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VYCHÁDZA DVOJTÝŽDENNE

DUNASZERDAHELYI
DUNAJSKOSTREDSKÝ
HÍRNÖK HLÁSNIK

Július 1-jén mutatta be elsőmiséjét a dunaszerdahelyi
Nagyboldogasszony- és Szent György-templomban váro-
sunk szülöttje, Zirig Kristóf, Magyarország legifjabb egyhá-
zi bírája – szól a híradás. A frissen felszentelt pap szülőhe-
lyén kiemelt figyelem fogadta az eseményt, melyhez hívő-
ként Csányi Nagy Imre 1815-ben papírra vetett, elsőmisére
készült prédikációjának sorait hozom:

„Ezen ünneplésnek alkalmatosságával, hogy lelki örömére és
hasznára én szólanék (...), elhatároztam, hogy papságának na-
gyobb előmenetelére, apostolságának nagyobb hasznára, üdvös-
ségének legkönnyebb megszerzésére jobbat, hasznosabbat,
szükségesebbet nem tanátsolhatok, nem javasolhatok, nem is
mondhatok, hanem ha ugyan Szent János apostol tanítását kö-
vetésül adom elejbe.

Szent János már öregségének vénségeire jutván annyira
megfogyatkozott erejében, hogy már lábai sem birták, azért ta-

nítványai által vitette magát a templomban, és mint hogy már
sokat nem is szólhatott, kéri vala tanítványait: Fiaim, szeressé-
tek egymást, ismét, Fiaim, szeressétek egymást, még az után is.
Fiaim, kérlek, szeressétek egymást. Úgyhogy megunván tanít-
ványai mind ez egyet hallani, megszólíták őtet: édes apánk!
Elég már, már ezt hallottuk, mondj mást is, és add okát, mért
már utolsó órádhoz közeledvén tsak mind ez egyrűl szóllasz,
tsak ez egyet tanátsolod? A jámbor öreg ismét kezdi: Fiaim,
kérlek, szeressétek egymást! Ezt ha betellyesititek, elég.

Krisztusban szeretett barátom, én ma néked jobbat, hasz-
nosabbat és szükségesebbet papságodhoz nem tanácsolha-
tok, hanem Szent Jánossal javaslom: szeressed felebarátodat,
ezt ha betellyesíted, elég – jó pap, nagy apostol és keresztény
emberséges ember leszel. Sőt te lészesz az a tanítvány, akit
Jézus szeret.”

Nagy Attila

„Hasznosabbat nem tanátsolhatok...”

MEGJELENIK KÉTHETENTE

Igazságosabb parkolási rendszer A városunkat újraálmodó Makovecz
tiszteletére avattak emléktáblát

Nesvady víťazom 
Žitnoostrovského galopu3. o. 7. st. 8. o.
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Európa-bajnoki cím 
Dunaszerdahelyre

Világrekordokkal hódította el a duna-
szerdahelyi Strongman Club DS tagja,
Erős Michaela a lengyelországi Biała
Podlaskaban megszervezett GPC Euró-
pa-bajnokság Womens T2 kategóriájá-
nak bajnoki címét.

„A szponzortól kapott autónk Zsolná-
nál elromlott, nagy nehézségek árán ér-
tünk oda, vasárnap reggel indulva, hétfő
hajnali fél ötre a szállásunkra. Két óra al-
vásra jutott időnk, és Michaelával, vala-
mint klubunk alelnökével, Horeš Viktor-
ral indultunk is a verseny helyszínére.
Nem volt egyszerű az utunk, de örülök,
hogy nem adtuk fel” – mondta el Márk
András, a Strongman Club DS elnöke.

Michaela a Woman T2 (teen 16–17
éves), 75 kg-os kategóriában indult. A
guggolás kivételével saját korábbi rekord-
jait döntötte meg, minden egyes emelése
újabb és újabb világrekord lett. Guggo-
lásban 130 kg-ot teljesített, mellnyomás-
ban 70 kg-ig jutott, míg legjobb számá-
ban, a holthúzásban 3 fogásból 170 kg-
ot húzott, ami komoly eredménynek szá-
mít a felnőtt női kategóriában is. Mivel
mindhárom számban világrekordot tel-
jesített, így természetesen az összetett
eredménye (370 kg, ami a korábbi re-
kord 67,5 kg-os javítása) is új világcsúcs.

Ocenenie detských osobností
Už po jedenásty raz oce-

ňovali detské osobnosti náš-
ho mesta.

Samospráva vyzdvihla tie
osobnosti, ktoré dosiahli vy-
nikajúci výsledok v škole,
športe či umení. Slávnostnú
chvíľu umocnilo aj vystúpe-
nie ocenených žiakov ZUŠ.
Primátor mesta, Hájos Zol-
tán vyzdvihol, že ocenené deti venujú svoj voľný čas na svoje zdokonaľovanie
sa, čím spôsobujú radosť svojim rodičom.  

Ocenenia:
ZŠ Szabóa Gyulu: Melicher Kinga, Nagy Eszter Hedvig, Szalai Balázs,

Vaszká Olívia, Varga Nikolett, Pavlík Kristóf.
ZŠ Vámbéryho Ármina: Kovács Virág Alma, Tükör Áron, Csölle Kristóf,

Kovács Eszter, Fekete Tünde, Győry Virág.
ZŠ Kodálya Zoltána: Bögi Ferenc, Mátis Tibor, Pálfy Vince, Kósa Kris-

tóf, Kováč Gergely.
ZŠ Smetanov háj: Cserepesová Fanny, Cserepes Dániel.
ZŠ Jilemnického: Bederka Jakub, Danielová Vanessa, Fegyveresová Bar-

bara, Nagy Máté, Sárkány Zoltán, Vrábeľ František.
ZUŠ: Varga Zaránd, Kelemen Peter, Pintér Eszter, Horváth Rebeka Fan-

ni, Klimek Lilla.

Uznanie mestským policajtom
Na mestskom zastupiteľstve 27.júna sa dostalo ocenenia tým dvom mest-

ským policajtom, ktorí sa koncom mája zúčastnili záchranných prác pri vy-
puknutí požiaru v hoteli Therma.

Primátor mesta, Hájos
Zoltán, vyzdvihol obetavosť
Zsemlye Pirosky a Puobiša
Miroslava pri záchrane živo-
tov hotelových hostí.  Za ich
postoj im manažment hotela
odovzdal vecný dar. Poslanci
mesta ich odmenili veľkým
potleskom.  

Rövid hírek – Krátke správy

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

S
Z

ÍN
E

S
 –

 F
A

R
E

B
N

É



WWW.DUNASZERDAHELYI.SK • WWW.DUNAJSKOSTREDSKY.SK 3

„Amikor 2014 májusában a Muni-
cipal Real Estate DS Kft. átvette a vá-
rosi parkolók kezelését, szembesültünk
azzal a ténnyel is, hogy a jegyeket áru-
sító gépek elöregedtek, már nem felel-
nek meg a műszaki előírásoknak, ezért
úgy döntöttünk, hogy operatív lízing
keretén belül újítjuk meg ezeket. Azóta
azt tapasztaljuk, hogy a parkoló polgá-
rok közül kevesebben igyekeznek visz-
szaélni a szolgáltatással, csökken a nem
fizető autósok száma, ami a városi
rendőrök munkájának is köszönhető.

