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Manapság a valódi telek már csak ré-
gi emlékek, s annak is örülünk, ha leg-
alább néhány hétre hamisítatlan mínu-
szok köszönnek be hozzánk. Pedig kel-
lenének, hiszen a fagyok elpusztítják a
sok kártevőt, s noha a fűtési számla
emelkedik, vagy éppen a közlekedés is
bonyolultabbá válik, mégis megvan a
maga csodája az igazi télnek.

Mégsem panaszkodni akarok. Sokkal
inkább felhívni a figyelmet arra, hogy az
éghajlati körülmények lassú változásával
bizony nekünk is hozzá kell szoknunk a
természet új szeszélyeihez. Igaz, mi, egy-
szerű polgárok a bolygó eme felében
ugyancsak hozzájárultunk a nagy hőmér-
sékleti változásokhoz, ám mégis úgy hisz-
szük, ártatlanok vagyunk a folyamatban.

Közben az élet számos területén
szintén kénytelenek vagyunk hozzá-
szokni a nagy „ugrásokhoz”, úgy, aho-
gyan azt is elfogadjuk, hogy egyik nap-
ról a másikra akár 20 fokkal hidegebb
lesz odakint. Sikerült azt is megemész-
tenünk, hogy a körülöttünk formálódó
társadalom teljesen átalakult, igaz, né-
ha elég gyötrelmes volt a „rágás” utáni
szakasz. Sőt, megannyiszor lehetetlen-
nek tűnt. Úgy éreztük, az új veszélyes,
vagy legalábbis kezdetben túl sok kelle-
metlen pillanatot rejteget. Pedig az út-
ról, a változás állomásairól már ezred -
évek óta írnak a filozófusok. Mégis ne-
héz elhinnünk, hogy a számunkra még
szokatlan változások folyamata akár jót
is hozhat.

A februári napsütésnek örülnünk
kell, ahogy annak is, ha éppen havazik. A
természet úgyis magasabb szabályozás
alatt áll, mint a mi kis rendszereink. Mi
pedig megtanulunk lassan a melegben
élni, ahogy tették azt azok, akik a Föld
átalakulásai során kialakították emberi
kultúránkat. Amelynek sokadik változa-
tát mi is óvjuk. Tudjuk, szükség van erre
a féltésre, mert a közömbösség a legna-
gyobb veszélye a jelenkornak. Az infor-
mációk sokasága, az érkező impulzusok
ismeretlensége lehet, félelmetes, de em-
berek vagyunk, alkalmazkodók, túlélők.
Ne féljünk. Fogadjuk meg őseink tanítá-
sait, s akkor meglátjuk, hogy az éghajlat,
de még a kontinensen uralkodó bizony-
talanság sem legyőzhetetlen.             (rp)

Februári tavaszodó

MEGJELENIK KÉTHETENTE

Megújult a városi média Lépésről lépésre a fejlődés útján
Teltházas ünnep 

a Himnusz születésnapján
4. o. 6. o. 8. o.
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Január 19-én a városvezetés a Bölcsek Tanácsának tagjaival találko-
zott az Európa étteremben.

Elsőként dr. Hájos Zoltán polgármester köszöntötte a tagokat a ha-
gyományos év eleji összejövetelen, örömét fejezve ki, hogy ismét nagy
számban összejöttek, s az ismerősök ily módon ismét találkozhattak. Ki-
fejtette, várja a fajsúlyosabb témákban is a gazdag tapasztalattal rendelke-
ző tagok véleményét, ezért a bölcsek csoportjához hasonlóan ő is támo-
gatja a találkozók gyakoribb megtartását. 

Ezt követően a város első embere ismertette Dunaszerdahely elmúlt évi
eredményeit, kezdve a rekord költségvetési többlettel, a gazdasági és fejlesz-
tési eredményekkel, megemlítve a kulturális- és sportéletben elért sikereket.
Kitért a jövő évi tervekre is, amelyek között fontos lesz a városi hivatal in-
formációs rendszerének fejlesztése, továbbá a Kisudvarnoki út–Nagyud-
varnoki út–Kürti út közötti elkerülő útszakasz építésének elkezdése is.

Az est további részében a Bölcsek Tanácsának jelen lévő tagjai és a vá-
rosvezetők – köztük A. Szabó László alpolgármester és Bubniak Júlia
hivatalvezető – kellemes vacsora mellett, kötetlenül beszélték meg a vá-
rosi mindennapok kihívásait.

Először ült össze 
idén a Bölcsek Tanácsa

Vállalkozókkal találkoztak
Január 21-én a  Legend Hotelben találkozott a

városvezetés a helyi vállalkozókkal.
A hagyományos találkozó kezdetén dr. Hájos

Zoltán polgármester üdvözölte a megjelenteket,
majd  bemutatta a város tavalyi gazdálkodását. Em-
lítést tett többek között az elért rekord költségvetési
többletről, s beszélt az új év kihívásairól, főként a vá-
rosfejlesztési beruházásokról.  A beszámolót köve-
tően vacsora mellett, baráti hangulatban folytatták a
találkozót. 

Stretnutie s podnikateľmi 
Vedenie mesta sa 21. januára stretlo v hoteli Le-

gend s miestnymi podnikateľmi.
V úvode, teraz už tradičného podujatia, podni-

kateľov privítal Zoltán Hájos, primátor mesta,
potom im odprezentoval minuloročné výsledky
hospodárenia mesta. Okrem iného pripomenul 

aj dosiahnutý rekordný rozpočtový prebytok,
ale tiež novoročné výzvy, najmä z pohľadu nových
investícií. Po oficiálnej časti sa prítomní hostia
venovali popri večeri vzájomným priateľským
rozhovorom.

Médiaképzés városunkban
A Csallóköz hetilapot megjelentető kiadó

üléstermében zajlott a Felvidéki Médiaképzés
2016-os első előadása, amely Komáromból köl-
tözött Dunaszerdahelyre.

Január 29-én Jónás István, a Magyar Rádió
korábbi vezérigazgatója adott elő a leendő és az
érdeklődő újságíróknak.

A tapasztalt szakember elsőként a hír témáját
hozta közelebb a hallgatókhoz, majd a hírérték
fogalmát tisztázta, továbbá bemutatta a rádiós
műfajokat, valamint a magyarországi médiavi-
szonyokkal ismertette meg a résztvevőket. 

A következő előadás február utolsó hétvégé-
jén lesz – továbbra is ingyenesen.  

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy megváltoztak  lapunk
elérhetőségei. 

Címünk: Erzsébet tér 1203 / Alžbetínske námestie 1203. 
Új e-mail-címünk: press@perfects.sk.
Kérjük Önöket, ezentúl ezeken az elérhetőségeinken keressék la-

punk szerkesztőségét!
Továbbá jelezzük, hogy a nyomtatott Dunaszerdahelyi Hírnök

(hasonlóan a városi televízióhoz, a DSTV-hez) az interneten ezentúl
az új városi hírportálon, a dunaszerdahelyi.sk-n érhető el – pdf-ben
letölthető, illetve online lapozható formában is. Keressenek bennünket! 

