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DUNASZERDAHELYI
DUNAJSKOSTREDSKÝ
HÍRNÖK HLÁSNIK

Amikor szombat délután a tavaszodó várásunkat járjuk,
sokszor a belvárosi csendet csupán egy-egy esküvő vagy az esti
bulira készülő fiatalok harsányabb szólama zavarja meg. Tud-
juk, a nagyobb forgalom ilyenkor áttevődik a peremekre, ahol
nagy üzletközpontokban vásárolnak, kávéznak vagy éppen mo-
ziznak a polgárok. 

Éppen ezért örömteli, hogy egyre több rendezvény és prog-
ram kap lendületre akár a művelődési központ vagy a Vásártér
körül. (Ez utóbbi már a DAC meccsei miatt is a városunk leg-
népszerűbb részei közé tartozik.) A tavasz pedig valóban gaz-
dag kikapcsolódási lehetőséget kínál, hiszen végre a kültéri idő-
töltéshez nem kell sál, sapka és kesztyű, csak jókedv és persze
azért egy kis költőpénz. Valami másról viszont sajnos sok eset-
ben elfeledkezünk. És nem csak szórakozás közben. 

A megértés és odafigyelés fontosságáról. A honi társadalom-
ban az individualizmus több mint két évtizede tartó töretlen el-
terjedésével egy időben sajnálatos módon az egyéni érdek haj-
szolása került a középpontba, s ma már mindennapjainkban is

sok kellemetlenséget okoz ez a magatartás. Pedig csak mi vál-
toztathatunk a folyamatokon. 

Legyen szó előnyadásról vagy parkolásról, ha éppen autóval
közlekedünk, esetleg az orvosnál vagy a hivatalban sokszor lá-
tott türelmetlenségről, azt kell leszögeznünk, a legtöbb ember-
társunknak az idő hiányzik. Úgy tűnik, nagyon kevés az a napi
24 óra. Sok a dolgunk, és ahogy az ismert dalban is felhangzik,
nem érünk rá. Közben tudjuk, vagyis úgy vélem, legalább sejt-
jük, a fontos feladatokra azért lenne idő. Csak éppen a lényeges-
re jut kevés. 

Tavasszal, az ébredés évszakában gondolkodjunk el ezen is,
hiszen jó leülni egy kis séta közben, és csak úgy megpihenni.
Tervezni a napsütésben vagy a termést hozó esőben, s megfo-
gadni, jobban odafigyelünk a napjainkat kitöltő rutinokra, mert
azok határozzák meg, hogy egyéni szinten mennyire vagyunk
képesek túllépni a szürkeségen, és a közösségnek is adni vala-
mit azzal, hogy odafigyelünk a másikra.

Rajkovics Péter főszerkesztő

Tavaszi (n)agytakarítás

MEGJELENIK KÉTHETENTE
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Vezetékfektetés 
az északi 
lakótelepen

A Slovak Telekom Rt. optikai internet-
hez is szükséges vezetékeket kezdett le-
fektetni a városunkban, amely főleg a Ró-
zsa ligeti és Fenyves lakótelepeket érinti –
tudtuk meg Zalaba Zoltántól, a városi hi-
vatal területrendezési, építési és közleke-
dési alosztályának vezetőjétől.

Összesen öt szakaszban zajlanak majd
a munkálatok, amelyek közül az első fázis
április 3-án kezdődött. A teljes befejezés
szeptember közepére várható. Ezt köve-
tően már a város ezen részében is elérhető
lesz a legnagyobb szolgáltató gyorsabb in-
ternetszolgáltatása, legalábbis a vezetékek
már lehetővé teszik.

„A szakaszokat úgy határozták meg,
hogy az adott időszak alatt csak egy rész
legyen felbontva vagy felásva, tehát 1–1,5
hónapig lesz érintve egy adott utca. A
munkálatok elsősorban a gyalogosok szá-
mára jelentenek majd ideiglenes kellemet-
lenséget, de egy oldalon folynak majd a
munkálatok, tehát a közlekedés meg lesz
oldva, az utak esetében pedig, ahol lehet-
séges, átnyomásos módszerrel vezetik a
kábelt. Az eredeti állapotba való visszaál-
lítás folyamatosan zajlik majd” – tudtuk
meg az alosztály vezetőjétől.

Amennyiben a lakosságnak bármilyen
észrevétele volna a munkálatokkal kap-
csolatban, jelezze azt Zalaba Zoltánnak a
zoltan.zalaba@dunstreda.eu e-mail-cí-
men, vagy a 031 590 3933-as telefonszá-
mon.

A lakosok megértését a városi hivatal
előre is köszöni!

Jarné dni čistoty
Mestský úrad v Dunajskej Strede organizuje aj v tomto roku Jarné dni čis-

toty v zónach mesta s rodinnými domami. Dni čistoty pripadnú na tri soboty
v termínoch 14., 21. a 28. apríla. Príslušný odbor MsÚ žiada občanov, aby
svoj  odpad vyložili pred dom ku zberným nádobám v príslušnú sobotu naj-
neskôr do 10.00 hod., a to tak, aby neprekážal ani chodcom, ani cestnej pre-
mávke.