A még hatékonyabb működés érde-
kében júliusban olyan változtatás lép
érvénybe, amely még igazságosabbá te-
szi a parkolást. Eddig az autós egy
adott zónában 50 centért vásárolhatott
a jegyautomatákban egyórás parkolóje-

gyet, de ha ezt nem használta ki, s köz-
ben át kellett mennie egy másik parko-
lóba, ott újabb jegyet kellett váltania.
Ezeket a rendszerhibákat kívánjuk ki-
küszöbölni azzal a változással, amely-
nek értelmében már mindegy lesz, hol
fizeti meg a polgár a díjat, a városi par-
kolózóna egész területén ki tudja hasz-
nálni azt az érvényességi időn belül.

Ehhez az sms-es rendszerhez
hasonlóan be kell írni majd a
parkolójegyet árusító automa-
tákba az autó rendszámát is, s a
városi rendőrők az informatikai
rendszernek köszönhetően már
csak a gépkocsik rendszámát
fogják okostelefonnal leolvasni,
hogy kiderüljön, annak vezetője
váltott-e parkolójegyet vagy sem. 

Ezzel együtt elkerülhetőek
lesznek azok az esetek is, amikor
a gépkocsi vezetője különféle
magyarázatokkal igyekezett bi-
zonyítani, hogy a jegyet elvesz-
tette vagy éppen elfújta a szél. A
változás a parkolókártyák tulaj-
donosait is érinteni fogja a jövő

évtől, az ő bérletváltásukat is rögzíti
majd a rendszer és nem lesz szükség a
kártyák kiragasztására az autó szélvé-
dőjére.

Egy kényelmesebb megoldás jön lét-
re tehát, amely az ellenőrzést is szigo-
rúbbá teszi, de aki tiszteségesen jár el,
az csak a problémamentesebb jegyvá-
sárlást észleli majd.”

Igazságosabb parkolási rendszer

Od leta bude v meste zavedený nový parkovací systém,
ktorý bude spravodlivejší a  jeho kontrola prehľadnejšia.
Na podrobnosti sme sa spýtali primátora mesta,  Hájosa
Zoltána.

„Keď v máji 2014 prevzal správu parkovacieho systému
Municipal Real Estate DS s.r.o., boli sme konfrontovaní
skutočnosťou, že parkovacie automaty sú zastarané, už ne-
zodpovedajú technickým predpisom, a preto sme prijali roz-
hodnutie, že zadovážime nové,  a to formou operatívneho lí-
zingu. Odvtedy je čoraz menej parkujúcich, ktorí by túto
službu  zneužili, klesá počet neplatičov – a to aj vďaka práci
mestských policajtov. 

Aby sme parkovaciu službu ešte viac zefektívnili, od júla
vstúpi do platnosti taká zmena, ktorá prinesie parkujúcim
väčšiu spravodlivosť.  V súčasnosti si vodič môže v tej ktorej
parkovacej zóne zakúpiť v parkovacom automate hodinový
parkovací lístok v hodnote 50 centov, avšak bezohľadu na to,

či využil celú hodinu, nemôže ho využiť v druhom parkovis-
ku, ale musí si zakúpiť nový lístok. Túto chybu chceme
vylúčiť novou úpravou, v ktorej sa bude môcť využiť celý čas
parkovacieho lístka v ktorejkoľvek parkovacej zóne mesta.
Bude k tomu potrebné zapísať evidenčné poznávacie číslo
auta ako je tomu v súčasnom systéme platby parkovného
prostredníctvom sms.  Mestskí policajti vďaka informačné-
mu systému načítajú evidenčné číslo auta prostredníctvom
mobilu a zistia, či je parkovné zaplatené. 

Týmto sa vyhneme aj takým situáciám, keď sa vodiči sna-
žia vyhovoriť, že parkovací lístok stratili alebo im ho odfúkol
vietor a podobne.  Zmeny sa od budúceho roka dotknú
aj majiteľov parkovacích kariet, kúpa bude totiž zaznamena-
ná v informačnom systéme, nebude treba kartu vykladať
pod predné sklo auta.  

Takže očakávame jednoduchšie riešenie, ktoré prinesie
bezproblémovú platbu za parkovanie a možnosť jeho prí-
snejšej kontroly.”

Spravodlivejší parkovací systém

A nyártól megújuló rendszerrel
működik majd városunkban a par-
kolás, amely igazságosabb és jobban
ellenőrizhető lesz. Ennek részletei-
ről kérdeztük Hájos Zoltán polgár-
mestert.
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A javaslatot a követkető indokokkal támasztották alá a be-
vételi oldalon:

• Emelkednek a városi területfejlesztési terv újabb módosí-
tásának kidolgozásával összefüggő várható bevételek, mivel az
aláírt szerződések értelmében a módosítás kidolgozásával kap-
csolatos összes kiadást teljes mértékben a kérvényezők térítik.

• Módosul az oktatásügyre folyósított decentralizációs do-
táció nagysága. A dotáció emelkedésének indoka a pedagógiai
alkalmazottak  bértarifájának 6%-os emelkedése 2017. szep-
tember 1-jétől.

• A költségvetés bevételi oldalára besorolást nyer a már jóvá-
hagyott Szent György-napokra / Dunaszerdahely testvérváro-
sainak találkozójára európai uniós forrásokból kapott dotáció.

• A Védelmi Minisztérium közlése alapján módosul a hadi-
sírokra folyósítandó dotáció nagysága. 

• Sor kerül az alapiskolák, a Városi Szabadidőközpont és a
Szociális Szolgáltatások Központja várható saját bevételeinek
pontosítására a folyó teljesítés és a felsorolt szervezetek igazga-
tóinak javaslatai alapján. 

• A tőkebevételekhez besorolást nyer az Oktatásügyi Minisz-
térium célirányos dotációja a Jilemnicky utcai iskolaépület tető-
szerkezetének megjavítására, a Smetana ligeti alapiskola ablakcse-
réjére és a Kodály Zoltán alapiskola tornatermének felújítására. 

A kiiadási oldalon pedig többek közt emelkednek a Városi
Hivatal tőkekiadásai azzal összefüggésben, hogy sor kerül a
városi területfejlesztési terv újabb módosítására. Emelkednek
az alapiskolák folyó kiadásai az átvett hatáskörök biztosítására
azzal kapcsolatosan, hogy 2017. szeptember 1-jétől 6%-kal
emelkedik az oktatásügyi alkalmazottak bére. Módosulnak
továbbá az alapiskolák, a Városi Szabadidőközpont és a Szo-
ciális Szolgáltatások Központjának folyó kiadásai, amelyek-
nek fedezeti forrásait az említett intézmények saját bevételei
képezik.

• Dotáció folyósításával megemelik a Municipal Kft. tőkeki-
adásait, amelyből megvásárolják a Szlovák Gázművek épületét
a Gyurcsó István utcában.

• A Hajléktalanszállás alprogramban új elemet hoznak létre
Tőkekiadások elnevezéssel, ebből fogják finanszírozni a szál-
lásként szolgáló épület megvásárlásának első törlesztési részle-
tét a Szlovák Államvasutaknak. 

• A Szociális Szolgáltatások Központja alprogram kereté-
ben átcsoportosítások történnek a folyó kiadások tételben és
tőkekiadások besorolására kerül sor a Szociális Szolgáltatások
Központja épületének felújítására és külső hőszigetelésére.

• Megemelik a hulladékgazdálkodásra szánt tőkekiadáso-
kat, mivel a gyűjtőudvar területén trafóállomást kell létesíteni.

• Módosul a haditemetőre szánt kiadások keretösszege an-
nak következtében, hogy a Védelmi Minisztérium megnövelte
a folyósításra kerülő forrásokat.

