztük Hor-
váth Zoltán, Dunaszerdahely alpolgár-
mestere és Rigó Konrád kulturális állam-
titkár is.

A rövid felvezetést követően Jozef
Jánsky, a Szlovákiai Antifasziszták Szö-
vetsége Galántai Kerületi elnöke szólt az
emlékezőkhöz. Beszédében összehason-
lította a németek szlovákiai bejövetelét a
lengyelországi és a Szovjetunióban lezaj-
lottal, ahol az állam lépett fel a fasiszták
ellen, míg Szlovákiában a nemzet. Éppen
ezért különösen meg kell hajolni a 74 év-
vel ezelőtt harcolók előtt, s fontos odafi-

gyelni a napjainkban is terjedő szélsősé-
ges nézetekre. Egyúttal megköszönte a
felkelésben résztvevők bátorságát – mint
mondta –, akiknek hála 74 éve békében
élhetünk. 

Libuša Klučková, az antifasiszták du-
naszerdahelyi elnöke szerint a felkelés a

szlovák történelem legbátrabb cselekede-
te volt. Jana Svetlovská, a Csallóközi
Népművelési Központ igazgatónője pe-
dig arra figyelmeztetett, a szélsőséges né-
zetek napjainkban is jól terjednek, s több
generáció nőtt fel a második világháború
óta, akik nem tudják, mit is ünneplünk
augusztus 29-én. Egyúttal emlékeztetett
a fasiszta terror szlovákiai szörnyűséges
emberirtásaira, amelyekről nem szabad-
na elfeledkezni, hogy az extrémizmus ne
kapjon helyet napjainkban. Figyelmeztett
arra is, hogy a virtuális valóság korában a
játékokban látható gyilkolás is csökkenti
a fiatalok empátiáját, ezen a téren tehát
szükséges nagyobb figyelmet fordítani a
felnövekvő generációra, s megismertetni
velük a múltunk fontos szakaszait. 

Az ünnepi szónoklatok után a jelenlé-
vők megkoszorúzták a Nagy János-féle
Mártíremlékművet.

A fasizmus elleni felkelésre emlékeztek
A Szlovák Nemzeti Felkelés 74.

évfordulójára emlékeztek kedden
délelőtt a Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központtal átellenben
található Mártíremlékműnél.

Szeptember 7–8-án gyűjtés 
lesz a rászorulók részére
A Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász ezúton értesíti a lakosokat, hogy szeptember 7-én és 8-án gyűjtést szervez a

Bacsák utcai központjában (a posta mögött) a rászoruló családok részére.

Várják a tartós élelmiszereket, gyerekruhákat, iskolaszereket, tisztítószereket, tisztálkodószereket, ágyneműket,
konyhai felszerelést, illetve konyhai berendezéseket, lakástextilt (abroszt, függönyt stb.) és egyéb berendezési tárgyakat.

A gyűjtés szeptember 7-én (pénteken) 14.00–18.00 óra között, míg szeptember 8-án (szombaton) 8.00–12.00
óra között zajlik. 

Adományaikat előre is köszönik!
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Prítomní si pripomenuli boj slovenských partizánov proti
fašistom v auguste roku 1944, podujatia sa zúčastnil aj vicepri-
mátor mesta Dunajská Streda,  Horváth Zoltán a štátny ta-
jomník ministerstva kultúry, Rigó Konrád.

Po krátkom úvode sa k prítomným prihovoril Jozef Ján-
sky, okresný predseda Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Galante. Vo svojom príhovore porovnal prí-
chod Nemcov na Slovensko s ich napadnutím Poľska a So-
vietskeho zväzu, kde proti fašistom vystúpil štát, kým na
Slovensku národ. Práve preto sa treba pokloniť pamiatke
tých, ktorí pred 74 rokmi bojovali za slobodu a treba si vší-
mať krajné prejavy dneška. Zároveň vzdal vďaku účastníkom
povstania za ich smelosť, tým, vďaka ktorým už 74 rokov
môžeme žiť v mieri. 