14. apríl 2018 – ulice: M. R. Štefánika, Sv. Štefana, Ružová, Bacsáková,
Múzejná, Malodvornícka, Ovocný sad, Sv. Jána, Rad Pókatelek, Lanárska,
Csermelya, Csaplára, Lajosa Kassáka, Attilu Józsefa, Kráľa Zsigmunda, Mó-
ricza Zsigmonda, Aradských mučeníkov, Mlynská, Povodská, Vajanského,
Žitnoostrovská, Brezová, Zelená, Hviezdna, Krížna, Mierová, Rákócziho,
Hlboká, Petőfiho, J. Aranya, Budovateľská, Gabčíkovská, Kúpeľná, Orecho-
vá, Malotejedská, Podzáhradná, Narcisová, Rekreačný rad, Nová Osada, Bi-
hariho, Drevárska, Kračanská cesta, Mliečany.

21. apríl 2018 – ulice: Esterházyho, Mihálya Marcella, Rényska, Nevädzo-
vá, Czibókova, Gaštanový rad, Jantárová, K. Mikszátha, Z. Fábryho, Jasná,
Tichá, Széchényiho, I. Madácha, F. Liszta, L. Kossutha, Malá, Krátka, Hviez-
doslavova, Cukrovarská, Októbrová, Kvetná, Agátová, Štúrova, Táborová,
Ádorská, Jesenského, Kulačská, Komenského, Železničná, Nezábudková.

28. apríl 2018 – ulice: Veľkoblahovská, Gyulu Szabóa, Poľná, Športová,
Školská, Maloblahovská, Adyho, Záhradnícka, Ignáca Gálffyho, Átriová,
Kodályova, Jókaiho, L. Amadého, Sv. Juraja, Partizánska, Lesná, Lipová, Vi-
nohradnícka, Družstevná,Topoľová, Letišná, Horná, Gombotášska, Čigérs-
ka,Ármina Kornfelda, Lászlóa Mécsa, Sv. Alžbety, Malolesná, Svetlá, Dolná,
Spojná, Pekná, Stromová, Javorová, Slepá, Čukáraboň.

Térítésmentes sífelszerelés biztosítása az alapiskolában
A síszezon végi kiárusításokat és börzéket kihasználva a Szabó Gyula Alap-

iskola tovább bővítette az iskola sífelszerelését.
Mivel egy 2015-ben elfogadott törvény kötelezővé teszi a sísisak viselését a

15 évesnél fiatalabb gyerekek számára, a szülői szövetségnek köszönhetően és
részben saját forrásból sísisakokat, ill. további léceket és sícipőket vásárolt. Az
előző években a klasszikus léceket modern carving lécek váltották fel. A folya-
matosan megújuló felszerelésnek köszönhetően az iskola probléma nélkül fel
tud szerelni egyszerre akár 40 - 50 sízőt is. Nemcsak a sítanfolyamok alatt biz-
tosít ingyen és bérmentve sífelszerelést a diákjainak, hanem a hétvégeken, a téli
és a tavaszi szünidő alatt is. Ezzel a felszereléssel régiónk egyik legjobban fel-
szerelt iskolája közé tartozik.

Krátke správy – Rövid hírek

Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203 
Alžbetínske námestie 1203

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

dunajskostredsky.sk

Lapunk elérhetőségei

További programkínálat, információk, híreink Dunaszerdahelyről: 

www.dunaszerdahelyi.sk  

Všetky články, programy, aktuálne informácie

a správy nájdete na našej stránke:

www.dunajskostredsky.sk
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„A távhőszolgáltatás vezetékeinek
további korszerűsítése indul az idén,
amelyet a Southerm Kft. végez. Tud-
juk azt, hogy néhány évvel ezelőtt a fej-
lesztési folyamat már elindult EU-s
forrásokból, és kogenerációs egység is
beépítésre került ezen vállalat által,
amely cég napjainkban már teljesen
magántulajdonban van, miután annak
városi tulajdonrésze eladásra került a
képviselők döntése alapján.

Az EU támogatja a fenntartható
energiatermelést, s a Southerm által

benyújtott uniós pályázat eredményes-
ségére is úgy volt esély, hogy a fejleszté-
sek városunkban már évekkel ezelőtt
elkezdődtek, s így nem kerültünk olyan
helyzetbe, mint több szlovákiai telepü-
lés, amelyben teljesen elmaradtak a

korszerűsítések, s jelenleg
nem tudják annak első sza-
kaszát sem megvalósítani.

Az elkövetkező hetek-
ben az érintett lakótelepe-
ken lecserélik a régi vezeté-
keket, korszerű, hőszigete-
léssel ellátott vezetékekre, s
a fejlesztéseknek köszönhe-
tően a távhőszolgáltatást
majd igény szerint lehet ál-
lítani a fűtési időszakban a
lakóépületekben, minden
esetben az adott épület hő-
igénye alapján.  Így pedig a

lakóközösségek jelentős költségeket ta-
karíthatnak meg.

A vezetékek cseréjével járó munká-
latok okozta kellemetlenségek és köz-
lekedési fennakadások kapcsán kérjük
a lakosok megértését és türelmét!”

Fejlesztések a távhőszolgáltatás területén
Ahogyan arról lapunk hasábjain

is olvashatnak, az Újfalu és Barátság
téri lakótelepen a hővezetékek cseré-
je zajlik majd három szakaszban áp-
rilis közepétől. A fejlesztések kap-
csán kérdeztük Hájos Zoltán polgár-
mestert.

Ako sa o tom môžete aj dočítať na stránkach našich no-
vín, od polovice  apríla bude na sídlisku Nová Ves a Námes-
tie priateľstva prebiehať výmena potrubia, ktorá bude mať
tri etapy. O rozvoji diaľkového vykurovania sme sa poroz-
právali s primátorom mesta,  Hájosom Zoltánom.  