• Növekednek a helyi közutak javítására szánt tőkekiadások
is. Az erre vonatkozó részletes tervet a beruházások regisztere
tartalmazza. 

• A költségvetésbe besorolást nyernek azok a tőkekiadások,
amelyeket a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ
mozitermének kamaraszínházzá  történő átalakítására fordíta-
nak, beleértve a hangosítást és a fénytechnikát is. 

• Emelkednek az óvodák és az alapiskolák tőkekiadásai, eb-
ből képeznek majd tartalékot annak a dotációnak a társfinan-
szírozásához, amelyet az Oktatásügyi Minisztérium folyósít a
Jilemnicky utcai iskolaépület tetőszerkezetének megjavítására
és a Smetana ligeti alapiskola ablakainak cseréjére összesen
100 ezer  eurós összegben, valamint a Benedek Elek Óvoda te-
tőszerkezetének megjavítására is biztosítottak a források.

A felsorolt kiadások közül a legnagyobb vitát a moziterem
kamaraszínházzá történő álalakítása váltotta ki. Ravasz Mari-
án azt nehezményezte, hogy csak ebben a formában tájékoztat-
ták őket a kamaraszínház tervéről, Herceg Andrea szerint a
forrásokat inkább előbb a színházterem légtechnikájának fej-
lesztésére kellene költeni, vagyis szerinte sorrendben ez fonto-
sabb volna. Majd Bachmann László arra figyelmeztetett, a
gyors átalakítás ne vezessen oda, hogy ne feleljen meg aztán a
terem az engedélyeknek. Jarabík Gabriella pedig úgy vélte, nem
kérdezték meg azokat a csoportokat, akik használják a termet,
hogy milyen átalakításokra volna szükség.

Karaffa Attila és Gútay László is megjegyezte, a színházte-
rem légtechnikájának cseréjére kidolgozott tervek vannak, s a
képviselők abban állapodtak meg, hogy a 290 ezer eurót elkü-
lönítik erre a célra, de a megvalósítás előtt arról az érintett
szakbizottságokban még egyeztetni fognak. Végül a költségve-
tés módosításáról szóló javaslatot ezen változtatás mellett meg-
szavazták a képviselők.

Döntöttek a költségvetés módosításáról
A városi költségvetés sorrendben harmadik idei módo-

sításáról döntöttek június 27-én a képviselő-testületi ülé-
sen.
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Na príjmovej strane bol návrh odôvod-
nený nasledovne:

• V súvislosti s rozvojom územného
plánu  rastú očakávané príjmy, kým vý-
davky na jeho modifikáciu znášajú žia-
datelia.

• Mení sa výška sumy dotácie na škol-
stvo určená na decentralizáciu. Dôvodom
nárastu sumy dotácie je zvyšovanie tarif-
ných platov pedagógov o 6 % k termínu
1 september 2017.

• Do rozpočtu sa na jeho príjmovú
stranu dostala aj suma z EU, ktorou únia
podporila stretnutie partnerských miest
v Dunajskej Strede pri príležitosti Dní
sv. Juraja.

• Podľa oznámenia Ministerstva obra-
ny sa modifikuje suma dotácie na vojen-
ský cintorín.

• Upravia sa aj upresnené sumy prí-
jmov základných škôl, Centra voľného
času a Centra sociálnych služieb na zá-
klade návrhov riaditeľov vymenovaných
inštitúcií.

• Na príjmovej strane kapitálu
sa odrazí aj výška cieľovej dotácie Mi-
nisterstva školstva na opravu strechy
Základnej školy na Jilemnického ulici,
výmenu okien na ZŠ Smetanov háj
a opravu telocvične ZŠ   Kodálya Zol-
tána.

Na výdavkovej strane sa okrem iné-
ho navyšujú kapitálové výdavky mest-
ského úradu v súvislosti s modifikáciou
Územného plánu mesta. Zvyšujú
sa bežné výdavky základných škôl na
zabezpečenie prenesených kompetencií
v súvislosti s nárastom platov školských
pracovníkov k 1.9.2017.  Menia sa vý-
davky základných škôl, Mestského
centra voľného času a tiež sociálnych
služieb, ktorých krytie zabezpečujú ich
vlastné príjmy.

• Formou dotácie sa navyšujú kapitálo-
vé výdavky  Municipal s.r.o., z ktorej na-
dobudnú formou kúpy budovu SPP
na ulici Gyurcsóa Istvána.

• Na strane kapitálových výdavkov bo-
la zriadená nová kapitola pre Nocľaháreň
pre bezdomovcov, z ktorej sa budú finan-
covať prvé splátky na nadobudnutie bu-
dovy ŽSR.

• V podprograme Centra sociálnych
služieb sa udejú zmeny v bežných výdav-
koch a do kapitálových výdavkov sa zaradí
suma na opravu budovy CSS a jej zate-
plenie.

• Zvýšia sa tiež kapitálové výdavky
na Hospodárenie s odpadmi, keďže na
zbernom dvore treba zriadiť trafostanicu.

• Modifikuje sa aj rámcová suma vý-
davkov na vojenský cintorín v súvislosti
s nárastom príjmovej časti o zdroje od
Ministerstva obrany.

• Nárast je aj v časti kapitálových vý-
davkov na opravy ciest. Podrobný plán je
v registri investícií. 

• Do rozpočtu sa zaradia aj tie kapitá-
lové výdavky, ktoré sú určené na prestavbu
kina v Mestskom kultúrnom stredisku
Benedeka Csaplára na komorné divadlo,
v čom sú zarátané aj výdavky na ozvučenie
a osvetlenie.

• Rastú aj kapitálové výdavky mater-
ských a základných škôl, vytvoria rezervu
na spolufinancovanie tých dotácií, ktoré
poskytne Ministerstvo školstva na už spo-
mínané ZŠ na Jilemnického ulici, ZŠ
Smetanov háj v celkovej výške 100 tisíc
eur, ale tiež na opravu strechy MŠ Bene-
deka Eleka. 

Z vymenovaných výdavkov najväčšiu
diskusiu vyvolala prestavba kina na ko-
morné divadlo. Ravasz Marián si posťa-
žoval, že o pláne komorného divadla boli
informovaní len touto formou, Herceg
Andrea by zas zdroje venovala radšej na
rozvoj vzduchotechniky divadelnej sály,
lebo podľa nej by toto bolo lepšie poradie.
Poslanec Bachmann László upozornil na
to, aby sa nestalo, že rýchlosť rozvoja za-
príčiní, že sála nebude zodpovedať pod-
mienkam povolení. Jarábik Gabriella sa
zas nazdáva, že neboli dotázané tie skupi-
ny, ktoré sálu používajú, aké zmeny by po-
trebovali. Karaffa Attila a Gútay László
poznamenali, že na výmenu vzduchotech-
niky v divadelnej sále sú vypracované plá-
ny a poslanci sa dohodli, že na tento cieľ
vyčlenia 290 tisíc eur, ale pred ich použi-
tím o nich rozhodnú príslušné odborné
komisie. Napokon poslanci  hlasovaním
schválili modifikáciu rozpočtu.

Rozhodlo sa o modifikácii rozpočtu
Na mestskom zastupiteľstve 27.

júna poslanci rozhodovali o tohoroč-
nej tretej modifikácii rozpočtu.
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A III. Felvidéki Vágta szombati, második napján megtartott
futamok közül elsőként a „Csallóközi Vágtára” nevezett szlovák
versenyzők között dőlt el, kik képviselhetik településüket a bu-
dapesti Nemzeti Vágta Nemzetközi Futamában – ezt végül a
vághosszúfalui Anton Bogdáň nyerte, maga mögé utasítva a Po-
zsonypüspökiről érkezett Rýdzy Dušant.

