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Egy-két hónappal ezelőtt még azért
fohászkodtunk, hogy mikor jön már a
várva várt nyári napsütés, mikor kö-
szönt ránk végre az áhított, igazi nyár.

Most, hogy dühödt tombolással he-
vül a fejünk fölött az izzó tűzgömb,
meg azért imádkozunk, mikor jön vég-
re egy kis enyhülés, mikorra érnek vé-
get a trópusiasan fülledt napok.

Valamikor azt hittük, hogy a mi éle-
tünkben biztosan nem fogjuk érzékelni
a globális felmelegedés folyamatát, hi-
szen az majd egy távoli jövőben lehetsé-
ges csak. Most meg azon vesszük észre
magunkat, hogy kénytelenek vagyunk
hinni a híradásoknak: épp napjainkban
fordul át a világ kereke...

Egyikünknek sem kell prófétának
lennie, hogy belássuk, ideje megvizs-
gálni a megszokott kis életünket, felül-
értékelni hanyag szokásainkat, és ideje
végre a közösségért is tenni valamit.

Persze, mindezt jó lenne nem a kö-
zösségi hálón, mellszélességgel posz-
tolva, hanem a való világban, s a min-
dennapjainkban megcselekedve. 

Mert, valljuk be, már nagyon átes-
tünk a lónak arra a bizonyos túloldalára
– felgyorsult világunk hatására pillana-
tok alatt ítélkezünk és ítélünk, a digitális
térben zajló végtelen kommentháború-
ban harcolunk (nyelve dühöt, csalódott-
ságot, frusztrációt és még ki tudja mi
mindent) a (valós vagy csak vélt) iga-

zunkért. Mennyire más lenne pedig egy
igazán jóízűt beszélgetni egy finom kávé
vagy egy kofola mellett, egymásra és ön-
magunkra figyelve.

Ideje lenne nem csak gyermekeink-
nek, de saját magunknak is határt
szabni a digitális térben. Kilépni a vir-
tuális világból, leszokni, amennyire le-
het a közösségi hálók csalókás, hami-
san tündöklő, időnket rabló világáról.

Végre nem csak adatoknak lenni,
nem csak reklámcélpontoknak, masz-
szának, hanem annak, amire teremtet-
tünk: érző, szerető, közösségi embe-
reknek. Mert a mai világnak erre van
szüksége, nem magányos „ikonokra”.

Nagy Attila

Nyár-ON?  

MEGJELENIK KÉTHETENTE
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A legnépszerűbb magyar 
zenekarok érkeznek 
Dunaszerdahelyre

Július 12-én és 13-án hetedik alkalommal
kerül megrendezésre városunkban a Fröccsfest.

A Szent István téri helyszín idén még marad,
de a fesztivál ismét két napon várja az érdeklődő-
ket. Dakó Sándor főszervező elmondta, pénteken
délután öt órakor nyitnak a kapuk a közönség
előtt. A rendezvény helyszínén frissítő italok és fi-
nom falatok várnak idén is az érdeklődőkre, aki-
ket kellemes dzsesszdallamok is szórakoztatnak,
majd este nyolc órakor kezdődnek a nagykoncer-
tek. Pénteken a Kowalsky meg a Vega lép fel, tíz
órakor pedig Majka és csapata következik.  

A népszerű előadók sora szombaton is folyta-
tódik, hiszen a Halott Pénz és a Wellhello fogja
szórakoztatni a közönséget, sőt, közös produkció
is várható. Dakó kiemelte, Dunaszerdahelyen ko-
rábban nem látott színpadi látvány várja a közön-
séget, mert a négy nagykoncert mindegyike a nagy
magyarországi fesztiválok műsorával azonos
show-t ígér, táncosokkal, fénytechnikával. 

Jegyeket elővételben a fesztivál előtt egy nappal
lehet még vásárolni a megadott helyen és online is,
de természetesen a helyszínen is kaphatók lesznek. 

Festményeiben él tovább
Vegyes érzelmekkel állunk, hiszen fantasztikus kiállítást nyitunk,

de lelkünkben mégis szomorúak vagyunk, mert a mai nap főszerep-
lője már nem lehet közöttünk – hangzottak el Iván Péter szavai a
Vermes-villában. A legutóbbi kiállítással az egy éve elhunyt festőmű-
vészre, Almási Róbertre emlékezett a Kortárs Magyar Galéria, és a
művész tisztelői.

Hogyan is lehetne méltóbb módon emlékezni egy festőművészre,
mint a műveiből készült kiállítással a Vermes-villa falai közt, annak a ga-
lériának az égisze alatt, amelynek működéséből ő is kivette a részét – na-
pi szinten, ellenszolgáltatás nélkül. Szakáll Mária festőművész, a Kor-
társ Magyar Galéria kuratóriumának tagja válogatta ki a kiállítandó
műveket, majd rendezte azokat kiállítási formába. Almási Róbert sokat
festett, sok művésztelepen vett részt, kör alakú birodalmából, a műter-
méből válogatta össze a kiállítás anyagát a kurátor. Festményeinek nagy
részét ismerheti a tárlatlátogató közönség, de láthatók olyan régi képek
is, amelyekre kevesen emlékeznek, sőt olyanok is, amiket még sosem lát-
tak. Az emlékkiállításon láthatók alkotások a kezdetektől egészen az
utolsóig, amelyet Robi tavaly festett az Aranykert művésztelepen – tud-
tuk meg Szakáll Máriától.

„A szép mindenütt jelen van, nem rajta múlik, ha nem látjuk meg...
Almási Róbert meglátta. Meglátta és megörökítette... Lefestette, hogy
minél többen láthassák a szépet úgy, ahogyan ő látta” - mondta megnyi-
tójában a kiállítás kurátora.