„V tomto roku sa rozbieha modernizácia vedení diaľko-
vého vykurovania, ktorú vykonáva Southerm s.r.o. Vieme,
že pred pár rokmi sa modernizácia začala zo zdrojov EU a
došlo aj k zabudovaniu kogeneračnej jednotky prostredníc-
tvom tejto spoločnosti, ktorá je v súčasnosti v súkromných
rukách, keďže mesto podľa rozhodnutia mestského zastupi-
teľstva predalo svoju účasť.

EU podporuje udržateľnú výrobu elektrickej energie a aj
žiadosť o dotáciu, ktorú  Southerm zaslal, mohla byť úspeš-
ná len v prípade, že rozvoj sa v našom meste začal už pred
rokmi. Takto sme sa nedostali do situácie, v akej sa nachá-
dza viacero slovenských obcí, v ktorých je zaostalý stav ve-
dení diaľkového vykurovania, a nie sú schopné ani rozbeh-
núť jeho prvú etapu. 

V nasledujúcich týždňoch sa staré vedenia v dotknutých
oblastiach budú vymieňať za moderné, s tepelnou izoláciou
a vďaka modernizácii sa diaľkové vykurovanie bude môcť vo
vykurovacom období nastaviť v budovách podľa potreby, v
každom prípade podľa tepelných nárokov jednotlivých bu-

dov. Takto budú občania môcť ušetriť významné pro-
striedky. 

Za dopravné obmedzenia v súvislosti s prácami na výme-
ne vedení žiadame občanov o porozumenie a trpezlivosť.”

Rozvoj v oblasti diaľkového vykurovania 
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Elsőként Bíró Bulcsú, a Szabó Gyula
Alapiskola 4. b osztályos, majd Hegedűs
Laura, a Smetana ligeti Alapiskola 8.
osztályos tanulója köszöntötte verssel a
megjelent pedagógusokat.

„Azért vagyok pedagógus, hogy a ter-
mészetnek nyers gyémántját szép vigyá-
zattal csiszoljam kristályba” – idézte
Nagy László pedagógiai hitvallását a
zsúfolt színházteremben tartott ünnepi
beszédének nyitóképében dr. Hájos
Zoltán polgármester.

„Pedagógusnak lenni vitathatatlanul
az egyik legcsodálatosabb foglalkozás, és
egyben a legellentmondásosabb is. Ne-
héz mesterség, életre szóló hivatás óvó-
nőnek, tanítónak, tanárnak lenni. Önök
egyszerre állnak ugyanis szeretetben,
köztiszteletben, mégis sokszor kerülnek
nehéz helyzetbe és lehetnek kiszolgálta-
tottak” – fogalmazott a polgármester,
hozzátéve, hogy a tanítóknak „minden-
nap meg kell felelniük az elvárásoknak, a
saját maguk által felállított mércének, és

a gyermekek, a szülők és pedagógustár-
saik elvárásainak.”

Mint Hájos Zoltán elmondta, nem
egyszerű követendő példaként minden-
nap a lehető legtöbbet nyújtani a kíván-
csi, tudásszomjas gyerekeknek, kitárva
előttük a világot. 

„Hitem és meggyőződésem, hogy az
iskola érték- és kultúrateremtő intéz-
mény. Hiszem, hogy a gyermekeket sze-
retni, biztatni kell, hogy egészségesen
fejlődjenek, és az óvodában, iskolában
biztonságot nyújtó érzelmi környezetet

kell számukra teremteni, képességeik
szabad kibontakoztatásához” – zárta
ünnepi köszöntőjét a polgármester.

Őt Hajas Viktória diákpolgármester
követte, aki városunk tanulói, diákjai ne-
vében köszöntötte a hallgatóságot.  

„A jó iskola kulcsszereplői a pedagó-
gusok. Ők gyakorolják talán a legszebb
hivatást: gyermekeket nevelnek, jellemet
formálnak, példát mutatnak, segítik ta-
nítványaikat az oktatás rejtelmes útjain,
s ismereteiket maguk is folyamatosan
megújítják. Munkájuk ott van láthatat-
lanul is a mindennapokban” – méltatta
Hajas Viktória a tanítókat. 

A köszöntők után dr. Hájos Zoltán
polgármester, dr. Horváth Zoltán és A.
Szabó László alpolgármesterek, vala-
mint Hajas Viktória diákpolgármester
átadták az idei elismeréseket.  

A 2018-ban kitüntetettek névsora a
következő.

Szabó Gyula Alapiskola: 
Mgr. Fülöpi Emőke, PaedDr. Kiss

Anasztázia, Borbély Rozália 
Vámbéry Ármin Alapiskola:
Mgr. Bánki Melinda, Mgr. Oravecz

Hedvig, Mgr. Papp Szilvia 
Kodály Zoltán Alapiskola:
Mgr. Patassy Silvia, Ing. Sankó Eleo-

nóra 

Városunk pedagógusait méltatták
Idén tizenötödik alkalommal

szervezték meg március 28-án Du-
naszerdahelyen, a Csaplár Benedek
Városi Művelődési Központban a
városi pedagógusnapot, elismerve és
méltatva azon „nemzetünk napszá-
mosainak” elévülhetetlen munkáját.
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Ocenili pedagógov nášho mesta

Prítomných najprv privítali prednesom poézie Bíró Bulcsú,
žiak 4. B zo ZŠ Szabóa Gyulu a Hegedűs Laura, ôsmačka zo
ZŠ Smetanov háj.