A III. Felvidéki Vágta döntőjében pedig a már tavaly is ver-
senyző, így a pályát jól ismerő naszvadi Bobek László futott leg-
jobban Timothei nevű lovával, elhódítva a fődíjat, míg a második
helyen a tavalyi győztes érsekújvári Tóth René, harmadik helyen
pedig a tallósi Múcska Gergely érkezett be.

Azonban mindhárom település lovasa örülhet, hiszen, mivel
az előfutamokat megnyerték, Dunaszerdahely mellett ők is kép-
viselhetik majd a Felvidéket a budapesti Nemzeti Vágtán.

A versenyzők számára a díjakat a házigazda Dunaszerdahely
nevében dr. Hájos Zoltán polgármester, Szilágyi Péter, a ma-
gyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság helyettes államtit-

kára, Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke, va-
lamint Berényi József megyealelnök adta át többek között.

Szilágyi Péter államtitkár egy díszszablyával is megjutalmazta
a naszvadi győztest, Bobek Lászlót.

A közönség szórakozásáról pedig nemcsak a futamok, hanem
a színes program is gondoskodott, hiszen a Fekete Sólyom Tör-
ténelmi Íjászklub előadásában íjászbemutatót nézhettek meg,
megelevenedett az 1110 éve lezajlott dicső pozsonyi csata a Bíró
Kert Lovas Központ és ARGYL közreműködésében, majd fel-
lépett a Nemeshodosi Megmaradásért kulturális csoport mellett
a naszvadi Búzavirág vegyes éneklőcsoport, a Sústya citerazene-
kar, a Viza citerazenekar, a Pettyem néptánccsoport és Szabó

Julcsi népdalénekes, koncertezett a Golddies zenekar, Kiri-
polszky Péter csallóközi rockénekes, Emilio, a Nagy Duett éne-
kese – valamint a legnagyobb tömeget a vágta színpada elé ki-
vonzó Edda is.

Naszvad nyerte a Felvidéki Vágtát
Az idei, harmadszorra rendezett Felvidéki Vágta

döntőjében Érsekújvár, Tallós és Naszvad versenyezhe-
tett – a mindent eldöntő futamot végül fejhosszal Nasz-
vad nyerte meg.
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Na III. Žitnoostrovskom galope bola v sobotu jedným bo-
dom programu súťaž slovenských jazdcov, ktorej víťaz bude
reprezentovať Slovensko na medzinárodnom galope v Buda-

pešti.  Víťazom sa stal Anton Bogdáň z Dlhej nad Váhom, za-
nechajúc za sebou reprezentanta bratislavskej časti, Podunaj-
ských Biskupíc,  Dušana Rýdzeho.

Najlepší výsledok vo finále  III. Žitnoostrovského  galopu
dosiahol skúsený jazdec Bobek László s koňom Timothei, zí-
skajúc tak hlavnú cenu, kým na druhom mieste skončil minu-
loročný víťaz  z Nových Zámkov, Tóth René, na treťom
Múcska Gergely z Tomášikova.

Tešiť sa môžu všetci traja, popri jazdcovi z Dunajskej Stre-
dy budú môcť reprezentovať svoje obce na budapeštianskom
národnom galope.  

Ceny odovzdali víťazom hostiteľ, primátor Hájos Zoltán,
štátny tajomník Ministerstva národnej politiky v Maďarsku,
Szilágyi Péter, predseda SMK Menyhárt József a podpredse-
da Trnavského samosprávneho kraja, Berényi József.

O zábavu hostí sa okrem galopu postaral aj pestrý kultúrny
program, mohli si pozrieť predstavenie lukostrelcov zo skupi-
ny „Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub“ bratislavskej bitky
spred   1110 rokov, „Bíró Kert Lovas Központ“ a ARGYL, vy-
stúpili rôzne folklórne skupiny napríklad z Vydran, Nesvád
ale aj  Golddies, či miestny rokový spevák Kiripolszky Péter,
Emilio a najväčší dav privábil koncert skupiny Edda.

Nesvady víťazom Žitnoostrovského galopu
Tohoročný, tretí ročník Žitnoostrovského galopu

spomedzi súperov z Nových Zámkov a Tomášikova vy-
hral o konskú hlavu jazdec vo farbách Nesvád.
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A városunkat újraálmodó 
Makovecz tiszteletére avattak emléktáblát

A Szlovákiai Magyar Művelődési In-
tézet, annak igazgatója, Huszár László,
és Dunaszerdahely korábbi polgármes-
tere, Pázmány Péter kezdeményezésére
felállított emléktábla megnyitóján első-
ként dr. Hájos Zoltán mondott beszé-
det, melyben elsőként Makovecz életút-

jával ismertette meg az ünneplő hallga-
tóságot.

„Városunk polgárai Makovecz Imrét
elsősorban tervezői munkája nyomán is-
merik... (...) Makovecz Imrének, és épí-
tész kollégáinak köszönhetően megvál-
tozott a korábbi sivár, panelrengetegből
álló dunaszerdahelyi városkép. A város-
háza Dunaszerdahely emblematikus
épületévé vált, a templom körüli tér is

emberközelibbé vált, és a Fő utca is han-
gulatosabbá szelídült” – mondta a pol-
gármester, és egyben megköszönte Páz-
mány Péternek és Huszár Lászlónak,
hogy kezdeményezői voltak az emlék-
tábla városházán történő elhelyezésének,
valamint Lipcsey György helyi szobrász-
művésznek, hogy megálmodta az emlék-
táblát.

„Ezzel az emléktáblával méltóképpen
adózik Dunaszerdahely városa Mako-
vecz Imre emlékének” – fogalmazott a
polgármester.

A másik ünnepi szónok Siklósi József
építészmérnök, Makovecz Imre egykori
munkatársa volt.

„Ennek a történetnek két főszereplője
van: Dunaszerdahely és Makovecz Imre.
A város akkoriban egy nagy lakótelep
volt – templommal a közepén. Mako-
vecz azt mondta: úgy tesszük szép város-
sá Dunaszerdahelyt, hogy visszavisszük
az életet a belvárosba. Ezért körbejártuk
a csallóközi falvakat, fotóztuk a régi épü-
leteket és aztán azokat álmodtuk ide a
városba vissza” – emlékezett vissza Sik-
lósi.

„Mi, dunaszerdahelyiek nagyon sokat
köszönhetünk Makovecz Imrének – ne-
ki és munkatársainak köszönhető váro-
sunk mostani képe. Köszönöm ezért
mindazoknak, akik akkoriban együtt-
működtek vele, szebbé tenni városun-

kat” – mondta Pázmány Péter korábbi
polgármester pohárköszöntőjében.

Az emléktábla avatóján többek kö-
zött részt vett Menyhárt József, a Ma-
gyar Közösség Pártjának elnöke, Nagy-
szombat megyei képviselő, mons. Szakál
László János katolikus esperes, Karaffa
Attila, a városi kulturális bizottság elnö-
ke, Lipcsey György Munkácsy-díjas
szobrászművész, az emléktábla alkotója,
Kornfeld Tibor, a Dunaszerdahelyi Zsi-
dó Hitközség vezetője, városunk mind-
két alpolgármestere, dr. Horváth Zoltán
és A. Szabó László, városunk képviselői
közül Bachmann László, Herceg And-
rea, Horváth Kinga, Molnár Zoltán,
Nagy Iván, Sebök Pál, a Dunaszerdahe-
lyi Városi Hivatal elöljárója, Bubniak Jú-
lia, valamint több főosztályvezető.