Sokat lehetne beszélni arról az ismert és elismert művészről, akit sok
fiatal, kezdő alkotó szakmai támasznak tekintett, de Almási Róbert so-
sem szerette a hosszú megnyitókat, ezért inkább művei mesélnek he-
lyette. „Alighanem kiépítette már égi műtermét, égi múzsáival körülvéve
fest. Mert neki festenie kell, bárhol is van... Színezd ki felettünk a felhő-
ket, Robi” – zárta szívhez szóló szavait Szakáll Mária.

A művész unokája köszönte meg az emlékező kiállítást, „Marika né-
ni” emlékezését, majd szimbolikusan egy gyertyát gyújtott Almási Ró-
bert emlékére. A megnyitón, ahogy a művész tavalyi születésnapi jubile-
uma alkalmából rendezett kiállításon is, a 4 Art Singers formáció bűvöl-
te el a közönséget.

Az „Itt vagyok veletek” címet viselő emlékkiállítás június 22-ig látha-
tó hétfőnként 9-13, kedd-péntek 9-17, szombatonként pedig 10-16 óra
között a Kortárs Magyar Galéria termeiben.

(rovin)

Rövid hír

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 2019-es év gyermekszemélyiségei

Od 1. júla odvoz papierového odpadu
Mestský úrad po odvoze zeleného a

plastového odpadu od 1. júla 2019 za-
vedie aj organizovaný odvoz papiero-
vého odpadu v Dunajskej Strede zo
zón s rodinnými domami.

Samospráva týmto opatrením chce
dosiahnuť, aby občania mesta separovali
čo najviac odpadu. Zelený odpad sa od-
váža od roku 2016, plastový odpad od
roku 2018. Množstvo vyloženého odpa-

du postupne rastie v obidvoch prípa-
doch.   Od rodinných domov odvezú no-
viny, knihy, zošity, lepenku, kancelársky
papier, papierové tašky, listy, papierové
utierky, papierové škatule, letáky, plagáty,
pohľadnice, baliaci papier. 

Neodvezú však indigový papier, vos-
kový papier, použité plienky, hygienické
potreby, umelohmotný baliaci materiál,
viacvrstvový baliaci materiál – tetrapaky,
znečistený papier, mastný papier, alobal.   

Harmonogram odvozu: 1. júla, 5. au-
gusta, 2. septembra, 7. októbra, 4. no-
vembra, 2. decembra.

Odpad vyložený v inom termíne ne-
odvezú! Papierový odpad je potrebné
vyložiť pred dom v deň odvozu do 7.00
h.

Mestský úrad žiada obyvateľov, aby
papierový odpad (lepenku, noviny a le-
táky) vykladali zviazaný a voľne uložený.
Odpad sa nemá dávať do vriec! 
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Dunaszerdahely város vezetése idén is kitüntette az öt
önkormányzati fenntartású, valamint a művészeti alapisko-
la azon tanulóit, akik kiváló tanulmányi eredményeikkel, já-
rási, országos és Kárpát-medencei sikereikkel iskoláik, illet-
ve Dunaszerdahely város hírnevét öregbítették. 2019-ben
harmincegy fiatalt ért ez a megtiszteltetés.

A városháza dísztermében A. Szabó László és Karaffa At-
tila alpolgármesterek, Bubniak Júlia hivatalvezető, Gútay Lász-
ló, a kulturális és oktatási bizottság elnöke, Molnár Tímea, a
Közoktatási, Szociális, Sport és Kulturális Főosztály vezetője,
valamint Nagy Péter diákpolgármester fogadta az elismerés-
ben részesülő tanulókat.

Elsőként Nagy Péter diákpolgármester köszöntötte társait,
„akiket ma kivételes eredményeik és szép sikereik hoztak ide.
Köszönjük felkészítő tanáraik munkáját is, amellyel mindezt
társaim el tudták érni. Számotokra pedig kívánok kellemes
nyári kikapcsolódást, pihenést” – fogalmazott.

A. Szabó László alpolgármester felidézte, hogy „idén április-
ban a Szent György-napokon tüntettük ki azokat a dunaszer-
dahelyi személyiségeket, akik nagyszerű eredményeket értek el,
akik sokat dolgoztak a városban és a városért, s ezzel öregbítet-
ték Dunaszerdahely jó hírnevét. Most pedig a legfiatalabbak
kimagasló teljesítményét ismerjük el” – emlékeztetett. Az al-

polgármester egyben megköszönte a szülőknek és a tanárok-
nak is azt az áldozatos munkát, amellyel a fiatalokat segítik, tá-
mogatják.

A díjátadón a művészeti alapiskola tanítványai adtak mű-
sort: fuvolán Tóth Sára játszott, kísérte Bazsó-Horváth Zsu-
zsanna, a Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola tanára, illet-
ve Bartal Dóra énekelt.

A 2019-es év városi gyerekszemélyiségei a következők let-
tek. Szabó Gyula Alapiskola: Kiss Erika, Kozma Viktória, Lá-
bodi Philip, Melicher Kinga, Schnircz Victoria és Szemes Bá-
lint

Vámbéry Ármin Alapiskola: Fekete Dóra, Kiss Enikő,
Nagy Szabina, Németh Boglárka, Póda László és Rásó Filip

Kodály Zoltán Alapiskola: Kohút Rebeka, Komlós Zsom-
bor, Lukács Noémi, Mátis Dániel és Sántha Máté

Jilemnický utcai alapiskola: Barbara Kádasiová, Beáta Szi-
tásová, Liana Tokovicsová, Simona Kapitančíková, Bianka Si-
monová és Nina Bartalosová

Smetana ligeti alapiskola: Daniel Both, Jakub Jánoš és Sa-
muel Új

Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola: Bartal Dóra, Hor-
váth Dóra, Beáta Szitásová, Tóth Bálint és Tóth Sára. (na)
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Elismerő pillanatok a testületi ülésen
Soron következő hatodik ülését tar-

totta városunk képviselő-testülete jú-
nius 26-án. 