Libuša Klučková, dunajskostredská predsedníčka antifa-
šistov považuje SNP v histórii Slovenska za najodvážnejší
počin.  Jana Svetlovská, riaditeľka Žitnoostrovského osveto-
vého strediska, zas upozornila na to, že v súčasnosti sa u nás
veľmi vzmáha krajné zmýšľanie, dokonca že vzhľadom na to,

že už od skončenia druhej svetovej vojny vyrástlo u nás nie-
koľko nových generácií, ktoré nevedia, čo vlastne 29. augusta
oslavujeme. Zároveň pripomenula hrôzy fašistického teroru
na slovenských spoluobčanoch, na čo neslobodno zabudnúť,
aby extrémizmus v súčasnosti nedostal  priestor. Upozorni-
la, že v dobe virtuálnej reality znižuje empatiu detí aj mnoho
vraždenia, ktoré sa nachádza v počítačových hrách, v tejto
oblasti je nutné venovať vyrastajúcej generácii viac pozornos-
ti, postarať sa, aby spoznala dôležité etapy našej minulosti.  

Po slávnostných príhovoroch účastníci podujatia položili
vence k pamätníku martýrov, ktorý je dielom  Nagya Jánosa.

Spomienka na povstanie proti fašizmu
V utorok predpoludním sa pri pamätníku martýrov

oproti Mestskému kultúrnemu stredisku konala spo-
mienková slávnosť pri príležitosti 74. výročia Slovens-
kého národného povstania.
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Bővítik a sikabonyi temetőt

A sikabonyi temető kibővítésének el-
ső szakaszában sor kerül a hadifogoly-
temető infrastruktúrájának fejlesztésére
is, ami a temetőbővítéshez szükséges.
Az új temetőrészbe járdát építenek ki,
továbbá áthúzzák a villanyvonalat és a

vízvezetéket, valamint az utcafront, a
Nagyabonyi út  felől új kerítést tesznek
le. A fő járdaútvonalak mellett fasort
alakítanak ki.  36 parkolóval is számol-
nak, amelyeket a hadifogoly-temető
előtt létesítenek.

A sikabonyi temetőt mintegy 6260
négyzetméterrel bővítik, az új sírhelyek
száma a tervek szerint 485 lesz. Létesí-
tenek egy új urnafalat is 192 urnafülké-
vel. A most megvalósuló fejlesztés első
szakaszának költsége eléri a 45 ezer eu-
rót, a beruházás teljes költségvetése pe-
dig meghaladja a 200 ezer eurót.

A bővítés a jelenlegi katonai te-
mető mögött valósul meg, a Min-
denszentek-templomtól a hadifo-
golytemetőn keresztül vezető járda
épül tovább. 
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Rozšírenie sa uskutoční za cintorínom vojen-
ských zajatcov. Chodník vedúci od kostolíka Všet-
kých svätých cez cintorín vojenských zajatcov bude
rozšírený. V prvej etape rozšírenia maloblahovského
cintorína sa vykoná aj vyvolaná rekonštrukcia infra-
štruktúry cintorína vojenských zajatcov. Vybudujú
chodník vedúci do novej časti cintorína, ďalej elek-
trické  vedenie a vodovod. Na strane hlavnej cesty,
vedľa Veľkoblahovskej cesty postavia nový plot.
Vedľa hlavných chodníkoch vysadia stromoradie.
Pred vojenským cintorínom vybudujú 36 parkova-
cích miest. V ďalšej etape maloblahovský cintorín
rozšíria o 6260 m2, počet nových hrobových miest
bude 485. Vybudujú aj urnovú stenu so schránkami
na 192 urien. Náklady na prvú etapu rozvojovej in-
vestície predstavujú 45 tisíc eur, celkový rozpočet
presahuje 200 tisíc eur.

Začala sa prvá etapa rozšírenia 
maloblahovského cintorína





DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK – DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK   /   2018. 9. 5.8

Teljességet sugalló összkép

A kiállítást Iván Péter galériavezető
és Szakolczay Lajos Széchenyi-díjas író,
művészetkritikus nyitotta meg, Csák
László „hangász” játéka mellett. 