Június 26-án avatták fel a Duna-
szerdahelyi Városháza torony alat-
ti bejáratánál a kétszeres Ybl-díjas
és Kossuth-díjas műépítész, Ma-
kovecz Imre (1935–2011) emlék-
tábláját, aki 1998-ban lett váro-
sunk díszpolgára. Az organikus
építészet magyarországi mesteré-
nek elévülhetetlen érdemei vannak
a mai dunaszerdahelyi városkép ki-
alakításában.
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Na spomienkovom stretnutí organi-
zovanom Židovskou náboženskou ob-
cou sa medzi inými zúčastnili aj  tajom-
ník Maďarského veľvyslanectva v Brati-
slave Dóczi András, primátor mesta,
Hájos Zoltán, viceprimátor Horváth
Zoltán poslanci, Gútay László, Ravasz
Marián a Sebök Pál, tajomník Židovskej
náboženskej obce v Bratislave, Kornfeld
Martin a predstavitelia tunajších cirkví a
tiež predstavitelia slovenských, českých a
maďarských židovských obcí. 

„My sme očami a hlasom obetí – na-
šou povinnosťou je pripomenúť svetu a
upozorniť ho na hrôzy, kedy tisíce rodín,
otcov, matky a deti obrali o ich ľudské
práva a životy” – odznelo na spomienko-
vej slávnosti.

Následne Baruch Veselý, kantor jeru-
zalemskej synagógy zaspieval smútočnú
modlitbu, potom dunajskostredská
gymnazistka, Csóka Zsófia, zarecitovala
Radnótiho A' la recherche....

Potom pozostalí obetí, ktorých de-
portovali 15. júna pred 73 rokmi, zapáli-
li sviečky ako memento. 

Slávnostnú spomienkovú reč pred-
niesol za Dunajskostredskú židovskú
náboženskú obec Kornfeld Tibor, a
v mene Veľvyslanectva Maďarska Dóczi
András.

„Vieme, aké hlboké rany zanechal ho-
lokaust, ale napriek tomu o tom treba
hovoriť, lebo treba povedať, kam vedie
megalomanská túžba po moci, vymedze-
nie skupiny obyvateľstva zo spoločnosti
a nenávisť. Každým dňom registrujeme,
že nie každý vie či chce vedieť. V mno-
hých prípadoch dokonca spochybnia
existenciu toho, že sa to stalo. My vieme
odpoveď: stalo sa to, dokonca to bolo
oveľa hroznejšie, než si to človek dokáže

uvedomiť” – povedal Kornfeld Tibor,
dodal, často je aj politika na vine, ako prí-

klad uviedol určité rozhodnutia EU
a OSN. 

„Každý rok sa stretávame, aby sme si
pripomenuli veľkosť tragédie, ktorá po-
stihla židovské obyvateľstvo  a aby sme si
pripomenuli niekoľko miliónov obetí,
ktoré boli nemilosrdne zavraždené na
základe rasovej ideológie” – pripomenul
Dóczi András.

„Preto sme dnes tu, aby sme spomí-
nali, aby sme si pripomenuli, a upozorni-
li. Pamätajme si, veď čoskoro už nebude
človeka, ktorý tieto hrôzy prežil. Pripo-
mínajme, lebo ešte sú takí, ktorí nevedia
alebo nechcú vedieť čo sa stalo v najtem-
nejšom období Európy v rokoch 1933 –
45. A aby sme upozornili na to, že aj
dnes, v 21. storočí, 73 rokov po holo-

kauste, antisemitizmus naďalej existuje a
šíri sa. (...)

Pohľad tvárou v tvár na minulosť zna-
mená aj to, že nemáme dvojaké knihy
dejepisu – len maďarskú. (...)” – uviedol
Dóczi András.

Askaru uzavreli prítomní hostia spo-
ločnou piesňou.

Pamätať si, pripomínať a upozorňovať
S uplynutím 73 rokov si pozostalí

stále uvedomujú, že si treba spome-
núť a pripomenúť neľudskosť holo-
kaustu.  25. júna sa v židovskom cin-
toríne konala pietna spomienka pri
pamätnej stene s menami tragicky
zosnulých Dunajskostredčanov. 
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A Szent Erzsébet Egészségügyi és
Szociális Munka Főiskola dunaszer-
dahelyi előadótermében zajlott júni-
us 22-én a Szlovákiai Magyar Köz-
gazdász Társaság tisztújító közgyű-
lése.

A rendezvény elején az ünnepi kö-
szöntő után Lelkes Gábor, Matus Tibor
és Horbulák Zsolt közgazdasági szak-
emberek vázolták az idén felújított Ba-
ross Gábor Terv néhány részét, rávilá-
gítva Dél-Szlovákia gazdasági elmara-
dottságának okaira. A folytatásban
Menyhárt József, a Magyar Közösség
Pártjának elnöke mondott köszönetet a
szakmai csapatnak a 2014-ben elkészült
terv frissítéséért, amelyre a politikus sze-

rint nagy szükség volt. A dokumentum
egyúttal alapjául szolgál annak a gazda-
ságfejlesztési programnak, amelyet a
magyar kormány indít a nyár folyamán
Felvidéken, s melyet a Baross Alapítvány
fog majd kezelni – tudtuk meg a politi-
kustól.

Ezt követően sor került a tisztújítás-
ra, Pogány Erzsébet elnök nem vállalta a
Szlovákiai Magyar Közgazdász Társa-
ság további vezetését, de a szervezetet
vezető tanácsban továbbra is segíteni kí-
vánja a megfiatalított irányító csapat
munkáját, amelynek tagjai rajta kívül
Matus Tibor, Horbulák Zsolt, Lelkes
Gábor és Rajkovics Péter lettek. Az öt-
tagú tanács elnököt is választott, aki a
dunaszerdahelyi régiófejlesztési szak-

ember, Lelkes Gábor lett, míg az ügyve-
zetői tevékenységet az eddigi titkár, Ma-
tus Tibor látja majd el. A tagság a fel-
ügyelőbizottságba is új tagokat válasz-
tott. A tagság és az új elnök megköszön-
te Pogánynak az eddigi munkáját, ahogy
a felügyelőbizottság éléről távozó Beke
Sándor tevékenységét is.

A rendezvény céljai között a szervezet gazdaságfejlesztési te-
vékenységének bemutatása, illetve új partnerségek kiépítésének
elősegítése szerepelt. A szakmai találkozót a házigazda Duna-
szerdahely polgármestere, dr. Hájos Zoltán és Menyhárt József,
a Magyar Közösség Pártjának elnöke nyitotta meg.

A szakmai program elején a szakemberek kitértek a Baross
Gábor Terv bemutatására is, amelynek felújítása a felvidéki gaz-
daságfejlesztés kiindulópontjának számít. Szintén fontosnak
tartották, hogy beszéljenek a kisgazdaságok és a háztáji gazda-
ságok udvarból történő eladásáról, mind annak szabályozásáról,
mind a gyakorlati tapasztalatokról.

A szervező társulás az elkövetkező fél évben regionális már-
kák bevezetését szeretné elindítani, amelyek mint a természetes
tájegységeink földrajzi árujelzői nyújtanának lehetőséget az ott
élő termelőknek. Ezt követően a Libertate által indított három
internetes oldal céljait is vázolták.