Hájos Zoltán polgármester Karaffa
Attila alpolgármestert kérte fel, hogy rö-
viden vezesse fel az eredmények bemuta-
tást. Előbb Horváth Zoltán, a dunaszer-
dahelyi kézilabdaklub elnöke kapott
szót, aki megköszönte a városnak a klub
újjáalakulása óta biztosított támogatást,
majd az elmúlt szezon eredményeire tért
ki. A siker kulcsa szerinte három ténye-
zőből áll: a dunaszerdahelyi kézilabda
hagyományai, a mindennapos kemény
munka, valamint a támogatói (szülők,
vállalkozók, város) segítség.

Az elkövetkező idényben 17 csapattal
fognak küzdeni, az elmúlt szezonban pe-
dig a női csapat feljutott a MOL Ligába,
három év alatt sikerült előbb a második,
majd az első ligát megnyerniük, s céljuk,
hogy újabb három év alatt a cseh-szlovák
bajnokságban is az élmezőnybe tartozza-
nak. Az U14-es csapat országos bajnok
lett, nekik az érmeket és a kupát a hely-
színen Hájos Zoltán polgármester és
Nagy Krisztián, az ifjúsági- és sportbi-
zottság elnöke adták át. 

Másodikként Végh Tibor, a DAC el-
nöke számolt be a labdarúgók történelmi
eredményéről, hiszen a felnőttcsapat a
szlovák legfelsőbb bajnokság második
helyén végzett, amellyel ismét Európa-li-

ga-szereplést vívtak ki. Az elmúlt idény
legnagyobb eredménye emellett, hogy el-
készült a MOL Aréna, amely meccsen-
ként 300 ember számára nyújt munkát
és több ezernek élményeket, míg a MOL
Akadémia elkészülte pedig 14 csapatnak
szolgál otthonául, amelyből két lánycsa-
pat. Az U19-es csapat eddigi legjobb
eredményét, a bajnokság ötödik helyét
szerezte meg, míg az akadémiák rangso-
rában is az ötödik a dunaszerdahelyi lé-
tesítmény országos szinten.

A dunaszerdahelyi birkózóklub elnö-
ke, Hakszer Roland arról számolt be,
hogy a diákok közt három, míg a kadé-
tok versenyében 2 országos bajnoki cí-
met szereztek, sőt, utóbbin csapatver-
senyben is győztek. A fiataljaik a nem-

zetközi mezőnyben is sikeresek voltak,
hiszen Pollák Anna az Európa-bajnok-
ságon az elmúlt héten éppen csak lema-
radt a bronzról, az ötödik helyen végzett,
Csörgő Tamás 7. lett. Az U23-as konti-
nensviadalon Juhász Mária pedig a hato-
dik helyet szerezte meg. 

Csiba Tibor, az Ippon Karate Klub
elnöke is sikerekről számolhatott be, ők
az elmúlt hónapokban 10 viadalon vet-
tek részt, s összesen 45 érmet szereztek,
ebből 7 arany, 16 ezüst és 22 bronzot, az
aradi Európa-bajnokságról pedig 2 ezüs-
töt is elhoztak.

A kulturális csoportok közül elsőként
a Gézengúzok Bábcsoport képviseleté-
ben Csörgei Tünde számolt be a 16 éve
működő tevékenységükről. A bábosok-
nak jelenleg 15 tagja van, idén a Duna
Menti Tavaszon arany sávos minősítést
értek el Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj
című előadásukkal.

A Fókusz Gyermekszínpad eredmé-
nyeiről Kuklis Katalin informált, akitől a
képviselők megtudhatták, A császárnő
új ruhája című előadásuk arany sávos lett
a Duna Menti Tavaszon, míg a Fókusz
Diákszínpad nívódíjban részesült a Jókai
Napokon, de további elismerésekkel is
gazdagodtak Magyarországon és belföl-
dön egyaránt.

A folytatásban a Csallóközi Tánc-
együttes képviseletében Oláh Attila kö-
szönte meg a város támogatását, s emelte
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ki, hogy immáron 5 korosztály 140 tán-
cosával érnek el sikereket.

A Vox Camerata is arany sávos elis-
merésben részesült az elmúlt hétvégén
zajlott kerületi énekversenyen, saját kon-
certet szerveztek, míg a közeljövőben a
Magyarság Házában is fellépnek - árulta
el Miške Tamás.

Az ünnepélyes pillanatokat követően
a képviselők döntöttek a 2019-es költ-
ségvetés harmadik módosításáról, ennek
köszönhetően kutyafuttató kerül kiala-
kításra az Észak II-es lakótelepen, vala-
mint kutyakiképző pálya is létesül, de a
Szabó Gyula Alapiskolában is áthelye-
zésre kerül a játszótér, ezt korábban a
környék lakói kérték. A városi rendőrök

számára két kerékpár vásárlását biztosít-
ják, a hivatal új szolgálati autót vásárol, a
várost bemutató könyv kerül kiadásra,
de a képviselők díjazása is más formát
kapott.

Mindezen változásokra az adóbevéte-
lek növekedésével és bizonyos kiadások
áthelyezésével nyílt mód. A módosítást
egy tartózkodás mellett minden jelenlé-
vő képviselő megszavazta, ahogy nem
alakult ki vita az Iskolai Szolgáltatóköz-
pont megszüntetéséről sem, amelyre a
szabályozások miatt volt szükség, mi-
közben az óvodák és azok alkalmazottjai
is elégedettek voltak a központ működé-
sével. A testület emellett többek közt
döntött a jogkörébe tartozó szociális és

kulturális intézmények igazgatóinak
visszahívásáról is. Három ilyen intéz-
ményről van szó, amely posztok betölté-
sére pályázatot írnak majd ki, október 1-
jei belépéssel. Hájos Zoltán jelezte, nem
arról van szó, hogy elégedetlen lenne az
igazgatók munkájával, de ahogy több
megyében is úgy látták jónak, ha 4-5
éves időközönként megpályáztatják ezen
munkaköröket, Dunaszerdahelyen is
hasonlóre törekednek. A képviselők tá-
mogatták a javaslatot.