„Preto som pedagógom, aby som opatrne obrusoval prírod-
né diamanty ” – primátor Zoltán Hájos citoval Nagy Lászlóa
pred plným auditóriom.

„Byť pedagógom je nesporne najúžasnejšie povolanie, záro-
veň však aj  plné protirečení. Je to ťažký chlebík, byť učiteľom je
poslanie na celý život. ” – uviedol primátor a dodal, že učitelia
„musia dennodenne napĺňať očakávania na nich kladené deťmi,
rodičmi a ostatnými učiteľmi, ale aj spĺňať vlastné merítka.”

Ako Hájos Zoltán uviedol, nie je jednoduché dávať zve-
davým deťom túžiacim po vedomostiach stále nové odpovede a
otvárať pred nimi svet.  

„Verím a som presvedčený, že škola vytvára hodnoty a kul-
túru. Verím, že deti treba mať rád, treba ich podporovať, aby sa
zdravo vyvíjali, treba im v škôlke, škole poskytovať pocit bezpe-

čia, aby sa ich talent slobodne mohol rozvíjať ” – uzavrel primá-
tor svoj slávnostný príhovor.

Prítomných potom v mene žiakov nášho mesta pozdravila
žiacka primátorka, Hajas Viktória. 

„V dobrej škole hrajú kľúčové úlohy učitelia. Majú asi najk-
rajšie povolanie: vychovávajú deti, formujú ich, ukazujú im
príklady, pomáhajú im na ceste za poznaním, aj sami si neustá-

V tomto roku sa 28. marca v Kultúrnom stredisku Be-
nedeka Csaplára v Dunajskej Strede konal 15. mestský
deň učiteľov.

Jilemnický utcai Alapiskola:
Mgr. Etela Lukovická, Mgr. Ingrid

Macáková, Mgr. Zuzana Milanová Bar-
ciová

Smetana ligeti Alapiskola:
Ing. Bothová Gabriela 
Művészeti Alapiskola:
Zuzana Ráczová, DiS.art., Tímea

Horváthová, DiS.art. 
Szabadidőközpont:
Mgr. Stella Pelech Píverová, Mgr. Ta-

kács István
Rózsa ligeti óvoda: 
Csiba Erika 
Jesensky utcai óvoda:
Siposová Soňa 
Komensky utcai óvoda:
Merva Mónika 
Comenius emlékérmet kapott:
Haramia Irén (Szabó Gyula Alapis-

kola)
Dorák Erzsébet (Halpiac téri óvoda)
Kysela Márta (Szlovák nemzeti fel-

kelés téri óvoda)
A kitüntetések átadását követően

folytatódott a kulturális műsor: elsőként
hegedűn játszott Új Sámuel, a Smetana

ligeti alapiskola 8. osztályos tanulója,
majd Klimek Lilla és Horváth Dóra, il-
letve Kovács Alma Virág, Dobai Karina
és Orbán Zsuzsanna táncos produkció-
ját tapsolta végig a közönség. 

A ünnepélyt az Acapella For you ha-
talmas tapsviharral meghálált nagyszerű
énekcsokra zárta. 

A rendezvényen a város vezetősége
részéről részt vett még Bubniak Júlia hi-

vatalvezető, Molnár Tímea, a közokta-
tási, szociális, sport és kulturális főosz-
tály vezetője, Szabó Dezső, az Iskolai
szolgáltató központ igazgatója, Jarábik
Gabriella képviselő, az oktatási bizott-
ság elnöke, és Bugár György, Gútay
László, Horváth Kinga és Herceg And-
rea képviselők, illetve a Nagyszombati
Járási Hivatal Oktatásügyi osztályáról
Ing. Galina Gálová. 
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le obnovujú svoje vedomosti. Ich práca je neviditeľná, ale prí-
tomná” – uviedla Hajas Viktória.

Po príhovoroch Hájos Zoltán a viceprimátori Horváth
Zoltán a A. Szabó László spolu s Hajas Viktóriou odovzdali
mestské ocenenia.

Zoznam vyznamenaných v roku 2018 je nasledovný
ZŠ Szabóa Gyulu:
Mgr. Fülöpi Emőke, 
PaedDr. Kiss Anasztázia, 
Borbély Rozália
ZŠ Vámbéryho Ármina:
Mgr. Bánki Melinda, 
Mgr. Oravecz Hedvig, 
Mgr. Papp Szilvia

ZŠ Kodálya Zoltána:
Mgr. Patassy Silvia, 
Ing. Sankó Eleonóra
ZŠ Jilemnického ul.:
Mgr. Etela Lukovická, 
Mgr. Ingrid Macáková, 
Mgr. Zuzana Milanová Barciová
ZŠ Smetanov háj:
Ing. Bothová Gabriela
ZUŠ:
Zuzana Ráczová, DiS.art., 
Tímea Horváthová, DiS.art.
Centrum voľného času:
Mgr. Stella Pelech Píverová, 
Mgr. Takács István
MŠ Ružový háj:
Csiba Erika
MŠ Jesenského ul.:
Siposová Soňa
MŠ Komenského ul.:
Merva Mónika

Pamätnú mincu Komenského dostali:
Haramia Irén (ZŠ Szabóa Gyulu)
Dorák Erzsébet (MŠ Rybný trh)
Marta Kyselová (MŠ Nám. SNP)
V rámci kultúrneho programu vystúpil Új Sámuel, žiak 8.

ročníka ZŠ Smetanov háj, Klimek Lilla a Horváth Dóra, Ko-
vács Alma Virág, Dobai Karina a Orbán Zsuzsanna predviedli
tanečnú produkciu.