Az első, a Szolgáltatás.sk oldal célja, hogy a látogatók számá-
ra biztosítson kereshető szolgáltatói adatbázist, a vállalkozások
számára pedig ingyenes megjelenési felületet nyújtson. A saját
vállalkozás feltöltéséhez előbb az oldalon regisztrálni kell, az ott
található regisztrációs űrlap kitöltésével. A regisztráció után el-
érhetővé válik a vállalkozás feltöltési oldala, ahol meg lehet adni
a vállalkozás profilját és elérhetőségeit.

A Termék.sk oldal a látogatók számára kereshető adatbá-
zist kínál, a termékek eladói számára pedig ingyenes megjele-
nési lehetőséget, ezáltal is segítve a felvidéki magyarság gaz-
dasági tevékenységeit. Az oldal egyszerű formai megoldás
mellett lehetőséget kínál az érdeklődőknek arra, hogy a fo-
gyasztói világban olyan nagy számban jelen lévő termékeket
akár ismételten értékesítse, vagy saját maga által előállított
termékeket adjon el. 

A Háztaji.sk oldal ingyenes online piactérként a hazai ma-
gyar kistermelőket és potenciális vásárlókat szólítja meg. Ezen
honlap célja összekötni a kiváló minőségű alapanyagokat kínáló
helyi gazdálkodókat azokkal a vásárlókkal, akik hisznek a ház-
táji termékek magasabb beltartalmi értékeiben. 

A konferencia végén a szervezők jelezték, hasonló rendezvé-
nyeket a dunaszerdahelyi teltházon felbuzdulva további helyszí-
nen is meg kívánnak valósítani.

A gazdaság fejlesztési lehetőségeiről
A felvidéki gazdaság előtt álló kihívások volt a témája

a Libertate Polgári Társulás június 27-én a dunaszerda-
helyi Hotel Thermában rendezett bemutatkozó konfe-
renciájának. 

Lelkes Gábor lett az új elnök
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A Kortárs Magyar Galéria az idén is csatlakozott a Mú-
zeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz.

Két koncert és egy előadás várta az érdeklődőket pénteken
este a Vermes-villában. Megtelt a villa udvara a Sipos–Vad-
kerti–Zsapka trió koncertjére, az ismert zenészek szebbnél
szebb megzenésített verseket és Kormorán-dalokat játszot-
tak. A hálás közönség többszörös vastapssal jutalmazta a cso-
dálatos muzsikát.

Dr. Zacher Gábor toxikológus előadására annyian voltak
kíváncsiak, hogy talán egy gombostűt sem lehetett volna leej-

teni a galériában. A hallgatóságot elbűvölte a közvetlen stílus-
ban előadott, de adatokkal is szolgáló előadás, amelyből nem
hiányoztak az ismert szakember saját életéből és tapasztalata-
iból vett példái sem.

Népes közönség volt kíváncsi a „Zene az kell” társulat kon-
certjére is. A társulat, Fekete Erzsébet, Hájos Dóra, Hirková
Zuzka, Kázmér Réka, Magyar G. Lívia, Németh Nikolas és
Vajas Anita, valamint az est vendége, ifj. Mezei Ernő hangu-
latos összeállítással szórakoztatták az éjszakába nyúló koncer-
ten a zenét szeretőket, és énektanárukat, az épp aznap szüle-
tésnapját ünneplő Farkas Máriát.

A Halott Pénz és Rúzsa Magdi 
is fellép a Csallóközi Vásárban

Pápay Zoltán, a Városi Hivatal pénz-
ügyi főosztályvezetője és a vásár igazgató-
ja érdeklődésünkre elárulta, idén tovább
nő majd a vásározók területe. 

„A DAC Aréna mellett a macskakö-
ves részen is új helyeket alakítunk majd
ki, itt nyitnánk egy új utcát, ahol az áthe-
lyezett kézművesek utcája mellett a Pest
Megyei Iparkamara által szervezett cégek
is kiállítanának és árulnának. Emellett
egy nemzetközi pétanque verseny is zaj-
lana az iparkamarával való együttműkö-
dés keretén belül.

Ezen túl új biztonsági be- és kijárata is
lesz a központi térnek, mivel olyan jelen-
tős mértékben megnőtt a vásári progra-
mok iránti érdeklődés, hogy ilyen válto-
zásokat is eszközölni kellett a biztonsá-
gos szórakozás érdekében. 

Az ételárusok helyét is megnagyob-
bítottunk, így már 65 étel- és italárus
várja majd a vendégeket, ahol a vendég-
látósok hatalmas érdeklődésének kö-
szönhetően több régió kínálata is meg-
jelenik majd. 

Szeretnénk megszólítani őket azzal a
kéréssel kapcsolatban is, hogy kétnyelvű-
en tüntessék fel a kínálatukat. A borok
utcája marad a megszokott helyén – itt
nagyobb szerepet kívánunk adni a felvi-
déki borvidékek képviselőinek.

A kultúrműsor szervezése már a tava-
lyi vásár után megkezdődött, napjainkra
már minden sztárelőadó le van szerződ-
tetve. Csütörtökön a P. Mobil, valamint a
Halott Pénz ad elő koncertet, de minden
nap teret kapnak majd a helyi tehetségek,
csoportok és különböző zenei stílusok is.
Pénteken a legismertebb előadók közül
Fenyő Miklós és Rúzsa Magdi mellett a
Queenmania szórakoztatja majd a nagy-
érdeműt. Szombaton pedig a TNT és a

Republic érkezik a Csallóközi Vásárba. A
vásár részletes programját július közepén
hozzuk nyilvánosságra.

A tavaly bevezetett kivetítős megoldás
is nagyon pozitív visszajelzésekre talált,
kisebb volt a tolakodás az esti koncertek
idején, ugyanezt a megoldást szeretnénk
alkalmazni a sátrakkal együtt az idén is. 

A 2016-os kedvező időjárásnak kö-
szönhetően elértük a befogadási határát a
rendezvénynek, ami elgondolkodtatott
bennünket, de nem kívánunk a jövőben
sem belépőt bevezetni. Amire viszont
idén különös kihívásként tekintünk, az a
szemételszállítás hatékonyabbá tétele,
igyekszünk ezen a téren is fejlődni” –
tudtuk meg Pápay Zoltántól.

Idén szeptember 21–24. között
rendezik meg a 37. Csallóközi Vá-
sárt, amely ismét érdekes progra-
mokat és még bőségesebb gasztro-
nómiai élményeket kínál majd a lá-
togatóknak.

Éjszaka a Vermes-villában



Tündérkerti varázslatos nap
Csallóközi kis tündérek lepték el június 21-én a Golf ját-

szóparkot „megülni” a nyári napforduló ősi ünnepét, ahol a
tündérkavalkádot kreatív foglalkozások és érdekes progra-
mok várták.

Az Antal Ágota vezette Városunkért Polgári Társulás szerve-
zésében megvalósuló eseményt Németh Éva és a Pántlika zene-
kar táncháza nyitotta, majd a kellemes nyári melegben érkező
vendégek a Csallóközi Gyermek Néptánccsoport műsorát tap-
solhatták végig.

Hasonlóan nagy ovációt kapott a Dunaág Néptáncműhely
műsora is, ahol az Aprók, az Ágacska Gyermek Néptáncegyüt-
tes és a Dunaág Néptáncegyüttes lépett fel.

A színházi előadásokat a Fókusz Gyermekszínpad Ez egy
ilyen nap című előadása, valamint a Csavar színház, vagyis Gál
Tamás Arany János-feldolgozása, a Buda halála „biztosította”.

Érdekes színfoltot jelentett a P’andiciel rendhagyó divatbe-
mutató is, amelyen varázslatos, meséből kilépett alakok sétáltak
végig a képzeletbeli kifutón – gyerekkacagástól kísérve...