Megváltoztak lapunk elérhetőségei!
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„Egyik kiemelt célunk, hogy váro-
sunkat szebbé tegyük, olyan hellyé
formáljuk, ahol nemcsak az itt lakók
érzik jól magukat, hanem az ideláto-
gató turisták is látják, tiszta a környe-

zet és jó a Csallóköz szívében élni.
Ennek érdekében fontos, hogy a sze-
méttárolók körüli állapotok is rende-
zettek legyenek. Ezért indítottuk el
a Tisztább Dunaszerdahelyért progra-
mot, amelynek a Szeretlek, Dunaszer-
dahely volt a szlogenje. Annak tudatá-
ban, hogy aki szereti a városát, az vi-
gyáz rá, nem fog szemetelni, és a táro-
lókat is ugyanúgy rendben fogja tar-
tani, akár az otthonát. A programban
arra is kértük a lakosokat, hogy zár-
ják ezeket a tárolókat. Valahol ez már
korábban is működött, de ahol nem
voltak ilyen ketrecek, ott kiépítésüket
a városi költségvetésből finanszíroz-
tuk, ahogyan a zárak megvásárlását
is. Ezt követően kértük a lakóközös-
ségeket, hogy figyeljenek rájuk, s
amelyek rendezettek voltak, azok
megkapták a szlogennel ellátott táb-
lát.

Sajnos napjainkra oda jutottunk,
hogy azokon a helyeken is, ahol ko-
rábban rendezett és zárva volt a ket-

rec, ma kellemetlen látvány fogadja a
járókelőket – nem az, amit a tábla su-
gall. Kénytelenek vagyunk megállapí-
tani, hogy sok esetben így a felirat
nem fedi a valóságot. Ennek az lehet
az oka, hogy a lakosok közömbösek
lettek a környezetük iránt, holott
mindenki igényli a csinosítást, de in-
kább csak a szűkebb környezetében. 

Éppen ezért felhívjuk a polgárok fi-
gyelmét, hogy csak összefogással lehet
szebb várost teremteni. Ahol együtt
gondolkodnak a lakosok, ott találnak
megoldást a zárásra, akár mágneskár-
tyával vagy más módon, amely beruhá-
zást igényel, de mindez csak akkor mű-
ködhet, ha mindenki egy csónakban
evez. Máskülönben csak a guberálók
»munkájának« eredményét láthatjuk
majd továbbra is. Általános megoldás
nincs, sok függ a társasházi közös kép-
viselőkbe vetett bizalomtól is. Ahol a
kölcsönös összefogás a jellemző, ott jól
működnek a dolgok – s nem csak a
szemétkérdésben.”

Lekerül a „Szeretlek, Dunaszerdahely” felirat?

A szeméttárolók körül uralkodó
állapotok a városlakók mindenna-
pos problémái közé tartoznak, mi-
közben igazán észre sem vesszük,
hogy csak együtt tudjuk őket megol-
dani. A téma kapcsán kérdeztük dr.
Hájos Zoltán polgármestert.

Situácia vládnúca pri stojiskách pre smetné kontajne-
ry je každodenným problémom našich obyvateľov.
Pritom si ani neuvedomujeme, že len spolu to dokážeme
vyriešiť. Na túto tému sme sa rozprávali s primátorom
JUDr. Zoltánom Hájosom.

„Medzi naše hlavné ciele patrí skrášlenie nášho mesta, aby
sme z neho vytvorili  také miesto, kde sa cítia dobre nielen naši
občania, ale aj turisti, ktorí sem zavítajú, aby videli usporiada-
né prostredie a cítili, že v srdci Žitného ostrova je dobré bývať.
Práve preto sme odštartovali projekt pod názvom Za čistejšiu
Dunajskú Stredu!, ktorého sloganom bolo Mám Ťa rád, Du-
najská Streda!, nakoľko sme si mysleli, že kto má rád svoje
mesto, dbá aj na jeho čistotu, nebude odhadzovať smeti a za-
bezpečí čistotu aj pri smetných kontajneroch ako to robí u se-
ba doma. V rámci programu sme vyzvali občanov, aby zamy-
kali zastrešené stojiská  na smetné kontajnery. Na niektorých
miestach v meste to fungovalo už aj predtým a tam, kde neboli
stojiská, tam sme zafinancovali ich vybudovanie z mestského
rozpočtu, ako aj zakúpenie zámkov. Potom  sme požiadali
obyvateľov, aby dávali na ne pozor a stojiská, ktoré boli

udržiavané v poriadku a čistote, dostali privilégium použiť a
uvádzať horeuvedený slogan. 

Bohužiaľ, súčasná situácia je taká, že neporiadok je už aj
tam, kde predtým bola čistota a uzamknuté stojiská si teda už
uvedený  nápis nezaslúžia. Okoloidúcich totiž víta hrozný po-
hľad. Musíme konštatovať, že tabuľka pri kontajneroch
vo viacerých prípadoch nezodpovedá realite. Neviem si pred-
staviť iný dôvod, ako ten, že obyvatelia sa stali ľahostajnými
voči svojmu okoliu, pričom sa skrášľovania dožaduje každý,
ale sám sa oň nepričiní.

Práve preto upozorňujeme obyvateľov, že jedine spoluprá-
cou môžeme vytvoriť krajšie mesto. Kde sa rozmýšľa spoloč-
ne, tam sa nájde aj riešenie. Viem, že zamykanie stojiska, či už
magnetickou kartou alebo iným spôsobom, vyžaduje isté in-
vestície, ale fungovať bude len vtedy, keď všetci budeme ťahať
za jeden povraz. V opačnom prípade aj naďalej budeme mu-
sieť pozerať  na »vyberačov kontajnerov«, ako sa hrabú v na-
šich smetiach a robia všade na okolí neporiadok. Neexistuje
žiadne všeobecné riešenie, len dobrá spolupráca medzi vlast-
níkmi bytov a domovými dôverníkmi. Súdržnosť a funkčná
jednota dáva do pohybu veci a nielen v otázke odpadkov.”

Odstráni sa nadpis „Mám Ťa rád, Dunajská Streda”?
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Megújult a városi média

A rendezvényen elsőként dr. Hájos
Zoltán polgármester jelezte, miért volt
szükség a városi lap megújítására, illetve
a dunaszerdahelyiek életével foglalkozó
napi hírportál elindítására. Horváth
Zoltán alpolgármester, a városi tulajdo-
nú részvénytársaság elnöke a folytatás-
ban a városi médiát érintő fejlődési fo-
lyamat állomásairól beszélt, hangsúlyoz-
va a lap átalakulását és a portál jelentő-
ségét. A továbbiakban, mint mondta, a
vállalat vezetősége hatvanpercesre akar-
ja bővíteni a Dunaszerdahelyi Városi
Televízió  műsoridejét, valamint elindí-

tani a kiemelt érdeklődésre számot tartó
események közvetítését. Emellett egy
városi rádió és egy fesztiváliroda mű-
ködtetése is szóba került.

Fónod Zoltán, a Perfects Rt. igazga-
tója a megújult csapatot mutatta be,

amelynek élén Rajkovics Péter főszer-
kesztő áll, tagjai pedig Rózsár Diana,
Nagy Attila és Rózsár Vince.

A Dunaszerdahelyi Hírnök új fő-
szerkesztője, Rajkovics Péter a folyta-
tásban a megújult lapot ismertette a
Vermes-villát zsúfolásig megtöltő kö-
zönséggel. Mint a lendületes főszerkesz-
tői prezentációból kiderült, az első szám
kezdeti állomása a megújulási folyamat-
nak, s minden egyes megjelenéssel to-
vább kívánják fejleszteni, az olvasói igé-
nyekhez igazítani a lapot.