Szakolczay Lajos szerint »az 1992-
ben alapított szegedi művészcsoportnak
jelenleg huszonnégy tagja van. Az idő
során több neves, a szakma krémjéhez
tartozó alkotó – a festőművész Fischer
Ernő és Novák András, a grafikusmű-
vész Kass János, s a nem akármilyen tu-
dású író, művészetkritikus Szuromi Pál
– sajnos, eltávozott. Ám az alkotás örö-
me mint a legerősebb kohézió nemcsak
összetartja a több műfajban (festészet,
grafika, szobrászat, iparművészet) alko-
tók közösségét, hanem tagjait arra ösz-
tönzi, hogy az egyedi arc kimunkálásá-
val merjenek önmaguk lenni. Ehhez az
intenzív munka éppúgy hozzásegített –
negyedszázad alatt az egyesület kiállítá-
saival bejárta szinte az egész világot –,
mint a képzőművészet eszközeivel kiala-
kított, több irányzatot is zászlajára tű-
zött világ kozmikus csendje, gondolati
hatóereje. A költészetként megélt önki-
fejezés bátorsága.« (...)

»Meghalt klasszikusaink alapjaira –
a megidézésük egyben főhajtás is – te-

hát lehet építeni. Akár a fanyarul gro-
teszk lét történelmi fájdalmú s maszkos
meseigazságú és jelirányú látványossá-
gával (Lóránt János: Trianon; Tűzpiros
Ferrari; Visszatérő álmaim V. – mind
olaj, vászon; illetve Darázs József: Lába-
it befordító; Negyedelő), és a régmúltba
plántált „úri” játékok kacajával (Eszik
Alajos: A vezér gyermekkora; Mi van –
mindkettő hidegtű; Kínai legyező – sze-
rigráfia), akár a természeti látványt belső
lélektérképpé emelő párafelhővel (Gál
Lehel: Jelenés IV. – 2015), vagy a vasta-
gon fölvitt festékréteg faktúrájának az
erejével (Halla Tibor: Hegy I.-II. –
2015, o. v.; Színkompozíció II.; XXY –
o. fr.).« 

(...) 
»Általában az ilyesféle egyesületek-

re, csoportokra az a jellemző, hogy a fő

vonulatot a festőművészek és a grafiku-
sok képviselik. A szobrászat háttérbe
szorul. 

A SZÖG-ART abban is különbözik
a fönt említett művészi társulásoktól,
hogy keblükben az anyag mívesei épp-
úgy otthon érezhetik magukat, mint a
ceruzát, karctűt vagy ecsetet forgatók.
Sejben a figuralitás megszállottja –
plasztikái jóval túllépve a hagyományos
formavilágon extra-palástjukkal hatnak
(Kelet; Póz – mindkettő 2015, horgany,
fa) –, és a szépség igézetében ugyancsak
ez mozgatja Szathmáry Gyöngyit is;
akinek bronz domborművei a zászlót vi-
vő angyallal, az ajtót megnyitó szenttel
(világosság!) és a légen átrobogó lóval
méltó főhajtások a fél évtizede meghalt
karakteres festőművész előtt (In memo-
riam Szalay Ferenc).«

A SZÖG-ART Művészeti
Egyesület kiállítását tekinthette
meg az érdeklődő közönség a Ver-
mes-villabeli Kortárs Magyar Ga-
lériában augusztus 17-én. 
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„Ezeket a belém vert paedagogiai tan-
anyagokat akkor sem felejthettem el, mi-
dőn 1854. évben Pozsonymegyében,
Csallóközben, Dunaszerdahely városába
a Helytartóság által 20 éves koromban
kántor főtanitóvá kineveztettem. 

Sajátságos egy hely ez. Az anya város-
nak 11 filiális községe van. Két tante-
remmel rendelkezett. Az első osztályú
tanteremben a segédtanító tanított, s
mert a Il-od osztály csak azokat a fiú és
nőtanulókat vette fel, a kik az I-ső osz-
tályban fejledező tehetségükhöz képest
2–3 esetleg 4 évet is jártak, mert a hala-
dási fokozatoi nem osztályok, hanem ra-
jok szerin volt beosztva; mig a Il-od osz-
tályt a főtanitó vezette, itt is rajok szerint
úgy, hogy az, a ki 3 évig járt a másod osz-
tályba, az a tanuló már a közéletnek át
volt adható, s lett belőle gazdálkodó,
vagy iparos. Egy évet csak azok a gyer-
mekek végeztek a Il-od osztályban, a kik
felmentek Pozsonyba a gimnasiumba és
ehez kellő alapismerettel rendelkeztek is. 