Slávnosť uzavrela kytica piesní v podaní Acapella For you.





A. Szabó László, Dunaszerdahely város alpolgármestere egy
olyan tanácsadó testület megalakításán dolgozik, amelynek elsőren-
dű célja a városban élő fiatalok és a helyi döntéshozók közötti kap-
csolat hatékonyabbá tétele. A munkacsoporton belüli összefogás
legfontosabb szándéka a különböző ifjúsági szervezetek és csopor-
tok érdekeinek képviselete, valamint a városi önkormányzati ifjú-
ságpolitika alapelveinek meghatározása és formálása.

A tanácsadó testületben szívesen látjuk a Dunaszerdahelyen
működő ifjúsági civil szervezetek és közösségek képviselőit, illetve
minden olyan egyént, akik hajlandók együttműködni egy ifjúságpo-
litikai koncepció, valamint egy cselekvési terv kidolgozásában, ame-
lyek révén a fiatalok számára is még vonzóbb és élhetőbb várossá te-
hetjük otthonunkat.

2018. április 30-ig várjuk a jelentkezésedet a
laszlo.szabo@dunstreda.eu címre, ha:

– nem vagy több, mint 30 éves
– van véleményed a városról
– segíteni szeretnél
– tudsz csatolni egy rövid önéletrajzot… 

Felhívás

Április 18, 1900

Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ
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S A Kodály Zoltán Alapiskola családias hangulatú, gyer-

mekközpontú iskola. Legfontosabb pedagógiai célunk a gye-
rekek személyiségének, ismereteinek, képességeinek, készsé-
geinek fejlesztése, kialakítása és bővítése. Egyik legfőbb ne-
velési célunk, hogy szellemileg, erkölcsileg és testileg egész-
séges, kiegyensúlyozott nemzedéket neveljünk. A nevelő-ok-
tató munka során arra törekszünk, hogy a gyermekeknek a
mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapmű-
veltséget nyújtsunk.

NYITOTT NAPOT TARTOTTUNK 
AZ ISKOLÁBAN, 
melynek keretén belül megismerhették az első, második

és az ötödik osztályokban tanító pedagógusokat munkájuk
közben, és betekintést nyerhettek a tanítás folyamatába már-
cius 27-én.

ÜNNEPÉLYES BEIRATKOZÁS AZ ALAPISKO-
LA ELSŐ ÉVFOLYAMÁBA A 2018/2019-ES TAN-
ÉVRE 2018. április 12-én (csütörtökön) 15.00 órakor lesz.

Program: ünnepi műsor, iskolaérettségi felmérés játékos
feladatok megoldásával, találkozás a leendő osztálytanítók-
kal, beszélgetés az iskolapszichológussal

További időpontok: 2018. április 16-tól  április 28-ig,
munkanapokon 7.30-tól 16.30-ig, szombaton 8.00-tól
12.00-ig.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok: a gyermek anya-
könyvi kivonata, a szülő személyi igazolványa.

Telefon: 031/552 24 32, 031/552 38 93
Honlap: www.kodalyds.eu
Szeretettel várjuk jövendőbeli elsőseinket, szüleiket és

minden kedves érdeklődőt!
Ibolya Olivér, iskolaigazgató 

Iskolahívogató

o povinnom zápise detí do prvého ročníka na školský
rok 2018/2019

Vážení rodičia!
Riaditeľ Základnej školy, Jilemnického ulica 204/11

oznamuje, že zápis detí do prvého ročníka na školský rok
2018/2019 sa uskutoční 20. až 28. apríla 2018 v pracov-
ných dňoch od 7.30 do 16.30 hodiny, v sobotu od 8.00 do
12.00 hodiny blok A, prvé poschodie, číslo dverí 59.

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. 
Pri zápise zákonný zástupca povinne musí predložiť:
– občiansky preukaz,
– rodný list dieťaťa,
– podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom

stave.
PaedDr. Peter Gajdoš riaditeľ školy

A Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatósága meghívja az
iskolakötelessé vált gyermekeket és Tisztelt Szüleiket a jö-
vendő elsősök beiratkozására, melyet 2018. április 20-tól
28-ig (munkanapokon 7.30-tól 16.30-ig, szombaton 8.00-
tól 12.00-ig) szervezünk iskolánk olvasótermében.

Kérjük Önöket, hozzák magukkal gyermekük születési
bizonyítványát vagy annak másolatát. 

Tisztelettel
PaedDr.Masszi János, igazgató

Oznámenie Meghívó
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„Nem az a dolgunk, hogy megtanítsuk gyermekeinket
szembenézni egy kegyetlen és színtelen világgal. Az a
dolgunk, hogy olyan gyerekeket neveljünk, akik kevésbé
kegyetlenné és színtelenné változtatják a világot.” (L. R.
Knost)

A Dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Szent
János Alapiskola igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket,
hogy a beíratás a 2018/2019-es tanév 1. osztályába
2018.  április 4-től   április  30-ig  naponta  7.30 – 16.30
óráig lesz az iskola épületében.