A dunaszerdahelyi.sk portál felépíté-
sét Nagy Attila szerkesztő ismertette,
aki szerint a honlap letisztult, könnyen
kezelhető felületének a célja a közszol-
gálat, hogy a város lakosai egyszerűen
elérhető, kereshető és természetesen
mindig friss tartalomhoz jussanak.

Bemutatta a város széles programkí-
nálatát ajánló rovatot, valamint felhívta
a figyelmet az ingyenes bazár használa-
tának előnyére, amelynek nem titkolt
célja, hogy hiánypótló szerepet kíván
betölteni Csallóköz központja és kör-
nyéke életé ben.

A honlap indítása előtt Fónod Zol-
tán megköszönte az Epix vállalatnak a
webfejlesztési munkálatokat, majd
A. Szabó László alpolgármester érté-
kelte a munka közösségépítő szerepét.
A portált ezután – stílusosan, digitális
panelen – 11.10-kor indította el Hájos
Zoltán polgármester.
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villában ünnepélyes keretek közt
mutatták be a megújult Dunaszer-
dahelyi Hírnököt és a Perfects Rt.
által indított dunaszerdahelyi.sk
városi portált.
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Mestské médiá v novom šate
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Ako prvý sa ujal slova primátor mes-
ta Zoltán Hájos a vysvetlil, prečo bolo
dôležité, aby sa mestské noviny kvalita-
tívne zmenili a prečo je potrebný taký
denný portál, ktorý sa zaoberá
životom Dunajskostredčanov. Zoltán
Horváth, zástupca primátora a predse-

da akciovej spoločnosti Perfects, ktorej
vlastníkom je mesto, odprezentoval jed-
notlivé kroky, ktoré sa týkajú mestských
médií, pričom dôraz kládol na kvalita-
tívnu zmenu novín a dôležitosť nezávis -
lého portálu. Ako ďalej uviedol,
vedenie spoločnosti chce predĺžiť dobu
vysielania DSTV na šesťdesiat minút a
začať vysielaním takých udalostí, o ktoré
je väčší záujem verejnosti. Spomenul aj
plány do budúcnosti o vybudovaní
mestskej rozhlasovej stanice a eventovej
agentúry.

Zoltán Fónod, riaditeľ Perfects, a.s.
predstavil nový tím, na čele so šéfredak-
torom Péterom Rajkovicsom a ďalších
jeho členov: Dianu Rózsár, Attilu Na-
gya a Vince Rózsára.

Následne Péter Rajkovics pred sálou
Vermesovej vily praskajúcej vo švíkoch
odprezentoval vynovené noviny. Ako
z dynamickej šéfredaktorovej prezentá-
cie vysvitlo, prvé číslo hlásnika je len za-

čiatkom cesty k zmenám, lebo s každým
jedným vydaním má ambíciu noviny ďa-
lej rozvíjať a prispôsobovať ich  potre-
bám čitateľov.

Štruktúru portálu dunaszerdahelyi.sk
predstavil redaktor Attila Nagy, podľa
ktorého jasne zrozumiteľná a jednodu-
cho použiteľná internetová stránka slúži
verejnosti, aby obyvatelia mesta pro-
stredníctvom jednoduchého vyhľadáva-
nia získali informácie vždy s aktuálnym
obsahom.

Predstavil aj rubriku, ktorá ponúka
široký výber programov konajúcich sa
v meste a zdôraznil aj výhodu používa-
nia bezplatného bazáru, ktorého jasným
cieľom je vyplniť medzeru, ktorá bola na
trhu.

Zoltán Fónod pred oficiálnym spus-
tením webovej stránky poďakoval spo-
ločnosti Epix za ich prácu na vývoji we-
bových aplikácií, následne potom zá-
stupca primátora László A. Szabó
zhodnotil dôležitosť budovania komu-
nity. Na záver podujatia, o 11.10 hod.
primátor mesta Zoltán Hájos – ele-
gantne na digitálnom paneli – portál
slávnostne spustil a uviedol ho tak do ži-
vota.

Slovenská verzia webového portálu
bola zahájená v tom istom čase a nájdete
ju na stránke www.dunajskostredsky.sk.

20. januára predstavili verej-
nosti vynovené mestské noviny a
nový webový portál.

Vo Vermesovej vile v rámci
slávnostného podujatia predsta-
vilo vedenie mesta a jej dcérskej
spoločnosti Perfects, a.s. vynove-
ný Dunajskostredský hlásnik a
mestský portál www.dunaszerda-
helyi.sk.
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Teltházas ünnep a Himnusz születésnapján

A műsor elején a Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű
Speciális Alapiskola két tanulója, Bertók Carmen és Bokros
István adta elő a Himnuszt és a Szózatot, majd az est műsorve-
zetője, Haizok Melinda üdvözölte a közönséget, és elszavalta
Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét.

A műsort a méltán népszerű Vadkerti Imre folytatta, aki
gyönyörű hazafias dalaival egyetlen zenekedvelőt sem hagyott
hidegen. Előadása után Karaffa Attila, a rendezvény alapítója
szólt a közönséghez, kiemelve, hogyan fejlődött az évek során
a Himnusz születésnapja alkalmából szervezett dunaszerda-
helyi ünnepi est, amely 2016-ra a művelődési központ szín-
háztermét is megtöltötte. Az estet szervező Pázmanuem Pol-
gári Társulás elnöke külön hangsúlyozta, hogy évről évre helyi
művészeket, személyiségeket, oktatási intézményeket akartak s
akarnak továbbra is bemutatni a közönségnek – idén hozzájuk
más csallóközi alkotók, művészek is társultak. Végezetül azt
kívánta, még nagyon sokáig együtt ünnepelhessék a Magyar
Kultúra Napját Dunaszerdahelyen.

Beszédét követően Balog Zoltánnak, a magyarországi
nemzeti erőforrások miniszterének a levelét olvasták fel a kö-
zönségnek, amelyet a dunaszerdahelyieknek küldött. A ma-
gyar miniszter gondolatait az idén tizenhat éves Kicsi Hang
verséneklő együttes fellépése követte.

A megzenésített verscsokor után dr. Hájos Zoltán polgár-
mester adta át a Csallóközi néptánccsoport és a Dunaág nép-
táncműhely vezetőinek a Dunaszerdahely Város VII. Báljá-
nak tombolájából idén befolyt összeget. A jótékonysági báli
rendezvényen, amelyen közel kétszázan vettek részt, összesen
2600 eurós tombolabevételt gyűjtöttek, s ezt az összeget adták
át a két sikeres csoport munkájának elismeréseképpen.

A kulturális programok sora a Komenský utcai óvodások
fellépésével folytatódott, majd Kollár Katalin nóta- és ope-
retténekes produkcióját hallgathatta meg a közönség. Őt, a ha-
gyományokhoz híven, egy helyi költő követte saját alkotásával.
Idén Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának
elnöke Otthon vagy, ha otthon vagy a műben című írását osztot-
ta meg a publikummal. A folytatásban A. Szabó László alpol-
gármester köszöntötte a résztvevőket, majd a dunaszerdahelyi
városi nyugdíjasklub Rozmaring énekcsoportja adott elő nó-
tákat. Legvégül a Dunaág néptáncműhely táncos műsorát
csodálhatta meg a teltházas színházterem közönsége.

Az est végén a résztvevők Kollár Katalinnal közösen éne-
kelték el nemzeti imánkat.