Még egy segéd tanítót kellett tartani a
ki a kántori teendőkkel el lévén foglalva
csak néha, főbb dolgok eseteben helyet-
tesítette az iskolában a kántor főtanitót. 

Azért mondtuk, hogy sajátságos hely
ez, mert például télen csupán a városhoz
közvetlen közelben levő egy két filiális II.
osztályba szinte 50–60 tanuló járt, addig
tavasztól kezdve a szünidőig a többi fili-
álisok valamennyi iskola kötelezettjeit
behajtotta a zsandár, és lett az I. osztály-
nak 200, a II. osztálynak 150 tanulója. 

Fogalmam sem volt erről a nagy sze-
rencséről. Uj ember voltam az állomáso-
mon, senki sem figyelmeztetett, mi vár

ream kikeletre. (...) A két tanterembe
nem lehetett 180 gyermeknél többet be-
tömni, arra a pogány gondolatra pedig
nem jöhettem, hogy az udvaron a földön
húzódjanak meg. Mi lesz velők ott szél-
ben, nyári záporokban, hol fognak szá-
molni, írni, stb. Szerencse-e nem tudom,
de oly fiatal gazda voltam még az állomá-
som elfoglalásának első tavaszán, hogy a
nagy istállóm üresen állt; nem volt abban
egypár egérnél semmi egyéb. Háztartás-
ról szó sem volt. Mindhárman segédeim-
mel együtt idegen koszton voltunk. 

Kitisztitattam az istállómat a saját
költségemen. Lócákat és hosszú asztalo-
kat csináltattam, s igy lett az 3-ik istálló-
ból 3-ik tanterem, mig ha mint az elő-
dömnek, tehenekkel borjakkal lett volna
tele az én uj tantermem, ezt az átalakítást
a legjobb akaratom mellett sem tehettem
volna meg. 

Ezen és ebbeli intézkedésemért pedig
a segédtanító urak orroltak reám, erősen,
mert a hetes segédtanítónak a ki a filiáli-
sokra temetni volt kiküldve, még mindig
jutott egy két szabad órája a 3-ik tante-
rembe fungálni, a mi azelőtt midőn az is-
kolás gyermekek az udvaron szorongtak,
nem történt meg. 

Mint fiatal tanító még nem feledke-
tem meg, a képeidében nyert amaz intés-
ről, hogy a test üdeségéről és edzéséről se
feledkezzünk meg.  Miután pedig abban
az időben nem voltak sem torna eszkö-
zök, sem torna termek, hogy az össze
zsúfolt nyári forróságban némi felfrisse-
sülést ad a reám bízott iskolásoknak ha
hetenként kétszer, szép sorjában kimen-
tem velük a város alatt elterülő mezőség-
re, és ott csoportokba állítva őket külön-
féle labda játékokra, versenyfutásokra,
magas és hossz ugrásokra tanítottam a
fiukat, természetesen velők játszva mind
addig, mig a testgyakorlatokat el nem sa-
játították. 

A leánykákat a segédtanítókra bíz-
tam, kik által különféle társas játékokat
dallal, körmozgásokkal akartam betaní-
tani. De oh Uram Istenem, nem hiába
apám is lehetett volna mind a kettő, az én

segéd tanító uraim megtagadták paran-
csomat, mondván, ők nem nevettetik ki
magukat, sőt mi több, fellázították a szü-
lőket, hogy én még oly bajusztalan gye-
rek vagyok, hogy nem vagyok méltó a
komoly főtanitói állásra, mert a gyer-
mekekkel együtt játszom. (...)

És mégis fel zaklatták a szülőket, a kik
nem tudták összeegyeztetni felfogásuk-
kal, hogy játszhatik egy főtanitó a gyer-
mekekkel, azt csak ilyen gyerek ember
teheti, mint ez a mostani főtanitó. 

A helybeli esperes plébánosnak, mint
tanult müvelt embernek a ki tudta mit és
mért tettem, a szószékről kellett felvilá-
gosítani a szülőket, és megnyugtatni né-
mileg, hogy az helyes, és szüséges, amit a
főtanitó tesz stb. 