Estére a rituális tűzgyújtás következett Varga Mónika közre-
működésével, ahol Nagy Iván etnográfus beszélt a Szent Iván-éji
tűzgyújtás és tűzugrás helyi hagyományáról, kiemelve, hogy
mindezt épp a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek tudós őrizte
meg számunkra.

Az est fénypontját mindenképp Palya Bea és zenekara fellé-
pése jelentette, illetve a koncert utáni tűzugrás, amellyel a régi
csallóközi néphagyományt elevenítették fel...
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Cez víkend sa skončila 1. národná tenisová liga žien, na
ktorej sa dunajskostredský tenisový klub  MBTK zúčastnil
ako nováčik.

Po prvotnom oboznamovaní sa sme odohrali veľmi vyrov-
nané zápasy, napokon sme vo finále spomedzi 8 družstiev
získali 4. miesto. Naši mladé hráčky, ktorých priemerný vek
je 16 rokov, sa veľmi snažili a získali mnoho skúseností. S tro-
chou šťastia mohli dosiahnuť aj niektoré miesto na stupienku
víťazov, ale aj s takýmto výsledkom sme spokojní. V nasledujú-
cej sezóne by sme chceli dosiahnuť viac, veď členky družstva sú
spolu už od svojich 10 rokov veku. Vďaka patrí rodičom, mestu
a sponzorom a každému, kto nám dopomohol k úspechu –
povedal predseda klubu  Pellérdi Zoltán.

Zápasy:
Lieskovský tenisový klub – MBTK 5 : 2
MBTK – ŠK Blava 1928 J. Bohunice 4 : 3
MBTK – TC EMPIRE Trnava B 3 : 4
TK Ružomberok – MBTK 4 : 3
MBTK – Tenisová akadémia Prešov 2 : 5
TK HANAKA Zl. Moravce – MBTK 0 : 7 
MBTK – AŠK Skalica 7 : 0

Konečné výsledky:
1. TK Ružomberok 14 bodov  
2. Tenisová akadémia Prešov 13 bodov 
3. TC EMPIRE Trnava B   12 bodov 
4. MBTK Dunajská Streda  10 bodov 
5. TK HANAKA Zlaté Moravce   10 bodov
6. ŠK Blava 1928 J. Bohunice     9 bodov  
7. Lieskovský tenisový klub   9 bodov
8. AŠK Skalica    7 bodov
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A Sportolunk.sk polgári
társulás és a Csallóköz hetilap
meghívására június 28-án
Dunaszerdahelyre érkezett a
magyar labdarúgó-válogatott
korábbi szövetségi kapitánya,
a Hertha BSC jelenlegi edző-
je, Dárdai Pál.

A Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központ szín-
háztermében Álló István
sportújságíró beszélgetett a sikeres já-
tékosból lett ugyancsak eredményes
trénerrel, akiről kiderült, 20 évvel ez-
előtt csak egy rövidebb külföldi próba-
ként tekintett a német fővárosi szerző-
désre, amelyből végül a csapat rekord-
játékosaként került ki. Miután sérülé-
se lehetettlenné tette a további játékosi
pályafutását, edzői szakképesítést is
szerzett és tudatosan építette ebbéli
terveit is. Érdekességként egyébként
megjegyezhetjük, a magyar válogatott
másik legendás alakja, Király Gábor is

évekkel ezelőtt éppen az ő közbenjárá-
saként jutott a berliniekhez, s lett
meghatározó kapusa a német fővárosi-
aknak. Akkortájt a Hertha egyébként
egy másik magyar kapust, Szűcs La-
jost akarta Király helyett szerződtetni.

Ahogy megjegyezte, a magyar
mentalitás mellett a német gondolko-
dás elsajáítása a kulcsa a sikerének,
amelynek köszönhetően nemcsak a
Hertha ifjúsági csapatát sikerült a vi-
lág elitje közé juttatnia, hanem a ma-
gyar válogatott is nagyrészt az ő mun-

kájának köszönhetően jutott ki
harminc év után ismét világver-
senyre. Mint elmondta, így,
hogy a válogatott az edzőváltás
után is kijutott, nem bánja,
hogy el kellett hagynia a
klubcsapata miatt a nemzeti
csapatot, hiszen minden ígére-
tét sikerült beváltania, s egyút-
tal feledhetetlen élményeket
nyújtott tavaly nyáron a ma-

gyar csapat a szurkolóknak.
A jelenlegi magyar ligából egyébként

nem tudna senkit elképzelni a Herthá-
ban, amelynél már profi szerződést ka-
pott a legnagyobb fia, de a másik két
Dárdai fiú előtt is komoly pályafutás
állhat a labdarúgás területén.

A dunaszerdaheyi DAC Akadémi-
át is meglátogatta a sikeredző, ezzel
kapcsolatban elárulta, remek létesít-
mény épül, s ha a fiatalokkal végzett
munka is átgondolt lesz, akkor az
eredmények is mutatkozni fognak.

Dárdai Pál Dunaszerdahelyen

Dosiahli štvrté miesto
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Több mint kétszáz tonna – Június utolsó hétfőjén a Városháza
nagytermében értékelték ki a „Súťaž s pánom Smietkom” verseny
2016/2017-es kiírásának dunaszerdahelyi résztvevőit. Dunaszerda-
hely az FCC Slovensko Kft. hulladékgazdálkodási vállalattal együtt-
működve már az óvodásoktól nagy figyelmet fordít a hulladékkal
kapcsolatos nevelésre. Több program is zajlott ezen a téren az elmúlt
időszakban, ezek között hagyományosan fontos helyet foglal el a pa-
pírgyűjtés. Ester Mérai, az FCC vállalat marketingmenedzsere el-
mondta, hatalmas sikere volt a gyűjtésnek a tanévben, mert az össz-
mennyiség több mint a duplájára növekedett, s a gyerekek összesen
205 tonnát gyűjtöttek, a korábbi 97 tonna helyett. A rövid ünnepség
végén a díjazásra került sor. A verseny dél-szlovákiai régiójában az első
három helyet az összegyűjtött papír mennyiségét tekintve a dunaszer-
dahelyi iskolák hozták el, első helyen a Vámbéry Ármin Alapiskola
(91,5 tonna) végzett, második a Szabó Gyula Alapiskola (32 tonna),
harmadik pedig a Kodály Zoltán Alapiskola (31,5 tonna) lett. Az egy
tanulóra számított papírmennyiség szintjén a falvak iskolái végeztek
az első helyeken, a résztvevő dunaszerdahelyi intézmények vezetői pe-
dig okleveleket vehettek át munkájuk elismerése jeléül.

Játsszon velünk, és nyerjen páros belépőt a termálfürdőbe!
Nem kell mást tennie, mint válaszolni a következő kérdésre, és el-

küldeni azt a press@perfects.sk címre 2017. július 25-ig!
Melyik dunaszerdahelyi iskola végzett az első helyen?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei: Szama-

ránszky Géza, Tibor Kovács, Kázmér Ildikó. Nyereményüket pos-
táztuk.