Karaffa Attila kérdésünkre elmondta: „Dunaszerdahely év-
ről évre bizonyítja, hogy a felvidéki magyarság központja. A
kulturális programok kínálatából mindenki talál magának
megfelelőt, legyen szó könnyebb műfajról, vagy akár a klasszi-
kus művészeti ágazatok területéről. Az idei Magyar Kultúra
Napja pedig bizonyította, hogy néhány kétkedő vélemény elle-
nére az érdeklődés is egyre nagyobb, hiszen már a városi mű-
velődési központot is megtöltötte a közönség. Köszönöm a fel-
lépőknek, hogy színvonalas műsorral lepték meg a közönséget
a Himnusz születésnapján. Köszönöm mindazoknak, akik a
magyar kultúra ápolásán dolgoznak városunkban.”

Remek hangulatú műsorral ünnepelték meg január
22-én a városi művelődési központban a Magyar Kul-
túra Napját. A színházterem teljesen megtelt, így bizo-
nyítva, a kultúra még napjainkban is fontos szerepet tölt
be sokunk életében.
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A szocialista Dunaszerdahely kutatója

A Siklósi Szalon az első

– Az egyetemi munka sok időt leköt.
Van lehetősége mellette kutatásra?

– Van, arra mindig kell, hogy legyen,
mert tudományos teljesítmény nélkül
nincs értelme az egyetemi pályának. Je-
lenleg három nagyobb területen vannak
kutatásaim. Az első egy nemzetközi ku-
tatás a politikai propaganda különböző
formáiról a 20. század második felében,
amelyben hat ország tíz kutatója vesz
részt velem együtt, Szlovákiából, Ma-
gyarországról, Ausztriából, Lengyelor-
szágból, Japánból és az USA-ból.  A má-
sik terület az évek óta tartó kutatásaim a
Szabad Európa Rádió kelet-európai te-

vékenységével kapcsolatban, a harmadik
kutatási területem pedig a történelem-
tankönyveket érinti. 

– Várostörténeti fejezetek a cseh -
szlovák szocializmus korából címmel
nemrégiben többszerzős kötetük jelent
meg. Az ön témája itt konkrétan Duna-
szerdahely. Van még mit elmondani a vá-
ros e korszakáról?

– Gaucsik István kollégámmal együtt
sikerült összeállítanunk egy olyan város-
történeti kiadványt, amely egyesíti a hely-

történetet azokkal a tudományos szem-
pontokkal, amelyeket a legújabb nemzet-
közi várostörténeti kutatások alkalmaz-
nak. Ilyen tanulmány készült Dunaszer-
dahely, a két Komárom, Galánta és Ipoly-
ság 1945 utáni történetéről. Összességé-
ben én úgy látom, hogy Dunaszerdahely
1945 utáni történelmének kielemzett, el-
mélyült változatát még senki nem írta
meg, a „visszaemlékezett” és „elbeszélt”
történelem még nem egészült ki a levéltá-
ri anyagok alapján feltárt történelemmel. 

– Távlati tervek, kötetek, amelyek
Dunaszerdahelyet is érintik? 

– 2015-ben két könyvem is megjelent,
az előbb említett várostörténet, s előtte
egy monográfiám a hidegháború korsza-
káról. 2016-ban egy angol nyelvű mo-
nográfiánk készül a politikai propaganda
különféle formáiról. Sajnos egyéb kötele-
zettségeim miatt jelenleg áll a Dunaszer-
dahely kommunista múltját feldolgozó
könyvem, de remélem, előbb-utóbb azt is
be tudom fejezni. 

Január 15-én nyitotta meg idén kapuit a Kortárs Magyar
Galéria, első kiállítása a Siklósi Szalon címmel rendezett csere-
kiállítás volt. Október végétől ugyanis Siklóson, a vár kiállító-
termében látható az a dunaszerdahelyi galéria gyűjteményéből
rendezett válogatás, amely egészen márciusig megtekinthető.
A cserekiállítás az első lépés a két város, Siklós és Dunaszer-
dahely közötti szorosabb kapcsolat irányába. A megnyitón
A. Szabó László alpolgármester mondott köszöntőt, a kiállí-
tást pedig Baky Péter festőművész méltatta.

„1991. június 7-én Siklóson, Kovács Ferenc festőművész
műteremavatóján a régióban élő, vagy korábban az alkotótele-
peken és a villányi szabadtéri szoborparkban (mely nyaranta
szintén alkotóműhelyként szolgált) alkotó budapesti, szent-
endrei művészek találkoztak, s (...) ebben a számunkra törté-
nelmi pillanatban született meg a »maradjunk együtt« gondo-
lata. Aznap este megalakult a Siklósi Szalon” – írja Angyal
Mária művészettörténész, a tárlat egyik alapítója.

„A Siklósi Szalon elmúlt 25 éve bizonyítja, hogy a magyar
kultúra, a magyar kortárs képző- és iparművészet fontos, má-
ra már megkerülhetetlen része lett.” 

BEM
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Vajda Barnabás nevét Duna-
szerdahelyen sokan ismerik, mint
történészét, tanárét, szakíróét. Ta-
valy a történettudomány habilitált
docense lett, 2015 végén pedig ki-
nevezték a Selye János Egyetem
Tanárképző Kara tudományos dé-
kánhelyettesévé.
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Lépésről lépésre a fejlődés útján

„Hónapok óta tartó tervezés és sok
munka előzte meg január 20-át, amikor
is elindult a dunaszerdahelyi.sk portál,
illetve a városi lap is új arculatot kapott.
Kollégáimmal azon dolgoztunk – és
tesszük ezt azóta is mindennap –, hogy
városunk lakossága, és minden érdeklő-
dő is lássa, valóban a 21. század igénye-
inek megfelelő média tájékoztatja őket
Dunaszerdahely történéseiről. Termé-
szetesen az a célunk, hogy a portál és a
lap is folyamatosan fejlődjön, minőségi
és érdekes tartalmakat szolgáltatva az
olvasóközönségnek.

A Dunaszerdahelyi Hírnökben pél-
dául több riport és portré kap így helyet,
de a sport is jóval nagyobb felületen jele-
nik meg. A dunaszerdahelyi.sk pedig
korlátlan lehetőségeket kínál tartalmi

szempontból. A hírportál folyamatos
feltöltése és a lakosság informálása
azonban nem valósítható meg a közös-
ség segítsége nélkül, így arra kérek min-
den helyi szervezőt, vezetőt, lokálpatrió-
tát, hogy tájékoztassanak bennünket
minden városunkban zajló fontos, érde-
kes vagy közérdekű eseményről, törté-
nésről. Az oldalon belül létrehoztunk
egy széles kínálatú programajánló rova-
tot, megjelentetjük a közlekedési híre-

ket, de a városban található hivatalok
fontos telefonszámait és nyitva tartásai-
kat is elérhetővé tettük, s mindemellett
többek között folyamatosan közzétesz-
szük a lakosságot érintő beadványok
ügyintézési határidejét is. Az apróhirde-
tések menüpont alatti szolgáltatást is
bárki ingyenesen igénybe veheti. Azt
szeretnénk, ha tényleg teljes körű tájé-
koztatást kapnának a lakosok, s maguk
dönthetnék el, hogy milyen médiater-
méket választanak. Ma már ugyanis
ezen az oldalon érhetik el a DSTV új
műsorát és az archívumát is. Azt gon-
doljuk, s ezt a világtrendek is igazolják,
hogy a regionális sajtóé a jövő. 