Április 11-én (szerda)  
NYITOTT  ÓRÁKAT tartunk 
7.50 – 9.30 ó. között (1. és 2. tanítási óra).  

Lehetőségük lesz megtekinteni az iskolát és beszélget-
hetnek a pedagógusokkal is. 

Továbbá április 11-én, délután 15.00-tól  ZENÉS-
TÁNCOS JÁTSZÓHÁZAT is szervezünk a leendő
elsőseink számára. 

Kézművesfoglalkozásokkal, népi és ügyességi játékok-
kal, apró ajándékokkal, sütivel, üdítővel várjuk a gyerkő-
cöket és a szülőket. 

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket. 
Címünk: Magyar Tanítási Nyelvű Szent János Alap-

iskola, Trhovisko1. – Vásártér 1., Dunaszerdahely
Telefon: 0905/495 704 
Facebook: Szent János Alapiskola 
Web: www.szentjanos.sk 
Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy az iskolánk épüle-

tében működő egyházi óvodába májustól lehet majd be-
íratni a gyermekeket.

Mgr. Aranyossy Teodóra iskolaigazgató

a Szabó Gyula Alapiskola első évfolyamába, valamint a
kihelyezett tagozatának 1. osztályába a 2018/19-es tanévre. 

A beíratás időpontja: 2018. április 16-tól 2018. április
21-ig munkanapokon 7.30-tól 15.30-ig, szombaton 8.00-
tól 12.00 óráig, a 39-es teremben.

Nyílt napokat tartunk az 1. osztályokban: 2018. április
12-én és 13-án.

A teljesen felújított iskolánkban pedagógusaink céltuda-
tosan dolgoznak, odafigyelést, érzelmi biztonságot, szerete-
tet nyújtanak. Igazi hivatástudattal, felelősséggel végzik
munkájukat.

A 2013/2014 –es tanévtől a Keleti lakótelepen a kihe-
lyezett tagozaton az 1. és 2. osztályos tanulók szép, családias
környezetben tanulhatnak.

Az 1. évfolyamtól kezdődően nagy gondot fordítunk a
mozgásfejlesztésre, tanóráinkba beépítjük a mozgásjátéko-
kat, mozgásgyakorlatokat.

Tehetséggondozó intézmény vagyunk, tanulóink számta-
lan szakkört látogathatnak (nyelvi szakkörök, kézilabda,
labdajátékok, ügyes kezek, drámajátékok, informatika, kép-
zőművészeti, újságírói szakkör stb.)

Pedagógiai és pszichológiai szaktanácsadással, fejlesztő és
prevenciós munkával segítjük diákjaink egészséges testi és
lelki fejlődését.

Az iskolai klub pedagógusai (a szülők igényeit figyelembe
véve) megíratják a házi feladatot, egyenként foglalkoznak a
tanulókkal.

Sok szeretettel várjuk a leendő elsősöket!

Beíratás
Riaditeľstvo Základnej školy, Smetanov háj 286/9 v

Dunajskej Strede oznamuje, že zápis žiakov do 1.ročníka
na školský rok 2018/2019 prebehne od 20.04.2018 do
28.04.2018 v pracovných dňoch v čase od 7.30 h. do
16.30 h.  a v sobotu od 8,00 do 12,00 hodiny na sekre-
tariáte školy a zároveň Vás srdečne pozýva na slávnostný
zápis žiakov  do 1. ročníka na školský rok 2018/2019,
ktorý sa bude konať dňa

20. apríla 2018 (piatok) o 16.30 hod.
Budúcich prváčikov a ich zákonných zástupcov čaká

kultúrny program a malé prekvapenie.
K zápisu je potrebné priniesť: občiansky preukaz zá-

konného zástupcu a rodný  list  dieťaťa.
Bližšie informácie na tel.č. 031/ 552 45 38.

Oznámenie

Beíratás
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Közel egy éve együttműködünk Kovács „Tomi Kiddel”, és
támogatjuk Tomi projektjét – az épülő boxakadémiát – fogal-
maz Hegyi Zoltán mérnök, a Dunauto Kft. igazgatója. Ko-
rábban nem támogattunk sportrendezvényt, de ez az esemény
kivételt jelent. Mi az erkölcsi értéket látjuk a törekvésben,
amely fiatal sportolóknak nyújt lehetőséget, hogy megmutat-
hassák a bennük rejlő tehetséget. Azáltal, hogy Tomi Kidet
támogatjuk, egy jó ügyet támogatunk, mivel, amit Tomi kép-
visel, nagyon jó útmutató a fiatalok számára, hogy tisztában
legyenek vele, a sportban mennyi edzés és küzdés kell céljaik
eléréséhez. Egyedi projektbe vágta fejszéjét Tomi, amikor el-
kezdte a sportakadémia felépítését, hiszen ennek nemcsak az
a célja, hogy itt edzhessenek a srácok, hanem egyben szállást
is biztosít nekik, hogy megfelelő körülmények között készül-
hessenek a versenyekre. Elvégre ezek a fiatalok régiónkat és az
országot képviselik. Másrészt sok a hasonlóság a box és az au-
tóink között: mindkettőre jellemző a technika, a gyorsaság, az
erő és a lendület. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy tá-
mogatói lehetünk az épülő akadémiának, mivel Tomi Kid ko-
molyan megválogatja az együttműködő partnereit. Elvégre
egy Európa- és világbajnok bokszolóról, a Szlovák Ökölvívó-
szövetség elnökéről van szó.