Nyerő hármas
Nazbierali viac ako 200 ton – Posledný júnový pondelok sa

vo veľkej zasadačke mestského úradu konalo vyhodnotenie súťa-
že „Súťaž s pánom Smietkom 2016/2017” z pohľadu dunajsko-
stredských účastníkov. Dunajská Streda spolu s FCC Slovensko
s.r.o. venuje veľkú pozornosť uvedomelej výchove  k hospodáreniu
s odpadom detí predškolského veku. Uskutočnilo sa viacero pro-
gramov, medzi ktoré patrí tradične aj zber papiera.  Na vyhodno-
tení sa zúčastnili predstavitelia škôl a materských škôl, ktoré sa do
súťaže zapojili. Marketingová manažérka FCC, Ester Mérai,
uviedla, že zber mal v tomto školskom roku veľký úspech, celkové
množstvo sa vyšplhalo na dvojnásobok – deti nazbierali 205 ton
oproti minuloročným 97 tonám. Zároveň vyjadrila vieru, že tento
pozitívny trend bude naďalej pokračovať. Napokon prišiel rad na
ocenenia. V rámci južnoslovenského regiónu si vzhľadom na
množstvo nazbieraného papiera odniesli prvé tri miesta dunaj-
skostredské školy, na prvom mieste sa umiestnila ZŠ Vámbéryho
Ármina (91,5 ton), druhá skončila ZŠ Szabóa Gyulu (32 ton),
tretia bola ZŠ Kodálya Zoltána (31,5 tonna). Na základe množ-
stva nazberaného papiera na jedného žiaka skončili na prvých
miestach vidiecke školy.

Hrajte s nami a získajte vstup do termálneho kúpaliska pre dve
osoby! Treba len správne odpovedať na nasledujúcu otázku a od-
poveď zaslať do 25. júla 2017 na adresu press@perfects.sk.

Ktorá škola z nášho mesta vyhrala súťaž? Vyhercovia z pred-
chádzajúceho čísla Dunajskostredského hlásnika sú: Szama-
ránszky Géza, Tibor Kovács, Kázmér Ildikó. 

Víťazná trojica
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Udvari Muzsika – Kodály Zoltán Daloskör. A VIII. Dunaszer-
dahelyi Udvari Muzsika nyitóestje. Dunaszerdahelyi Városháza ud-
vara, 19.00

Udvari Muzsika – Szent Efrém Férfikar (HU). Dunaszerdahelyi
Városháza udvara, 19.00

5. Onedayfröccsfest – július 14–15. Kowalsky meg a Vega, Maj-
ka&Curtis, Well Hello, Honeybeast, Ladánybene 27. Szent István
tér, 14.00

Udvari Muzsika – Megmaradásunkért Kultúrcsoport. Dunaszer-
dahelyi Városháza udvara, 19.00

IV. Gurgen Ovsepian Nemzetközi Operaének Mesterkurzusá-
nak zárókoncertje. Vermes-villa, 19.00

Amerikai autós hétvége – július 22–23. Reptér utca, 10.00

Udvari Muzsika – Lumen Christi Gospel Kórus (HU). Duna-
szerdahelyi Városháza udvara, 19.00

Programajánló
JÚLIUS

6

JÚLIUS

20

JÚLIUS

13
JÚLIUS

14

JÚLIUS

21
JÚLIUS

22
JÚLIUS

27

Születések – Novorodenci
Narancsíková Viktória
Šipošová Stella
Varga Panka

Elhalálozások – 
Zomreli
Bukovszká Katarína (1944)
Mgr. Egriová Helena (1943)
Földesová Rozália (1929)
Sinczlová Jolana (1930)
Pappová Katarína (1958)
Takácsová Helena (1953)
Hervai Ľudovít (1935)

Házasságkötés – 
Sobáše
Tóth Tamás – Silvia Zsemlyeová
Ing. Eduard Lux – 

Vanesa Gödölleová
Stanislav Stanovský – 

Mgr. Veronika Baková
Serman Gábor – Nagy Linda
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július 21-től



Július 14–15-én rendezik meg városunkban a Onedayfröccsfestet, amelynek
részleteiről a rendezvény ötletgazdája és egyik főszervezője, Dakó Sándor árult
el többet.

„A már hagyományossá vált progra-
mokkal várjuk az érdeklődőket, amelyek
nem csak a fiatalabbakat tudják megszólí-
tani. A kapunyitás szokásosan pénteken
16.00 órakor lesz, a pécsi Band of Streets
zenekarral. A koncertek sora este 20.00-
kor a Kowalsky meg a Vegával indul, majd
22.00 órakor Majka és Curtis lép a Szent
István téren felépített színpadra. Szomba-
ton délután ötkor kezdünk, előbb a La-
dánbenye 27, majd a Honeybeast követke-
zik, az estét pedig a tavaly sikeres „esős
koncertet” adó Wellhello zárja a Band of
Streetsszel, viszzahozva a tavalyi elhíresült
öltözős buli hangulatát a színpadra. Már
most tudni, fantasztikus előadás várja az
érdeklődőket.

Természetesen fröccsfesztiválról van szó, így tovább folytatjuk az együttműkö-
dést a Hilltop borászattal, remek fröccsök várnak az érdeklődőkre, de italok és éte-
lek kínálatában is mindenki megtalálja a saját ízlésének megfelelőt, igaz, mi nem va-
gyunk gasztrofesztivál. Bízunk abban, hogy jó idő lesz, a helyszín marad, mert be-
vált, s az volt a célunk, hogy a városba vigyük a szórakozást. A lakosok is jól fogad-
ták a kezdeményezést, s városi képviselőként is arra törekszem, hogy minden sza-
bályt, előírást betartva, minőségi szórakozást biztosítsunk a dunaszerdahelyieknek
és a hozzánk látogató vendégeknek az országból és a határainkon túlról.  Természe-
tesen a fesztivál helyszíne miatt péntek 00.00 órától kisebb lezárás várható a Szent
István téren, ezért is kérjük a polgárok türelmét, ugyanis a forgalom vasárnap reg-
geltől a megszokott formában működik majd tovább.

Elmondhatjuk öt év távlatából továbbá azt, hogy a Onedayfröccsfest a nyár meg-
határozó felvidéki fesztiváljává nőtte ki magát, ami nagy elégtételt jelent számunkra,
szervezők számára. A befektetett energia, munka meghozta a várt eredményt, és kü-
lön öröm számunkra, hogy  Dunaszerdahely hírneve a fesztivál által is öregbítve van!

A kétnapos támogatói tombolajegyek elővételben még július 12-ig megvásárol-
hatóak a Budapest Kávézóban, a Focus Music Shopban és a Szicsek Pálinkaházban
12 euróért, a helyszínen 14 euró lesz. Az egynapos belépőt a helyszínen majd 9 eu-
róért lehet megvásárolni. A gyerekeknek a belépés pedig 12 éves korig ingyenes.

Nagyon szeretnénk, ha ez a fesztivál a város partnerrendezvénye lenne, anyagilag
is támogatva, mert a fröccs kötődik a magyarságunkhoz, mint hungarikum, s ugyan
a rendezvény helyszínét ingyen megkaptuk, amit ezúton is köszönünk, ez a gesztus
sokat jelentene számunkra. A támogatóink nélkül ezt a nagy költségvetésű feszti-
vált nem tudnánk megvalósítani, amit ezúton is köszönünk a partnereinknek!

2017. július 14–15-én mindenkit szeretettel várunk a Onedayfröccsfestre, hisz
a jelszavunk is ez: Mindenki ott lesz!”

Öt koncert az ötéves fesztiválon
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Udvari muzsika
Hudba na nádvorí

Onedayfröccsfest
Onedayfröccsfest

Városi felújítások
Mesto sa rozvíja

Következő számunkból
Megjelenés augusztus 2-án.
Nasledujúce číslo vychádza 2. augusta.

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:
15.30 (Mindenszentek-templom), 17.00

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, 15.30 (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