A fejlesztési tervek ugyanakkor itt
nem állnak meg, hiszen ahogy azt lapunk
előző számában Horváth Zoltán, a rész-
vénytársaság elnöke is elmondta, a követ-
kező állomás a városi televízió műsoride-
jének meghosszabbítása, tartalmának
bővítése lesz, de a rendezvényszervezési
tevékenység és a helyi rádió beindítása is
elképzeléseink között szerepel.”

M
ÉD
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IA Az év elején a Perfects Rt. válto-
zásokat jelentett be a városi média
életében. A tervekről Fónod Zol-
tánt, a részvénytársaság igazgatóját
kérdeztük.

V novom roku Perfects a.s., zaviedol zmeny v živote
mestských médií. O budúcich plánoch sme sa rozprávali
s riaditeľom spoločnosti, Zoltánom Fónodom.

„Tomuto dňu, 20. januáru, kedy sme odštartovali portál
www.dunajskostredsky.sk  predchádzalo viacmesačné plá-
novanie a príprava, a mestské noviny tiež dostali nový
imidž. Spolu s mojimi kolegami sme pracovali na tom – a
robíme to dennodenne aj doteraz –, aby obyvatelia a ná-
vštevníci nášho mesta videli, že o dianí v Dunajskej Strede
ich  informujú médiá, ktoré spĺňajú očakávania 21. storo-
čia. Samozrejme, naším cieľom je, aby sa portál a noviny
neustále rozvíjali, aby sme vedeli čitateľom poskytnúť kva-
litný a zaujímavý obsah.

Napríklad v DH bude umiestnených viac reportáží a
portrétov, ale aj športu vyhradíme viac miesta a www.du-
najskostredsky.sk  zase ponúka neomedzené možnosti, čo
sa obsahu týka. Neustále dopĺňanie webového portálu  in-
formáciami  pre obyvateľov sa nemôže uskutočňovať bez
pomoci  ľudí tu žijúcich, a preto prosím každého  organi-
zátora, manažéra, lokálpatriota, aby nás informoval o kaž-

dom dôležitom, zaujímavom alebo verejnom podujatí,
ktoré sa v našom meste uskutoční. V rámci stránky sme
vytvorili rubriku s bohatou ponukou programov, dopravné
informácie, dôležité telefónne čísla a úradné hodiny mest-
ských organizácií, priebežne zverejňujeme termíny poda-
nia žiadostí obyvateľov na úrady. Okrem toho, každý môže
bezplatne využívať službu pod odkazom inzercie. Usiluje-
me sa o to, aby sme ľuďom poskytli širokospektrálne infor-
mácie, aby sa mohli sami rozhodovať, ktorý  mediálny pro-
dukt zvolia. 

Záujemcovia sa prostredníctvom tejto stránky dostanú
ako  aj k novým príspevkom, tak aj k archívu DSTV. Myslí-
me si, ale potvrdzujú to aj svetové trendy, že budúcnosť patrí
regionálnej tlači.

Avšak naše rozvojové plány tu nekončia, veď ako sme
uviedli  v predchádzajúcom čísle, predseda akciovej spoloč-
nosti Zoltán Horváth povedal, že našou ďalšou métou
na ceste rozvoja je rozšírenie vysielacieho času a obohatenie
programu mestskej televízie. Medzi naše ďalšie plány patrí
aj organizačná činnosť, zastrešenie rôznych podujatí a tiež
zahájenie vysielania miestneho rozhlasu.”

Krok po kroku na ceste rozvoja
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Fontos információk 
a választási igazolványról

O hlasovacom 
preukaze

Szlovákiában 2016. március 5-én tartják a parlamenti
választásokat. A szavazóhelyiségek 7 órától 22 óráig tarta-
nak nyitva.

A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén abban a
választókörzetben szavazhat, ahol a választói névjegyzékben
szerepel, vagy választói igazolvánnyal bármilyen más választó-
körzetben.

Aki nem tud szavazni az állandó lakhelyén abban a válasz-
tókörzetben, ahol a választói névjegyzékben szerepel, válasz-
tói igazolvány kiadását kérvényezheti az állandó lakhelyén,
Dunaszerdahely esetében a városi hivatal központi ügyfélfo-
gadó irodájában. A választó kérelem alapján kap választói iga-
zolványt, amely alapján bejegyzik őt bármely település bárme-
lyik választókörzetében.

Hogyan kell választói igazolványt intézni? 
A választói igazolvány kérhető személyesen, legkésőbb a

választások előtti utolsó munkanapon, 2016. március 4-én a
település ügyfélfogadási idejében. Az igazolványt megvárásra
kiadják. Levélben is kérhető, de a kérvénynek legkésőbb 15
munkanappal a választások előtt meg kell érkeznie, tehát leg-
később 2016. február 15-ig. A kérelemnek tartalmaznia kell a
választópolgár keresztnevét és vezetéknevét, személyi számát
és állandó lakhelye címét, vagy azt a levelezési címet, amelyre
kéri a választói igazolvány kézbesítését. A választói igazolvány
elektronikus levélben (e-mailben) is kérhető, 15 munkanap-
pal a választások előtt, tehát ugyancsak 2016. február 15-ig.
Minden város vagy község honlapján nyilvánosságra kell hoz-
ni a kérvényeket fogadó elektronikus levelezési címet.

A dunaszerdahelyi állandó lakhelyű választók az e-mail-
ben feladott kérelmeket az alábbi elérhetőségekre küldhetik:
veghova@dunstreda.eu vagy miklosova@dunstreda.eu.

A választásokkal kapcsolatos egyéb információk: Végh Éva,
0918 607 317  vagy  Miklós Ágnes, 0918 607 318.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo voleb-
nom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Ak však
volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trva-
lého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vy-
danie hlasovacieho preukazu.

Ako vybaviť hlasovací preukaz? 
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním vo-
lieb, t.j. najneskôr 4. marca 2016 v úradných hodinách obce.
Obec vydá občanovi hlasovací preukaz bezodkladne. V Du-
najskej Strede sa občan v tomto prípade môže obrátiť na kan-
celáriu prvého kontaktu na Mestskom úrade.  

Požiadať o hlasovací preukaz je možné aj písomne, avšak
žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená
obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania vo-
lieb, čiže najneskôr 15. februára 2016.

Žiadosť je možné zaslať aj elektronicky (e-mailom), v tom
prípade musí byť obci doručená najneskôr 15 pracovných dní
predo dňom konania volieb, čiže najneskôr 15. februára 2016.
Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje o voličovi: meno a
priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého po-
bytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu,
na ktorú má obec doručiť hlasovací preukaz. Obec na tieto
účely zverejní na svojom webovom sídle emailovú adresu
na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.
Dunajskostredčania majú k dispozícii nasledovné mailové kon-
takty: veghova@dunstreda.eu, alebo miklosova@dunstreda.eu.

Telefonické kontakty: Eva Véghová, 0918 607 317, alebo
Agneša Miklósová, 0918 607 318. (dunstreda.sk)

A Lidl üzletlánc projektjének köszönhetően 10 játszótér épülhet a közeljövőben Szlovákiában.
Arról, hogy hol, Önök dönthetnek, mivel január 21-től már lehet szavazni azon településekre, ahol van a Lidlnek áruháza.

Mivel Dunaszerdahely is ezek közé tartozik, csak az összefogásunkon múlik, hogy február 29-ig sikerül-e annyi szavazatot
gyűjtenünk, hogy az első tíz között végezzünk. Minden résztvevő naponta egy szavazatot adhat le.