A testület döntéseinek részleteiről a
dunaszerdahelyi.sk portálon és követke-
ző lapszámunkban olvashatnak. A kép-
viselők pedig legközelebb szeptember
24-én üléseznek. 
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26. júna sa konalo 6. zasadnutie
mestského zastupiteľstva. 

Primátor Hájos Zoltán požiadal vi-
ceprimátora Karaffu Attilu, aby pred-
stavil výsledky. Najprv Horváth Zoltán,
predseda hádzanárskeho klubu, poďa-
koval mestu za podporu klubu a infor-
moval  prítomných o úspechoch uplynu-
lého obdobia. Úspech stojí podľa neho
na 3 pilieroch: tradícia hádzanej v mes-
te, každodenná tvrdá práca a pomoc
podporovateľov (rodičia, sponzori, mes-
to).

V nasledujúcej sezóne budú mať 17
oddielov, v uplynulej sezóne sa ženy do-
stali do MOL ligy, za tri roky vyhrali
najprv druhú, potom prvú ligu, cieľom
je za nasledujúce tri roky dostať sa na če-
lo česko-slovenskej elity. Oddiel U14 sa
stal majstrom Slovenska, víťazný pohár
im n mieste odovzdal Hájos Zoltán a
Nagy Krisztián, predseda športovej ko-
misie. 

Poslancov potom informoval predse-
da DAC Végh Tibor o futbalových vý-
sledkoch, oddiel mužov skončil v najvyš-
šej súťaži na  druhom mieste, čím si vy-
bojovali účasť v Európskej lige. Najväč-
ším úspechom bolo vybudovanie MOL
Arény, ktorá ponúka počas zápasu prá-
cu 300 ľuďom prácu, tisícom zas záži-
tok, kým  MOL Akadémia ponúka 14
oddielom domov, z nich dva sú diev-
čenské. Najväčším úspechom sa môže

pochváliť oddiel U19 piatym miestom,
akadémia sa umiestnila tiež na 5. mieste. 

Predseda zápasníckeho klubu, Haks-
zer Roland, informoval o majstrovských
tituloch – 3 žiackych, 2 zas kadetov,
mladí boli úspešní aj na medzinárod-
nom poli – Pollák Anna na majstro-
vstvách  Európy len-len zaostala za
bronzom, skončila 5., Csörgő Tamás na
7. mieste. V kategórii U23 Juhász Má-
ria získala 6. miesto. 

Csiba Tibor, predseda klubu Ippon
Karate informoval o úspechoch, zúčast-
nili sa 10 súťaží, získali 45 medailí, z
nich 7 zlatých, 16 strieborných, 22
bronzových a na majstrovstvách  Euró-
py získali  2 strieborné.

V oblasti kultúry referovala vedúca
súboru Gézengúzok Bábcsoport, Csör-
gei Tünde o 16 ročnej činnosti. Bábkari
majú 15 členov, na Duna Menti Tavasz
(Podunajská jar) získali zlato za hru
Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj.

O úspechoch detského súboru  Fó-
kusz Gyermekszínpad informovala po-
slancov Kuklis Katalin o zlate za hru  A
császárnő új ruhája (Cisárovnej nové ša-
ty), úspešní boli aj na Jókai Napok (Dni
Jókaiho), úspešní boli aj na iných domá-
cich a maďarských podujatiach.

Vedúci folklórnej tanečnej družiny
Csallóközi Táncegyüttes, Oláh Attila,
poďakoval mestu za podporu, vyzdvi-
hol, že už majú 140 tanečníkov v 5 ve-
kových kategóriách.  

Na krajskej súťaži bol spevácky zbor
Vox Camerata odmenený zlatom, v
blízkej budúcnosti vystúpia v Magyar-
ság Háza (v preklade dom maďarstva) -
uviedol Miške Tamás.

Po úvode poslanci rozhodli o tretej
modifikácii rozpočtu na rok 2019, vďa-
ka tomu sa bude môcť zriadiť výbeh pre
psov na sídlisku Sever II a tiež výcvikové
stredisko pre psov, v ZŠ Szabóa Gyulu
sa premiestni ihrisko, ako to žiadali oby-
vatelia z okolia. Pre mestskú políciu sa
zakúpia 2 bicykle, mestský úrad dostane
nové auto, novú knihu o meste, aj platy
poslancov sa zmenia.

Je to možné vďaka vyššiemu príjmu z
daní a premiestnením istých výdavkov.
Modifikáciu schválili všetci poslanci, je-
den sa zdržal. Nebola rozprava ani o
zrušení SSŠ (stredisko služieb škole),
hoci bola s jeho činnosťou spokojnosť.

Zastupiteľstvo odsúhlasilo aj odvola-
nie riaditeľov 3 kultúrnych inštitúcií v
správe mesta. Výberové konania  sa vy-
píšu tak, aby noví riaditelia nastúpili 1.
októbra. Hájos Zoltán uviedol, že nejde
o nespokojnosť s ich prácou, ale ako v
rámci TTSK, po 4-5 ročných obdo-
biach dajú možnosť vysúťažiť tieto pozí-
cie, tak sa o to budú snažiť aj na úrovni
mesta. Poslanci tento návrh podporili.