Ennek az egyéves együttműködésnek az eredménye, hogy
2018. május 11-én egy nemzetközi boxgálát rendezünk meg
Dunaszerdahelyen, amelynek a bevételét az akadémia építésé-
re és fejlesztésére fordítjuk. Több meccset tekinthetnek meg a
nézők. Tomi növendékei mutatkoznak be, a fiataloktól egé-
szen a nemzetközi versenyeken részt vett versenyzőkig. Az est
csúcsa pedig két igazi klasszis bemutatója. A főmérkőzés
ugyanis két világbajnok között zajlik, Tomi ellenfele az Euró-
pa-, világbajnok és olimpiai bronzérmes Erdei Zsolt, becene-
vén Madár, aki a Magyar Ökölvívó-szakszövetség elnöke. Kü-

lönlegesség ezt a két ikont élőben látni öklözni, akikért olyan
sokszor izgultunk a tv képernyője előtt.

Taksonyban, a volt magtárban béreltem egy részt, majd
amikor egy alkalommal körülnéztem az épület hátsó részé-
ben, az annyira megtetszett, hogy elhatároztam, egyszer itt
akadémiát fogok építeni - veszi át a szót Tomi Kid. Többen
kételkedtek ebben, hiszen több mint 30 tulajdonosa volt
akkor az épületnek. De nem adtam fel, és másfél éve elkezd-
tük építeni az akadémiát. Sokat dolgoztunk, volt időszak,
amikor még az ökölvívó srácok is besegítettek. Nagyon so-
kat köszönhetünk annak, hogy a Dunauto partnerként
mellénk állt, és anyagilag támogat. A májusi boxgála is en-
nek az álomnak a beteljesülését kívánja segíteni.

A gála során több mérkőzésre kerül sor, szám szerint 11-
re. Bemutatkoznak a legfiatalabbak, a kid juniorok – köztük
a kisfiam is, de a KO BOX CLUB további tagjai is megmér-
kőznek. Olyan fellépők lesznek, mint Tankó Vili, 12-szeres
országos bajnok, jelenleg 24. a világranglistán, Csemez Ban-
di, ötszörös szlovák bajnok, aki a múlt évben Hamburgban
rendezett világbajnokságon egyedüliként nyert menetet a ké-
sőbbi világbajnok, Oleksandr Chyzniak ellen. Itt lesz Mészá-
ros Filip, Tankó Sanyi – mindketten többszörös országos
bajnokok, illetve egy női mérkőzésen bemutatkozik Kuky Tí-
mea, szlovák és cseh bajnok is. Különösen érdekes az egyik,
gálán is bemutatkozó öklözőnk története. Egy kubai edzőtá-
bor alkalmával találkoztunk az akkor már ötszörös kubai baj-
nok Cristian Noriega Martinezzel, akiről kiderült, hogy
édesapja 1975-ben boxolt apukámmal, akkori csehszlovák
válogatott ökölvívóval. Egyeztetések után hozzánk utazott, és
azóta klubunk egyik kiválósága. Az ellenfelek Szerbiából,
Ausztriából és Magyarországról érkeznek. Erdei Zsolttal a
főmérkőzésen pedig igyekszünk majd bemutatni a sport és a
box szépségét.

Remélem, sokan jönnek el, és maradandó élményben lesz
részük a gálaesten.

Sosem volt még olyan méretű boxgála Dunaszerda-
helyen, mint a városi sportcsarnokba, 2018. május 11-
re tervezett. Kovács „Tomi KID”, a Tomi KID Akadé-
mia vezetője és Hegyi Zoltán, a Dunauto ügyvezető
igazgatója avattak be a részletekbe.
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Kerékpáron a munkába
Dunaszerdahely Város Önkormányzata a tavalyi po-

zitív fogadtatásra és a sikeres szereplésre való tekintettel
2018-ban is benevezett a Kerékpáron munkába orszá-
gos versenymozgalomba, amelynek az a célja, hogy mi-
nél több ember használja a kerékpárt munkába járásra.
A mozgalom célja, hogy felhívja az önkormányzatok fi-
gyelmét a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére, vala-
mint arra ösztönözze a munkaadókat, hogy azoknak,
akik kerékpárral járnak a munkahelyükre, alakítsanak ki
megfelelő körülményeket és helyet a bicikli tárolására.
Ezzel párhuzamosan a kerékpáros közlekedés előnyeire
is szeretnék felhívni a figyelmet, mint az egészségre gya-
korolt pozitív hatás, továbbá a költséghatékony és gyors
közlekedés. 

A Kerékpáron a munkába elnevezésű kampány 2018.
május 1. és 31. között zajlik, az önkormányzatok re-
gisztrációja március 1-jén kezdődött és április 18-án fe-
jeződik be. Városunkban dunaszerdahelyi székhelyű in-
tézmények vagy cégek nevezhetnek a versenybe 2-4 fős
csapatokkal. Az alsó korhatár 15 év, tehát középiskolás
csapatok is alakulhatnak. Csak a munkahelyre megtett
kilométerek számítanak, amelyeket a honlapra is fel kell
tölteni. Négy napra visszamenőleg lehet beírni a kilo-
métereket. A hétvégi bringázások is számítanak, így
akik hétvégén is dolgoznak, jó eséllyel indulnak a ver-
senyben. Akik messzebbről közlekednek bringával a
munkába, előnyt élveznek, mert több kilométert kell ke-
rékpárral megtenniük. A verseny kiértékelésénél a lete-
kert kilométerek száma és a kerékpárral közlekedés gya-
korisága számít.  