A vállalat a társadalmi felelősségvállalási projektjei között valósítja meg a játszóteres programot, amelynek kulcsfigurája Maja,
a méhecske, akit a Lidl szerint a gyerekek és szüleik is egyaránt ismernek. A februári döntés után a vállalat azt ígéri, hogy még
a tavasszal elkezdi a tíz győztes várossal a tárgyalást arról, hol is épülhetne fel az adott településen a játszótér, amelynek mérete
20x16 méter lesz és a 2–12 éves korosztály számára nyújthat kellemes kikapcsolódási lehetőséget.

Amennyiben szavazna Dunaszerdahelyre, itt teheti meg:
https://zihadielko.lidl.sk/
Azt pedig ugyancsak fontos megemlíteni, hogy a szavazók között 20 elektromos játékautót sorsolnak ki.

Fogjunk össze a játszótérért!
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Zajlik az élet a magángimnáziumban

Kreatív irodalmi 
pályázaton nyertek

A. Szabó Lászlót, az iskola alapító-
ját kérdeztük a gimnázium minden-
napjairól és a rendezvényről. „A duna-
szerdahelyi magángimnázium 2008 óta
működik, de az intézményben már kez-
dettől fogva nagy hangsúlyt fektettünk
a közösségformáló tevékenységre. Cé-
lunk az volt, hogy egy családias hangu-
latú iskolát hozzunk létre, ahol nem-
csak a diákok, hanem a szülők is jól
érezhetik magukat. Ugyan az elején
még kisebb létszámmal indult a tanítás,
a szülői bál megszervezését akkor is
fontosnak tartottuk, s mára már hagyo-
mánnyá vált, hiszen idén hetedik alka-
lommal rendeztük meg.

Úgy gondolom, minden közösségnek
szüksége van a hagyományokra, mert
azok a fennmaradását szolgálják, további
létezéséhez adnak erőt. Köszöntőmben
is arról szóltam, milyen fontos, hogy a
rohanó világban, amikor a családi össze-
jövetelekre és a baráti beszélgetésekre is
alig találunk időt, a szülői szövetségnek

köszönhetően sikerült egy
közös, felhőtlen szórakozást
biztosítani. Bár a farsang
idén nagyon rövid, és ezért
környékünkön egy időpont-
ban több bál is volt, vi-
szonylag szép számban ösz-
szegyűltek az iskola pártolói
és a szórakozni vágyók. A
diákok nyitótánca nagysze-
rűen sikerült, az AceTone
zenekar jó hangulatot te-
remtett. Mindenki jól érezte
magát és várja a következő

szülői bált. Az iskola persze folytatja
munkáját, megkezdődött a második fél -
év és mindjárt ki is tártuk gimnáziu-
munk kapuit, hiszen február 3-án és 4-
én bemutató órákra és beszélgetésre vár-
tuk az alapiskolák kilencedik osztályos
tanulóit, hogy megtapasztalják, milyen
jó érzés »magángimisnek« lenni…”

A 2015. évi EGYÜTT SZAVAL A NEMZET program
kreatív irodalmi pályázatára a dunaszerdahelyi Kodály Zoltán
Magyar Tannyelvű Alapiskola Kulcsár Ferenc verseiből készí-
tett egy kisfilmet, majd feltöltötte a YouTube csatornára.

Az összeállításban az iskola minden évfolyamának rengeteg
diákja szerepelt. A Nemzeti Kreatív Intézet zsűrije három díja-
zottat, a rendezvény fő támogatói pedig további két különdíjban
részesülő alkotást választottak ki. A zsűri elbírálása alapján az is-
kola különdíjban részesült. A díjat az Együtt Szaval a Nemzet dí-
játadó ünnepségén, Szarvason, január 22-én Simon Anikó ta-
nárnő, a verses összeállítás megálmodója, szerkesztője vette át.

A félév már lezárult, de nem állt
meg az élet a dunaszerdahelyi ma-
gángimnáziumban, ahol január
utolsó szombatján szülői bált is tar-
tottak.

A Vámbéry Ármin Gimnázium hagyományos diák-
bálját a városi művelődési központ aulájában tartották ja-
nuár 30-án.

A szombati napi bulin az oktatási intézmény több mint
százötven diákja szórakozott együtt. A jó hangulatú diák-
bál megszervezésében és lebonyolításában a tanárok és a
szülői szövetség vezetősége segítette a fiatalokat.

A diákok is báloztak
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Farsangi játszóház – Fašiangový dom hier 
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Szlovákia legjobbja dunaszerdahelyi

– Hogyan jellemezné az elmúlt évét?
– A 2015-ös esztendő vegyes érzel-

mekkel volt tele. A tavaszi szezonban
csapatommal sajnos kiestünk a futsal
Magyar Kupából. A bajnokságban
ugyanakkor sikerült a dobogó harma-
dik fokára állnunk, s külön öröm szá-
momra, hogy a mérkőzéseken elért ta-
lálataimmal a gólkirályi címet is sikerült
elhódítanom. Az őszi szezonban elég
hullámzó volt a teljesítményünk, vi-
szont a tétmeccseken sikerült hoznunk a
kötelezőt. Ennek köszönhetően kihar-
coltuk a Magyar Kupában a legjobb
négy közé jutást. Így február 21-én a né-
gyes döntőben egy régi nagy álmom vál-
hatna valóra. A bajnokságban idén ta-
vasszal is a tabella harmadik helyéről
startolunk. Külön öröm számomra,
hogy jelenleg is a góllövőlista élén állok,
és bízom benne, hogy csapatomat segít-
ve játékommal, sikerül megtartanom ezt
az előkelő pozíciót. Ami a szlovák futsal

válogatottat illeti, tavaly sajnos betegsé-
gem miatt nem sikerült részt vennem a
csehországi megmérettetéseken, de bí-
zom benne, hogy idén már ott is érdem-
ben helyt tudok állni.

– Milyen helyet foglal el életében ez
a díj?

– Kiemelkedő elismerésnek tartom,
ha valakit egy ország legjobbjának vá-
lasztanak, legyen az bármilyen sportág-
ban. Úgy gondolom, hogy ez méltó elis-
merése annak a munkának, melyet mi,
játékosok az edzéseken és a mérkőzése-
ken végzünk. Ha pedig mindezt a szur-

koló közönség és rajongóink is szerete-
tükkel és a meccseken lelkes buzdítással
viszonozzák, az rendkívül felemelő ér-
zés. Szeretnék köszönetet mondani szü-
leimnek, gyermekeimnek, barátaimnak,
szurkolóimnak, és nem utolsó sorban,
edzőimnek és klubomnak, hogy folya-
matosan támogatnak, buzdítanak, és se-
gítenek elérni kitűzött céljaimat. Nélkü-
lük nem sikerült volna mindezt elérnem,
és remélem, hogy a továbbiakban is szá-
míthatok rájuk.

– Az idei évnek milyen célokkal vág
neki?

– Ismét nagy elvárásokkal indulok
neki. Egyik legnagyobb álmom teljesül-
ne, ha a Futsal Final Fourban a dobogó
legfelső fokára állhatnánk csapatom-
mal. Az idei futsalbajnokságban is sze-
retnénk a legjobb három között végez-
ni. Emellett újabb kihívás számomra,
hogy immáron fél éve az ETO nagypá-
lyás női labdarúgó csapatának is tagja
lehetek. Remélem, hogy velük is sikerül
minél jobb eredményt elérni a bajnok-
ságban és a Magyar Kupában egyaránt.
Mindkét csapatomban bízom, és hi-
szem, hogy szép eredményeket érhe-
tünk el közösen. Mindehhez persze sé-
rülésmentes szezont kívánok velem
együtt mindenkinek.  