O detailoch sa dočítate na našom po-
rtáli a viac informácií prinesiem v budú-
com čísle. Najbližšie budú poslanci za-
sadať 24. septembra. 

Slová uznania na mestskom zastupiteľstve
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Mi legyen az üveggel?
Az üveg egy nagyon különleges anyag. Száz százalékban új-

rahasznosítható, ami azt jelenti, hogy bármennyiszer olvaszthat-
juk, miközben a minősége egyáltalán nem változik.

A modern világban is egyre nagyobb bizalommal fordulunk
az üveghez, ha az egészségről van szó, mert higiénikus, ellenálló
és megőrzi az élelmiszerek minőségét.

Az üveget a számára fenntartott zöld gyűjtőedénybe dobjuk.
Amennyiben így járunk el, s nem kerül a kommunális szemét
közé, akkor nem is jut feleslegesen a szeméttelepre. Az osztályo-
zott üveget ugyanis újra lehet hasznosítani. 

Az üvegtörmelék olvasztása pedig energiatakarékosabb, mint
az üveg készítésének nyersanyagait (homokot és szódát) olvasz-
tani. Így mi, dunaszerdahelyiek együtt óvhatjuk a természetes
anyagokat, az energiát, s ezzel együtt a környezetünket és saját
egészségünket is.

Az üveg egy egyedi anyag, éppen ezért dobjuk a megfelelő, te-
hát a zöld gyűjtőedénybe!

Kam patrí sklo?
Sklo je jedinečná surovina. Je 100% recyklovateľné, čo zna-

mená, že ho vieme ľubovoľne veľa krát roztaviť a opäť použiť a je-
ho kvalita sa pritom vôbec nemení. Aj v našej modernej dobe
stále viac dôverujeme sklu, pokiaľ ide o zdravie. Sklo je totiž hy-
gienické, nepriepustné, odolné a uchováva chuť a hodnotu po-
travín. 

Sklo vhadzujeme do zelenej nádoby na sklo. Ak nevhadzuje-
me sklo do komunálneho odpadu, potom nekončí zbytočne na
skládke. Vytriedené sklo z našich domácností sa dá použiť na re-
cykláciu. Tavenie črepov je totiž energeticky omnoho úspornej-
šie ako tavenie surovín na výrobu skla (piesok a sóda). Tým aj
my, Dunajskostredčania, šetríme prírodné suroviny, energiu, a
teda prírodu a vlastné zdravie. 

Sklo je jedinečný materiál, vhadzujme ho preto do správnej
zelenej nádoby!
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Összefogásban rejlik az erő
Színes kulturális programmal és ko-

szorúzással emlékeztek városunkban
június 4-én.

A nemzeti összetartozás napján és
Dunaszerdahely városa emléknapján a
Csaplár Benedek VMK-ban az Összefo-
gásban az erő című emlékműsorra került
sor, amely Wass Albert kiemelkedő hu-
szadik századi írónak állított emléket. 

Hájos Zoltán polgármester köszöntő-
jében az EP-választások eredményére is
utalva emlékeztett, a politikai összefogást
hátráltatóinak félre kell állniuk, hogy a fel-
vidéki magyarság érdekképviselete helyet
kapjon Szlovákiában, s bele tudjuk szólni
a közügyekbe. A folytatásban a lábsérülé-
se miatt a nézőtérről szólt, Fitus Szabolcs,
a Panoráma Világklub Dunaszerdahelyi
Társklubjának elnöke, aki megerősítette a
dunaszerdahelyi polgármester szavait és
szintén az együttműködés fontosságát
emelte ki.

László Gábor, a Panoráma Világklub
Csallóközi Társklubjának elnöke és
Nagymad község polgármestere megkö-
szönte Hájos Zoltánnak a helyszín bizto-
sítását és Fitus Szabolcsnak a munkát,
egyúttal kiemelte a szervezetük működé-
sének elemeit. Tanka László, főszerkesz-
tő, a Panoráma Világklub alapító elnöke
ezután bemutatta a világklub működésé-
nek kezdeteit, s mindennapi kihívásait,

utalva az est során vetített kisfilm részlete-
ire is. Majd egy dokumentumfilm részlet
következett, amely a Wass Albert életét

bemutató Örökségkönyv melléklete, s az
utolsó riport a több mint két évtizede el-
hunyt népszerű íróval.

A folytatásban Tarics Péter Wass Al-
bert Örökség-díjas felvidéki előadómű-
vész, a Kodály Zoltán Alapiskola Gyer-
mekkórusának, a Nagymadi Népdalkör
előadása következett a program során,
hogy aztán Valaskó Ferenc és Póda Péter
énekkel gazdagítság a programot. Vörös-
marty Mihály Szózat c. versét adták elő a
Kodály Zoltán Alapiskola diákjai, akiket
hangszeren kísért Lendvai Gyula és Ber-
tók Beáta; Kohút Rebeka.

Az emlékműsor után a résztvevők át-
sétáltak a Trianon-emlékműhöz, amely-
nek megkoszorúzása előtt Karaffa Attila
alpolgármester szólt az emlékezőkhöz,
majd elénekelték a Himnuszt, s elhelyez-
ték a koszorúkat és mécseseket. (rp)

N
E

M
Z

E
T

I Ö
S

S
Z

E
TA

R
T

O
Z

Á
S

 N
A

P
JA



DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK – DUNAJSKOSTREDSKÝ8

Városunk csoportjai is a legjobbak közt
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Z Május utolsó hetében városunk a gyermekek városa is
volt. Negyvennegyedik alkalommal került sor a Duna Men-
ti Tavaszra, a Gyermekszínjátszó- és Bábcsoportok Orszá-
gos Seregszemléjére, melynek az idén is Dunaszerdahely
adott otthont.