Nem úgy a kerületi cs. kir. járás főnöke,
egy régi pecsovics megyei táblabiró- ból
lett Bach huszár. Ez formaliter feljelentett
a helytartósághoz, mert az ő antik agya fel
nem tudta fogni azt, hogy a jó tanító nem
csak hajdú, hanem a lélek és test fejlesztő-
je. A feljelentésre nem sokára meg is jöttek
a helytartóságtól a kérdő pontok, hogy
voltaképen mily és miféle alakban cselek-
szem én ezt a feljelentő szerinti bohócko-
dást az iskolás gyermekekkel? Ki is adta
ezt nékem a derék esperes plébánosom,
mint kerületi iskola igazgató azon utasítá-
sával, hogy feleljek ezekre a pontokra
szakszerűen és alaposan. (...)

De következő évben fényes elégtételt
kaptam. Az egész pozsonyi helytartói
osztályhoz tartozó megyék valamennyi
kerületi iskola igazgatójához rendelet in-
téztetett, a melyben a tanítók figyelme az
iskolás gyermekek testedzésére is felhi-
vatott, s a rendeletben nyomról nyomra
az én védelmezésemben kifejtett állás-
pontokra ismertem. 

A mire jókat nevettünk az én Isten-
ben boldogult Szakváry János esperes
pléb. iskolai igazgatómmal, a ki látnoki
szemével megjósolta ezt. Meglássa tanító
ur, még megéri azt, hogy a tornászat ál-
talános tantárgygyá növi ki magát az is-
kolákban, szaktanitókkal. 

Íme megértem.”

160 éve történt – régi idők iskolája városunkban
Igazi gyöngyszemekre bukkan-

hat a kutakodó ember, ha a rég-
múlt idők újságjairól letörölve a
port, belepillant azokba. Például
elénk tárulhat egy a dunaszerdahe-
lyi oktatást megismertető 1850-es
évekbeli történet... Az alábbi írást
Bogyó Alajos egykori főtanítónk
jegyzi, s az 1902-es Pécsi Közlöny
egyik számában jelent meg.



Dunaszerdahelyi nyár



Budapesten remekeltek a kézis lányok
Két aranyérmet és egy ezüstérmet szereztek a VSK Du-

naszerdahely kézilabdásai a budapesti Nyári Kézilabda
Fesztiválon.

A Budapesti Kézilabda Szövetség az idén is megrendezte
immáron a IX. Nyári Kézilabda Fesztiválját – Budapest Ku-
pa 2018 néven, amelyen a városunk legjobb kézilabdás lányai
is képviseltették magukat.

Az U14-es korosztályban a dunaszerdahelyeik csupán
egyetlen legyőzőre találtak, a fináléban hetesekkel maradtak

alul a dabasiakkal szemben, de így is a kiváló második helye-
zést szerezték meg. A lányok edzője Juhos Kata volt. 

Az U12-es és U11-es korosztályban pedig aranyérmet sze-
reztek a dunaszerdahelyi lányok. Előbbi csapat, Brunczvik
Tünde edző vezényletével a XVI. kerületi KMSE csapatát
előzte meg, míg az egy évvel fiatalabbak, akiket Mészáros Ildi-
kó edző vezetett, a Kézilabda Utánpótlás Kft. együttesét. Az
U11-es korosztályban a VSK-s Nagy Bianka lett 25 góllal a
legjobb góllövő. 
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Az elmúlt hétvégén rendezték meg Azerbajdzsánban,
Bakuban a bothúzó-Európa-bajnokságot, melyen a duna-
szerdahelyi Strongman Club DS is képviseltette magát
Kitanovič Attila személyében. Sőt, nem csak egyszerű
részvételről volt szó, hiszen Attila ezüstérmet szerzett a

komoly nemzetközi megméretés 80 kg-os kategóriájában.
A harcos erőember ismét bebizonyította, hogy ott a helye
a nemzetközi mezőnyben, veretlenül vette az akadályokat
egészen a döntőig, ahol sajnos kikapott az orosz Djuluur
Klimovskiytől.

Az ezüstérem bizonyára sok erőt ad Attilának,
amire szüksége is lesz a novemberi jakutföldi világbaj-
nokságon.

Mi szorítunk neki, és természetesen gratulálunk a
kiváló teljesítményéhez!