SP
O

RT
 –

 Š
PO

RT Ismét van kire büszkének len-
nünk. Vígh Renátát a 2015-ös év
legjobb női futsal játékosának vá-
lasztottak Szlovákiában. A csodála-
tos játéktudással megáldott hölgy
az ETO futsal- és futballcsapatában
szerepel. 
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Január 28-án a 2007-es és fiatalabb korosztály számára kiírt, Győri Audi
ETO által szervezett szivacslabda tornán vett részt a dunaszerdahelyi Talent
kézilabdaklub csapata Csornán.

Az „A” csapat megnyerte a viadalt, a lányok minden mérkőzésen győztek. A
Talent „C” csapata 3. helyezést ért el, míg a Talent „B” csapata a 8. helyen végzett. 

A DAC U13-as diákcsapata a Szlovák Labdarúgó-szö-
vetség országos terembajnokságán második helyen végzett.

Az utolsó januári pénteken és szombaton Puhóban megren-
dezett tornán remekeltek a fiúk, Szőgyi Erik lett a torna leg-
jobb játékosa. Amint arról a klub honlapja, az fcdac.sk beszá-
molt, a korábbi két fordulóban elért kiváló teljesítmények és
eredmények a DAC U13-as csapatát a négyes döntőbe repítet-
ték. Ott szintén remekül szerepelt a Balla Béla és Duhaj Péter
által vezényelt legénység – másodikként zárta a bajnokságot. 

Oficiálnu halovú sezónu mládeže organizovanú Slo-
venským futbalovým zväzom ukončilo družstvo DAC
U13 na druhom mieste.

Ako sme za dozvedeli z oficiálnej stránky klubu fcdac.sk,
vďaka výborným výkonom a výsledkom v prvých dvoch
fázach súťaže sa družstvo mladších žiakov DAC-u do 13
rokov prebojovalo medzi štvoricu najlepších. Zverenci
trénerskej dvojice Vojtech Balla – Peter Duhaj obstáli aj
vo finále a domov si odniesli strieborné medaily. Erik
Szőgyi bol navyše vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja.

AS Trenčín–DAC 7:3 (g.: Szőgyi 2, Urban), DAC–Ružomberok 8:2 (g.: Csóka 3, Szolgai 2, Varga, Szőgyi, Urban),
Prešov–DAC 2:3 (g.: Szolgai 2, Szőgyi), DAC–AS Trenčín 1:8 (g.: Szolgai), Ružomberok–DAC 4:3 (g.: Varga 2, Szolgai),
DAC–Prešov 8:3 (g.: Szolgai 4, Szőgyi 3, Varga)

Végeredmény – Tabuľka:
1. AS Trenčín, 18 pont / bodov, 2. DAC, 9 pont / bodov, 3. Ružomberok, 9 pont / bodov, 4. Prešov, 0 pont / bodov

SPO
RT – ŠPO

RT

Sárga-kék ezüstérem     Žlto-modré striebro

Tovább remekelnek 
a kézisek
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Könyv az első világháborús hadifogolytáborokról
Császári és királyi hadifogolytáborok a Csallóközben

(1914–18). Dunaszerdahely,  Nagymegyer, Somorja címmel
megjelent kötetükben Horváth Lajos a Somorján, Nagy
Attila a Dunaszerdahelyen, illetve Varga László a Nagyme-
gyeren kialakított hadifogolytáborok – és a mellettük létre-
jött katonai temetők – pontos és hiteles forrásokra támasz-
kodó képét tárja elénk. A kötet nagy erénye, hogy nem csak
az írott forrásokra támaszkodik, hanem számtalan olyan
fotót is közöl, amelyek nagy többségét lényegében először
láthatja az érdeklődő olvasóközönség.

Nyerje meg a dedikált kötetet! 
Összesen három szerencsést ajándékozunk meg!
Nem kell mást tennie, mint válaszolni a következő kér-

désre, és elküldeni azt a press@perfects.sk címre vagy le-
adni a városháza portáján 2016. február 22-ig!

Ki írta a dunaszerdahelyi táborokkal foglalkozó
részt?

A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei: 
Bernáth Krisztina, Kozmér Csilla és Renáta Polako-

vičová. 
A nyereményük átvételéről a press@perfects.sk címen

érdeklődhetnek!

Nyerő hármas
Kniha o zajateckých táboroch 1. svetovej vojny
Cisárske a kráľovské zajatecké tábory na Žitnom ostrove

(1914–1918). Pod názvom Dunajská Streda, Veľký Me-
der, Šamorín sú nám v knihe miestnych historikov, Lajosa
Horvátha, Attilu Nagya a László Nagya, ponúknuté fo-
tografie väzenských táborov a vojenských cintorínov v Ša-
moríne, v Dunajskej Strede a vo Veľkom Mederi. Publi-
kované fotografie pochádzajú z dôveryhodných a pres-
ných zdrojov. Veľkou výhodou knihy je, že sa nespolieha
len na písomné dôkazy, ale predkladá aj veľa takých foto-
grafií, ktorých väčšinu môže zainteresované čitateľské pu-
blikum vidieť prvý raz.

Vyhrajte knihu s venovaním! 
Vyžrebujeme troch výhercov! Všetko, čo musíte spra-

viť, je zodpovedať nasledujúcu otázku a odpoveď poslať na
mailovú adresu press@perfects.sk, alebo osobne odovzdať
na recepcii radnice do 22. februára 2016!

Kto napísal tú časť, ktorá sa zaoberá dunajsko-
stredskými tábormi?

Víťazi z predchádzajúceho čísla Dunajskostredského
hlásnika sú Krisztina Bernáth, Csilla Kozmér a Renáta
Polakovičová. O prevzatí cien sa môžete informovať na
mailovej adrese press@perfects.sk!

Víťazná trojica
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Február 10., 19.00 • Molnár Ferenc: A doktor úr. A Körúti Színház elő-
adása. Helyszín: VMK, színházterem. 

Február 10., 19.00 • Molnár Ferenc: Pán doktor. Predstavenie divadla
Körúti Színház. Miesto: MsKS, divadelná sála. 

Február 12., 17.00 • Értjük egymást. A kassai központú Rovás Alkotóközös-
ség, az eNRA kiállítása. Helyszín: Vermes-villa, Kortárs Magyar Galéria.

Február 12., 22.00 • Classic Disco Night. Helyszín: Zerda Pub.

Február 13., 9.00 • Ifinap Márk atyával. Egésznapos katolikus ifjúsági
program a 14 év felettiek számára. Helyszín: Szent György-templom és
Kodály Zoltán alapiskola.

Február 13., 21.00 • Soul Hunter 6. szülinap a Rockin Rock Cats-cel.
Helyszín: Soul Hunter Music Club.

Február 14., 19.00 • Kárpátok Szépe döntő. A Kárpátok Szépe legszebb
hölgyének megválasztása. Helyszín: VMK, színházterem.

Február 16–18., 8.00 • A XXV. Tompa Mihály Országos Vers- és Próza-
mondó Verseny járási fordulója. Helyszín: VMK, moziterem.

Február 16., 19.00 • Kálmán László: Önkéntesként Afrikában. Előadás.
Helyszín: freedOMe.