Napokon keresztül mutatkoztak be a Csaplár Benedek Vá-
rosi Művelődési Központban az országos válogatás során kivá-
lasztott csoportok, hogy három kategóriában – bábos, színját-
szó, népi szerkesztett játékok – mutassák meg a szakmai zsű-
rinek és a nézőknek tudásuk legjavát. Ahogy minden, az idei
fesztivál is véget ért. Dunaszerdahely város kulcsa visszakerült
a kincstárba, de jövőre városunk újra mesevárossá alakul – ígér-
te Huszár László.

A fesztivál zárónapja is sok örömet szerzett a résztvevők-
nek, erről gondoskodtak a féli Katica óvoda lurkói, akik népi
gyermekjátékot mutattak be, majd a Csavar Színház szórakoz-
tatta a fesztivál közönségét a Jóka ördöge című zenés, humoros
játékával.

A díjátadás során 4 gyémántsávos, 7 aranysávos, 9 ezüst- és
9 bronzsávos minősítést, 3 gyermekzsűri díjat, a szakmai zsűri
különdíját és a tehetségdíjat is kiosztottak. A DMT különdí-
ját, a Dusza István-díjat ebben az évben Kamenár Horváth
Éva kapta, a szlovákiai magyarság kulturális felemelkedése ér-
dekében a Duna Menti Tavaszon végzett kiemelkedő munkája
elismeréseként.

Számunkra külön öröm és büszkeség, hogy az országos
fesztiválon fellépő 29 csoport közül a dunaszerdahelyi csopor-
tok is rangos elismerésben részesültek.

A bábosok kategóriájában:
Ezüstsávos minősítés:
• a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tanítási

Nyelvű Alapiskola Virgoncok Bábcsoportjának a Csupaszív
királyfi előadásáért, rendezte: Csiffári Renáta.

Aranysávos minősítés:

• a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési
Központ Gézengúzok Bábcsoportjának a Nyakigláb, Csupa-
háj, Málészáj előadásáért, rendezte: Csörgei Tünde.

A népi szerkesztett játékok kategóriájában:
Ezüstsávos minősítés:
• a dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola Új Hullám Szín-

játszó Csoportjának az Unalom a köbön előadásáért, rendezte:
Sziklai „Sziki” Krisztina és Madocsai Kardos Klaudia.

Gyerekzsűri díja:
• a dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola Új Hullám Szín-

játszó Csoportjának az Unalom a köbön előadásáért, rendezte:
Sziklai „Sziki” Krisztina és Madocsai Kardos Klaudia.

A színjátszók kategóriájában:
Aranysávos minősítés:
• a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési

Központ és a Csemadok Vámbéry Ármin városi szervezete
Fókusz Gyermekszínpadának A császárnő új ruhája előadásá-
ért, rendezte: Jarábik Gabriella és Kuklis Katalin.

A díjátadó után városunk alpolgármestere, A. Szabó László
vette át Huszár Lászlótól Meseváros kulcsát, de előtte elmond-
ta:  „Közöttetek lenni csoda, és öröm, bár kicsit szomorú is a
feladatom, mert ilyen csodálatos hét után vissza kell vennem a
város kulcsát.”

A kulcs ugyan újra városi tulajdonba került, de Dunaszer-
dahely jövőre legalább ekkora örömmel várja a kultúrát kedve-
lő, s azt minőségi szinten művelő gyerekeket, hiszen a DMT
szervezői zárószóként meghirdették a 2020-ban megrendezés-
re kerülő 45. Duna Menti Tavaszt.

Rózsár Vince (A szerző fotói)



Szlovákiai Magyar Táncháztalálkozó
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A segítő szándék fesztiválja 
Az idén az országos karitász hét keretében zajlott Duna-

szerdahelyen – már harmadik alkalommal – a karitász nap.
A rendezvény célja, hogy a kívülállóknak is bemutassa a se-
gítő szervezetet, egyben megköszönjék az önkéntesek mun-
káját.

Bugár György, a Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász veze-
tője elmondta, hogy a hajléktalanszálló lakói számára szerve-
zett gyűjtésbe aktívan kapcsolódtak be a város lakói: élelmiszer,
drogéria, technikai és konyhai felszerelés érkezett. A dunaszer-
dahelyi karitász nap délutánján – ahogy a korábbi években –
az idén is vendégül látták a nyugdíjas panzió lakóit, valamint a
téren áthaladó érdeklődőket. Közben a dunaszerdahelyi
Egészségügyi Középiskola diákjai végeztek egészségügyi méré-
seket.

A dunaszerdahelyi plébánia nevében Ladislav Mišura káp-
lán üdvözölte a vendégeket. Pongrácz Kálmán, a nyugdíjas
panzió igazgatója a vendégül látottak nevében köszönte meg a
meghívást, illetve az egész év folyamán zajló sikeres együttmű-
ködést.

Miroslav Dzurech, a Nagyszombati Főegyházmegyei Kari-
tász igazgatója kiemelte, a segítő munka, amelyet a karitász ön-
kéntesei végeznek, egész évben zajlik, ezért nagy hálával tartoz-
nak minden résztvevőnek. Szavai szerint az ilyen alkalom egy-
fajta fesztiválja a karitatív munka bemutatásának. A délutáni
programot Mészáros Dávid káplán úr zenei betétekkel tette
még hangulatosabbá.

(rovin)

Augusztus 20: Zenta, 1697 rockopera
Magyarországon, az esztergomi ba-

zilika előtt augusztus 14-én, a Felvidé-
ken, Dunaszerdahelyen pedig Szent
István királyunk napján, augusztus 20-
án mutatják be Szarka Gyula és Szálin-
ger Balázs művét, a Zenta, 1697 című
rockoperát. Az előadás vajdasági pre-
mierjét tavaly szeptemberben tartották
testvérvárosunkban, Zentán.