Végeredmény – 80 kg (az IMWF honlapja sze-
rint):

1. Djuluur Klimovskiy - Russia
2. Attila Kitanovič - Slovakia
3. Giorgi Urushadze - Georgia
3. Miklós Kocsis - Hungary

Európa-bajnoki ezüstöt szerzett 
Kitanovič Attila
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Könnyebbé válik a kutyák azonosítása
Szeptembertől kötelezővé válik a kutyatulajdonosok

számára az ebek csipeztetése.

A szeptemberben születő kutyusok esetében a gazdának az
első eladás előtt csipeztetnie kell az állatot, legkésőbb viszont
az eb 12 hetes koráig. A művelet ára a törvény szerint maxi-
mum 10 euró lehet (a szükséghelyzetben élők számára ezt az
összeget az állam téríti), s az állatorvos a csipezést követő 24
órán belül regisztrálja a központi rendszerben a kutyát.

A korábban született kutyusok esetében 2019 novemberé-
nek végéig kell a gazdáknak csippel ellátniuk a kutyájukat, de
amennyiben szeretné eladni az ebet, akkor még ezt megelőző-
en kell elvégezni a csipezést. 

Az állatorvos ezt követően nem végezhet semmilyen műve-
letet olyan kutyán, amely nincs csippel ellátva, máskülönben
akár 20 ezer eurós bírságot kockáztat, kivételt csak olyan ese-
tek jelentenek, amikor ezzel emberi egészséget kockáztatna. A
gazdának a kutya eladását vagy esetleg elpusztulását 21 napon
belül kell jelentenie majd az állatorvosnak. A gazdának pedig
50 eurós bírságot szabhatnak ki, amennyiben kutyája a határ-
időkön túl nem rendelkezik csippel.

A csipezéstől azt várják a törvényhozók, hogy könnyebbé
válik az elkóborolt állatok azonosítása, amely egész Szlováki-
ában komoly gondokat okoz. Maga a folyamat a regisztráció-
val együtt a szakértők szerint 20-30 percet vesz igénybe, az eb
számára pedig egy bőr alatti injeckció. 

Az R7-es gyorsforgalmi út Albár-Ollétejed szakaszának
környezeti hatásai kapcsán nyilvános fórumot szervez a Nem-
zeti Autópálya-kezelő Társaság szeptember 17-én a siposkar-
csai kultúrházban. A nyilvános egyeztetés szeptember 17-én
(hétfői nap) 16 órakor kezdődik a községház üléstermében.

Národná diaľničná spoločnostť organizuje 17. septembra
verejné prerokovanie  Správy o hodnotení vplypov vplyvoch
činnosti na životné prostredie na stavbu „Rýchlostná cesta R7
Mliečany-Dolný Bar” v kultúrnom dome Kostolých Kra-
čanch. Prerokovanie sa začína 17. septembra (pondelok) o 16
hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Verejné prerokovanieNyilvános fórum 
a gyorsforgalmi út kapcsán
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Születések – Novorodenci
Grajcárová Elisa
Hlavenka León
Sárközi Tibor
Szabóová Ashley
Takács Blanka Franciska

Elhalálozások – Zomreli
Bugár Vojtech (1929)
Buvala Dušan (1940)
Pódová Erika (1970)
Takáč Július (1953)

Házasságkötés – Sobáše
Derzsi Zsolt – Lelkes Renáta
Hajdú Štefan – Siposová Kristína
Richter Igor – Kissová Silvia
Szabómihály Balázs – Mészárosová Katarína

Krónika – Kronika
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Sikifeszt. Sikabonyi sörfesztivál, meglepeté-
sekkel. Sikabonyi Közösségi Ház, 16.00 

Are You FREE? musicfestival. Csaplár Be-
nedek VMK / Kortárs Magyar Galéria /
NFG, 18.00

A magyar dal napja. A magyar zene ünnepe
a Csaplár Benedek Művelődési Központ előtti
téren, 15.00

Irodalmi road movie. Benyák Zoltán és Bí-
ró Szabolcs közös turnéfilmjének vetítése,
NFG, 18.00

Red vision koncert, Soul Hunter Music
Club, 18.00

ConnAction#14 /DnB Night/, NFG,
21.00

SZEPTEMBER 

7-8

SZEPTEMBER 

7-8
SZEPTEMBER 

9
SZEPTEMBER 

22
SZEPTEMBER 

28
SZEPTEMBER 

28

Programajánló

dunaszerdahelyi.sk/programok • dunajskostredsky.sk/programy



A városunkban működő NFG klub már a kezdetektől kissé eltérőt, érdekeset
próbált kínálni a dunaszerdahelyi kultúrakedvelőknek, s nincs ez másként nap-
jainkban sem.