Február 17., 18.00 • Könyvbemutató. Ézsiás Erzsébet: A „boldogító tu-
dás” (Vásáry István életpályája). Helyszín: Vállalkozók Háza, Symbol Café.

Február 19., 17.00 • A dunaszerdahelyi Szabó Gyula utcai Speciális
Alapiskola és Készségfejlesztő Iskola 1. Iskolatámogató batyubálja.
Helyszín: Szabó Gyula utcai Építészeti Szakközépiskola étterme.

Február 20., 8.00 • Hagyományőrző disznóvágás Sikabonyban. Helyszín:
Sikabonyi Közösségi Ház.

Február 20., 8.00 • Tradičná zabíjačka. Miesto: Nádvorie spoločenského do-
mu Malé Blahovo.

Február 23., 18.00 • Könyvbemutató. Horváth Lajos–Nagy Attila–Varga
László: Császári és királyi hadifogolytáborok a Csallóközben (1914–
18). Dunaszerdahely,  Nagymegyer, Somorja. Helyszín: Vermes-villa.

Február 26., 18.00 • Csemadok évzáró. Helyszín: Csemadok Ház.

Február 26., 20.30 • Children of Distance LIVE. Helyszín: Soul Hunter
Music Club.

Programajánló

Születések – Novorodenci
Fodor Emma • Megály Máté • 
Lelkesová Lilien • Rebro Amira •
Lavu Botond • Kovács Kincső •
Malík Andrew • Baradlay Dávid •
Danáč Adam • Kánya Filip • 
Kelemen Adam • Lavu Oliver •
Dömeová Viktória • Weissová 
Anna • Puha Lelle Anna

Elhalálozások – Zomreli
Ráczová Mária (1936)
Tar Mikuláš (1945)
Lapos Ján (1941)
Takács Štefan (1954)
Klempa Ladislav (1940)
Pošvancová Matilda (1925)
Horváth Karol (1947)
MUDr. Šuchter Alojz (1941)
Kovács František (1952)
Lelkes Ján (1930)
Lukács Pavol (1967)
Bakács Karol (1924)
Kissová Margita (1935)
Cseh Ladislav (1930)
Szloboda Ľudovít (1932)
Kardoš Juraj (1948)
Csepreghyová Helena (1924)
Vido Gustav (1923)
Ságiová Anna (1922)
Puhová Etela (1918)
Ásványi Ján (1952)
Szabóová Mária (1933)
Mészáros Aladár (1937)
Németh Juraj (1963)
Tóth Ján (1930)
Reháková Gizela (1929)
Mozoliová Helena (1921)
Seszták Štefan ( 1933)
Kóšová Helena (1965)
Hrozány Pavol (1990)

Házasságkötés – Sobáše
Balázs Czucz – Zuzana Semseiová
Csaba Rigó – Ing. Klára Kodai
Arpád Bóka – Anikó Siposová
Peter Dinka – Ing. Eva Gašpariková
Gabriel Takács – Melinda Rumanová
Milan Čermák – Helena Horváthová
Tibor Füsi – Alžbeta Horváthová

Krónika

További programkínálat, 

információk, híreink Dunaszerdahelyről: 

www.dunaszerdahelyi.sk  / www.dunajskostredsky.sk
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A Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet és Dunaszerdahely
Város Önkormányzata – hagyományosan a helyi Szent György-napokhoz kötő-
dően – Az én városom, Dunaszerdahely címmel helytörténeti versenyt hirdet a he-
lyi magyar tannyelvű alapiskolák felső tagozatos gyermekei számára.

A verseny témája idén – A Kaszinótól az első világháborúig címmel – városunk
történelmének 1860–1914 közötti időszaka lesz. A verseny védnöke: dr. Hájos
Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere.

A Dunaszerdahely város alapításának, védőszentjének, egyesítésének és jeles sze-
mélyiségeinek ünnepnapjához kötődő verseny döntőjébe – amely 2016. április 22-
én a Vermes-villában kerül megrendezésre – az iskolák 3-4 fős csapatainak a jelent-
kezését várják. A csapatok a verseny.dunaszerdahely.com oldalon keresztül küldhe-
tik el jelentkezéseiket. További információ: info@dunaszerdahely.com.

Ajánlott irodalom: Nagy Attila–Nagy Iván–Novák Veronika–Simon Attila–Vajda
Barnabás: Dunaszerdahely. Csallóközi Barátok Társulása. Dunaszerdahely, 2012.

Társszervezők: Biró Márton Polgári Társulás, Csallóközi Múzeum, Kortárs Magyar
Galéria, Pázmaneum Polgári Társulás, Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet.

Médiapartnerek: dunaszerdahelyi.sk, DSTV, Dunaszerdahelyi Hírnök

Helytörténeti verseny iskolásoknak

Dunajskostredský hlásnik • Dvojtýždenník Mestskej samosprávy •
Šéfredaktor: Péter Rajkovics • Fotografie: Attila Nagy •  Sídlo vydava -
teľa a adresa redakcie: Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská
Streda • IČO vydavateľa: 00588105, ISSN 1339 3707 • e-mail: press@
perfects.sk • internet: www.dunajskostredsky.sk • Grafická príprava:
namedia • Tlačiareň: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr •
Expedícia: MsÚ • Evidenčné číslo: 233/08 • Nepredajné. 

Dunaszerdahelyi Hírnök • A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal lapja.
Megjelenik kéthetente • Fõszerkesztő: Rajkovics Péter • Fotók: Nagy At-
tila • A kiadó székhelye: Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely •
A kiadó azonosítószáma: 00588105, ISSN 1339 3707 • e-mail: press@
perfects.sk • Internet: www.dunaszerdahelyi.sk • Nyomdai előkészítés:
namedia •  Nyomda: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr • Lapter-
jesztés: városi hivatal • Nyilvántartási szám: 233/08 •  Ingyen újság.

Miről döntöttek?
O čom rozhodli?

Kárpátok Szépe
Miss Karpaty

Hol vásárolunk?
Kde nakupujeme?

Következő
számunkból

Könyvbemutató
A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet és a Kor-

társ Magyar Galéria tisztelettel vár minden érdeklődőt
2016. február 23-án 18.00 órára Horváth Lajos–
Nagy Attila–Varga László: Császári és királyi hadi-
fogolytáborok a Csallóközben (1914–18). Duna-
szerdahely,  Nagymegyer, Somorja című kötetének
bemutatójára. A kiadványt A. Szabó László méltatja. 

Helyszín: Vermes-villa.

Hagyományőrző disznóvágás Sikabonyban
A Sikabony Polgári Társulás 2016. február 20-án új-

ra hagyományőrző disznóvágásra hívja az érdeklődőket.
Reggel 8 órától kezdődik a pálinkázás, illetve a disznó

feldolgozása, majd 10 órától hagyományos, míg 12 órától
disznótoros ételeket szolgálnak fel. 14 órakor tombola-
húzást tartanak.

Egész nap forralt bor, zene és kultúrműsor várja a vá-
rosrész, illetve Dunaszerdahely érdeklődő lakosait!

Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 17.00 (Minden-

szentek-templom), Hétfő: 17.00, Kedd:
17.00, Szerda: 8.00, Csütörtök: (16.15
Szentségimádás), 17.00, Péntek: 17.00,
Szombat: 15.30 (Mindenszentek-temp-
lom), 17.00 

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, 17.00 (Kostol Všetkých

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

Istentisztelet
Bohoslužba
Vasárnap / Nedeľa: 9.00
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