Sajtótájékoztató keretében hívta fel a
figyelmet a felvidéki bemutatóra Hájos
Zoltán polgármester, Szarka Gyula
Kossuth-díjas zeneszerző, előadómű-
vész, a Ghymes együttes alapító tagja,
Pataki András Jászai Mari-díjas rende-

ző, Wischer Johann, a Zentai Magyar
Kamaraszínház igazgatója és Takács Tí-
mea szervező. 

Szarka Gyula és Szálinger Balázs
költő művét Pataki András Jászai Mari-
díjas rendező állította színpadra az el-
múlt év nyarán Zentán, a város napjának
tiszteletére. Hájos Zoltán polgármester
szerint a kiváló rendezői munkában és

színvonalas zenei háttérrel elkészült
rockopera jeles évfordulóra valósult meg
– 1697-ben ugyanis az egyesített keresz-
tény seregek testvérvárosunk, Zenta
mellett legyőzték a törököket, megállítva
azok európai terjeszkedését. 

Pataki András rendező azt hangsú-
lyozta, hogy a magyarországi ősbemuta-
tót követően közvetlenül Dunaszerda-
helyen állítják színpadra a rockoperát.
Elmondta, hogy minőségi zenés színházi
mű készült, amely hiánypótló is egyben.
Nem csak amiatt, mert egy világtörténel-
mi jelentőségű győztes csatára emlékez-
hetnek így, hanem azért, mert ennek se-
gítségével az identitásunk újraélhető, a
múltból pedig eredeztethető önmegha-
tározásunk. Kiemelte, egy valódi kortárs
zenemű született. A téma pedig egyben
üzenet is a jövő felé egy olyan időszakból,
amikor az empátia és együttműködés
megállította az idegen hódítást.

Szarka Gyula a rockopera zeneszer-
zője kifejtette, miért is fontos erre a győz-
tes csatára emlékeznie magyar közössé-
günknek, s mennyire példamutató ma is
az, hogy egy cél érdekében küzdenek
együtt a magyarok. 

Az előadás főbb szerepeiben Vastag
Tamás, Stéphanie Schlesser (Békefi
Viktória), Demeter Helga, Wischer Jo-
hann, Szomor György, Savanyu Gergely,
Papp Attila, Nagy Gábor, Horányi
László, Kósa Zsolt és Major Zsolt lesz
látható. (na)



Városi gyereknap

Gyereknap Sikabonyban



Dunaszerdahely nyerte a Felvidéki Vágtát
Az ötödik alkalommal megrendezett

Felvidéki Vágta győztese Osztényi Zol-
tán, Dunaszerdahely lovasa lett Tenkes
nyergében, aki a május 25-i fináléban
Nyárasd és Tallós lovasát előzte meg.

A szombat déli előfutamokban össze-
sen nyolc lovas és település vett részt, a há-
rom előfutam győztese jutott a döntőbe, s
ők ki is vívták az októberi Nemzeti Vág-
tán való részvételt. A nyárasdi lovas Tóth
René volt, a tallósi pedig Múcska Gergely.

Délután előbb a budapesti Nemzetkö-
zi vágtán való részvétel selejtezőjét ren-
dezték, a szlovák települések versenyében
Sempte község lovasa Janka Javorová,
Pompos lovával nyert hajszálnyi különb-
séggel. 

A programot a futamok mellett színes
kulturális és hagyományőrző program kí-
sérte, a Fekete Sólyom történelmi íjász-
klub jóvoltából látványos íjászbemutató-
ban volt része a közönségnek, a budapesti

Flokken újraélő csapat és a BíróKert Lo-
vas Központ előadásában pedig egy csata-
jelenetnek lehettünk szemtanúi. Este pe-
dig Curtis és az R-Go koncertje is szóra-
koztatta az érdeklődőket.
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Kerékpáros verseny másodszor
Június 23-án második alkalommal rendezték meg a

Kukkonia Tour elnevezésű kerékpárversenyt. A 2019-es
kiírás rajtja és célja is Dunaszerdahely volt.

A regisztráció már korábban elindult, így a több mint 400
résztvevő vasárnap reggel a MOL Aréna B lelátója előtt gyü-
lekezett, hogy nekivágjon a versenytávnak.

Összesen három kategóriából választhattak:
– Tour de Kukkonia – 80 km-es országúti kerékpárver-

seny,
– Tour de Kukkonia Easy – 36 km-es kerékpáros teljesít-

ménytúra,
– Kukkonia Family – 6 km-es közös kerékpározás csalá-

doknak.
A versenyzőket Hájos Zoltán, városunk polgármestere

indította útra vasárnap kilenc óra után, majd a repülőrajtra a
városunk határában, a Pozsonyi úton került sor, ahonnan
mindhárom kategória résztvevői elindultak Bős irányába.
Elsőként a Bécsi úton található célba a családi versenyt telje-
sítő, hat kilométeres távot tekerők értek be, esetükben első-
sorban a sport és a mozgás megszerettetése volt a cél.

Őket a Tour de Kukkonia Easy versenyzői követték, még-
hozzá 53:55-tel az Expendables Cycling Team képviseleté-
ben Juraj Špindor, aki mögött a dunaszerdahelyi Trinitas
Sport Club két versenyzője, Karácsony Tamás és Sárosfai
Ádám ért be, 17 és 24 másodperccel lemaradva, de a harma-
dik és a hatodik hely között mindössze 1 másodperc volt a
különbség a 36 kilométeres távon.

A 80 kilométeres táv befutója már a MOL Aréna közelé-
ben lévő Gyurcsó István utcán volt, ennek a versenynek a
győztese Peter Maursky lett az Osmos Cycling képviseleté-
ben, Ján Strešňák és Štefan Nôta előtt. Természetesen az ab-

szolút érmesek mellett korosztályonként is értékelték a ver-
senyzőket, akikre érdekes kísérőprogramok és tombolanye-
remények is vártak a jól megérdemelt ebéd, frissítő után.