Ugyanakkor a művelődési központ hátsó oldala felől elérhető bejáraton betérve a
klubba mindenki észlelhette, egyre kevesebb rendezvény várta azokat, akik a főára-
mon túli programokra is kíváncsiak lettek volna. Ezen igyekezett változtatni az a fi-
atalokból álló társaság, akik az elmúlt időszakban működtették az NFG-t, amely új
megközelítést is kapott.

A csapat nyáron sem tétlenkedett – próbálták a klubot mind esztétikailag, mind
pedig technikai szinten tovább fejleszteni. Sikerült felszerelniük egy színpadot, a né-
zőtértől elválasztó színházi függönyt, javítani a hangrendszer minőségén,  valamint
a színpadi megvilágításon is. A klub működtetői igyekeznek az új szezonban is nívós
programokat felsorakoztatni, és minőségi kikapcsolódást kínálni a dunaszerdahelyi
és a régióból érkező közönségnek. 

Szeptember 7–8-án az Are you free? dzsesszfesztivál, majd szeptember 14–15-
e között a ConneciNFG elnevezésű minifesztiválnak is örülhetnek az érdeklődők,
amelynek keretén belül több koncert zajlik majd, de Németh Zsófi fiatal kortárs
művész tárlata is megtekinthető lesz, és persze a táncház, az üvegfestés, a fényírás és
az impro-délutánok sem maradhatnak el. 

Ezen programokon kívül ősszel is megrendezésre kerülnek a már klasszikussá
vált tematikus estek: a TraveliNFG „utazós klubest”, az NFG Acoustic, az akuszti-
kus zenekarok koncertjei, a Connection – drum and bass elektronikus zenei parti,
a színházi estek, s a tavaszi techno, amely szintén az elektronikus zenét kedvelő kö-
zönséget hivatott „kiszolgálni”. Bíró Szabolcs kortárs író road movie-jének vetítése
is az NGF-ben lesz. Emellett az „ekoest” is ott szerepel a programban, témája a glo-
bális felmelegedés, de karaoke és társasjáték estek is várják – a rengeteg koncert mel-
lett – az érdeklődőket a közeljövőben az NFG-ben.

Programokkal teli az ősz az NFG-ben
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Régi idők vására
Jarmok v minulosti

Új iskolakonyha várja a gyerekeket
Nová jedáleň v škole

Új utak városunkban
Na nových cestách

Következő számunkból
Megjelenés szeptember 19-én.
Nasledujúce číslo vychádza 19. septembra

Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 15.30 (Minden-

szentek-templom), Hétfő: 17.00, Kedd:
17.00, Szerda: 8.00, Csütörtök: (16.00 Szent-
ségimádás), 17.00, Péntek: 17.00, Szombat:
17.00, 18.00 (Mindenszentek-templom)

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, 18.00 (Kostol Všetkých

svätých), Pondelok: 18.00, Utorok: 18.00,
Streda: 7.30, Štvrtok: 18.00, Piatok: 18.00,
Sobota: 8.00

Ref. istentisztelet
Vasárnap / Nedeľa: 9.00

Ev. istentisztelet
Vasárnap: 10.00 / Nedeľa: 9.00

Vážení naši čitatelia!

Aj touto formou by sme Vás chceli informovať, že všetky články, ktoré sa ob-
javia v našich novinách len v maďarskom alebo v slovenskom jazyku, nájdete
vždy do týždňa od vydania Dunajskostredského Hlásnika aj v preklade na in-
ternetových portáloch našej spoločnosti, teda na dunajskostredsky.sk alebo na
dunaszerdahelyi.sk. 

Aj takto sa snažíme, aby naši čitatelia mohli cez noviny a portál byť stále ak-
tuálne informovaní o tom, čo sa v našom meste deje.

Za Vašu pozornosť venovanú Dunajskostredskému Hlásniku ďakujeme!

Péter Rajkovics šéfredaktor