(rp, Nagy Attila felvételei)
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Születések – Novorodenci
Bartalos Áron, Buga Santiago, Bugár Patrik, Erdös Matej
Farkas Rodan, Fodor Máté, Füsi Marcell, 
Gyurcsek Nimród, Heller Hunor, Herceg Dávid Jozef
Hobotová Aisha, Királyová Tamara Romana, 
Méhesová Natália, Mihóková Rebeka, Nekorancová Lucia, 
Poštár Marko, Rusznák Adam, Soóky Anna Szofia
Szabó Denis, Takács Zara.

Elhalálozások – Zomreli
Álló Alexander (1938), Ing. Bartalos Eugen (1938), 
Berecz Gašpar(1940), Csiba Vojtech (1939), 
Hossuová Alžbeta (1949), MUDr. Ivan Kapralik (1947), 
Kövári Dionýz (1949), Lovas Eugen (1944), 
Lukács Vojtech (1932), Mátisová Mária(1943), 
Mészáros Otto (1961), Nagy Benjamin (1943), 
Jozef Pócs ( 1942), Ráczová Henrieta (1931), 
Rusnák Jaroslav (1954), Sebők Imrich (1939), 
Ing. Edmund Szolnoki (1944), Szomolay Štefan (1934), 
Vargová Anastázia (1929).

Házasságkötés – Sobáše
Varga Ádám – Melinda Ághová
Antal András – Fazekas Lívia 
Hegyi Arnold – Alexandra Mikos
Bott Attila – Krisztina Juhosová
Balogh Daniel – Kovácsová Priska
Bódis Robert – Szitásiová Kitti
Szendi Gyula – Mgr. Krisztina Vendégh
Ing. Csambál Jozef – MUDr.Sárköziová Mária
Kugler Marek – Váradiová Marieta
Mátis Zoltán – Mgr. Poláková Alžbeta
Németh Alexander – Takáczová Katarína
Norbert Rabai – Erzsébet Kirethová
Orbán Csaba – Nagyová Annamária
Szabó Ottó – Csilla Szabóová
Bögi Róbert – Szilvia Bugárová
Tibor Podhorný – Annamária Ráczová
Ing. Erik Kuczman – Annamária Polláková

Krónika – Kronika

P
R

O
G

R
A

M
A

JÁ
N

LÓ
 –

 P
O

N
U

K
A

 P
R

O
G

R
A

M
O

V



A dunaszerdahelyi városi önkormányzat idén is biztosítja a nyári óvodai szol-
gálatot. Ez iránt egyre nő az igény, ugyanis évről évre több gyermeket adnak be
szüleik a nyári oviba. Továbbra is csak azokat a gyermekeket veszik fel, akik a
2018/19-es tanévben valamelyik dunaszerdahelyi óvodát látogatták.

A tavalyi évvel ellentétben már július első hetében bezár minden óvoda. A nyáron
nyitva tartó oktatási-nevelési intézmények ezért már július 1-jétől várják a gyerekeket.
Az előzetes jelentkezés alapján 310 gyermek lesz a nyári óvodában, ami a tavalyi 250-
hez képest 60 fős növekedést jelent.  

A nagy érdeklődésre való tekintettel két nagy létszámú óvodát nyitnak ki. A Hal-
piac téri óvodában és a Barátság téri óvodában egyenként 125 gyermek lesz. A két in-
tézmény mellett július 1-től július 19-ig az Október utcai óvoda is nyitva tart. A másik
két intézménybe pedig augusztus 9-ig járhatnak a gyerekek. A nyári óvodában magyar
és szlovák tanítási nyelvű osztályokat is biztosítanak a gyerekek számára.

Augusztus 19-től már minden intézmény bezár, mert nagytakarítást tartanak. Az
új tanév pedig szeptember 2-án kezdődik.

Mestská samospráva Dunajskej Stredy pokračuje v tradícii minulých rokov za-
bezpečením služby letných MŠ. Záujem o túto službu neustále narastá, rodičia
každým rokom dajú viac detí do letnej škôlky.

Podmienkou prijatia naďalej je, aby deti v školskom roku  2018/19 navštevovali
niektorú materskú školu v zriadení mesta.       

Oproti minulému roku sa tento rok už v prvom týždni júla zavrú všetky MŠ. Z
tohto dôvodu letné škôlky očakávajú deti už od 1. júla. Podľa predbežnej prihlášky v
letných škôlkach bude 310 detí, čo je o 60 viac oproti počtu 250 vlani. 

Vychádzajúc z veľkého záujmu mesto otvorí dve veľkokapacitné škôlky. V MŠ na
Rybnom trhu a MŠ na Námestí priateľstva bude po 125 detí. Okrem týchto dvoch
predškolských zariadení bude od 1. júla do 19. júla otvorená aj MŠ na Októbrovej uli-
ci. Do predošlých dvoch zariadení deti budú chodiť do 9. augusta. V letných MŠ sú
pre deti zabezpečené triedy s výchovným jazykom maďarským ako aj s výchovným
jazykom slovenským. Dňa 19. augusta sa zatvoria všetky škôlky, aby sa mohlo vykonať
veľké upratovanie. Nový školský rok sa začína 2. septembra.

Évről évre több gyerek a nyári óvodában
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Szent István-napok
Dni sv. Štefana

Udvari muzsika
Hudoba na nádvorí

Dunaszerdahelyi Nyár
Dunajskostredské leto 

Következő számunkból
Megjelenés augusztus 28-án.
Nasledujúce číslo vychádza 28. augusta

Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 18.00 (Minden-

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

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, 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

V letnej škôlke je z roka na rok viac detí