A dunaszerdahelyi szervezők idén is nagy érdeklő-
désre számítanak. Tavaly 24 csapat 76 résztvevővel
szállt be a versenybe, és összesen több mint 9000 kilo-
métert tekertek le. A versenybe május 5-ig lehet jelent-
kezni a www.dopracenabicykli.eu honlapon. A legtöbb
kilométert teljesítő csapatokat értékes díjakkal jutal-
mazza az önkormányzat. A közlekedési tárca külön ér-
tékeli a legaktívabb önkormányzatot, illetve azt is, hogy
a cégek megfelelő feltételeket teremtenek-e a munkába
kerékpáron járó alkalmazottak számára kerékpárjuk el-
helyezésére, valamint zuhanyozók létesítésével sarkall-
ják őket a környezettudatos közlekedésre. 

Nyerjen páros fürdőbelépőt!
Nem kell mást tennie, mint válaszolnia a következő

kérdésre, és elküldeni azt a press@perfects.sk címre
2018. április 18-ig!

Hány éves kor az alsó korhatár?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyerte-

sei: Csala Tibor, Ábrahám József, Kiss Klára.
A nyerteseknek a nyereményüket postázzuk.

Nyerő hármas
Do práce na bicykli
Samospráva Mesta Dunajská Streda sa po vlaňajšom pozitívnom

ohlase a úspešnom účinkovaní aj v roku 2018 prihlásila do národnej
kampane Do práce na bicykli, ktorej cieľom je, aby čím viac ľudí chodilo
do práce na bicykli. Cieľom kampane je aj upriamiť pozornosť samospráv
na potrebu rozvoja dopravnej cyklistickej infraštruktúry, ďalej motivovať
zamestnávateľov, aby pre zamestnancov, ktorí chodia do práce na bicykli,
vytvárali zodpovedajúce podmienky a priestory na uskladnenie bicyklov.

Organizátori zároveň zvýrazňujú aj výhody cyklistickej dopravy, ako
blahodarný vplyv na zdravie, ďalej lacný a rýchly spôsob dopravy. Kam-
paň Do práce na bicykli prebieha od 1. do 31. mája 2018. Registrácia sa-
mospráv sa začala 1. marca a skončí 18. apríla. Do súťaže môžu inštitúcie
a firmy so sídlom v Dunajskej Strede prihlásiť tímy s 2–4 členmi.

Spodná veková hranica je 15 rokov, svoje tímy môžu teda postaviť aj
stredné školy. Počítajú sa iba kilometre do zamestnania, ktoré je potrebné
zaznamenať na webovú stránku. Spätne sa kilometre môžu zaznačiť naj-
viac za štyri dni. Počíta sa aj bicyklovanie cez víkendy, preto tí, ktorí pra-
cujú aj cez víkendy, majú lepšie šance uspieť v súťaži. Dochádzajúci z väč-
šíchvzdialeností majú takisto výhodu, lebo absolvujú viac kilometrov. Pri
hodnotení sa ráta počet kilometrov a frekvencia dopravy na bicykli. Du-
najskostredskí organizátori očakávajú aj tento rok veľký záujem. Vlani sa
do súťaže zapojilo 24 tímov so 76 účastníkmi. Spolu absolvovali na
dvoch kolesách vyše 9000 km. Termín podania prihlášok je 5. máj na
stránkewww.dopracenabicykli.eu. Tímy, ktorí absolvujú najviac kilome-
trov, získajú hodnotné ceny od samospráv. Vyhlasovateľ, Ministerstvo
dopravy, osobitnevyhodnotí najaktívnejšie samosprávy, ďalej zamestná-
vateľov pri vytváranízodpovedajúcich podmienok a priestorov na uklada-
nie bicyklov pre zamestnancov chodiacich do práce na bicykli, ako aj pri
vytváraníspŕch pre podporu dopravy priateľskej k životnému prostrediu.

Vyhrajte dve vstupenky do Thermalparku! Stačí poslať správnu
odpoveď na nasledovnú otázku na adresu press@perfects.sk do 18.
apríla 2018!

Aká je spodná veková hranica účasti v súťaži?
Výhercovia z predchádzajúceho čísla Dunajskostredského hlásnika:

Csala Tibor, Ábrahám József, Kiss Klára.
Výhercom pošleme ich výhru poštou.

Víťazná trojica
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Születések – Novorodenci
Buga Erik, Bugár Fanni, Domonkos Rella, 
Hegedűs Gábor, Hideghéty Zsolt, 
Majerčíková Paulína, Pócs Izabella, 
Snobl Bence, Varga Noel, Veréb Olivér

Elhalálozások – Zomreli
Ábrahámová Terézia (1930)
Bíber František (1942)
Cséfalvayová Katarína (1942)
Kissová Cecília (1955)
Krascsenicsová Mária (1932)
Kudlová Alena (1957)
Kulcsár Ferenc (1949)
Mašánová Alžbeta (1938)
Méryová Katarína (1949)
Miklósová Alžbeta (1924)
PhDr. Molnár Ján (1927)
Szabová Alžbeta (1927) 

Házasságkötés – Sobáše
Busánszky Imrich – Vontszemüová Žaneta
MUDr. Csala Lajos – Ing. Nagy Nikoleta
Karika Attila  – Gáspár Erzsébet

Krónika – Kronika
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B. Török Fruzsina: Jelenetek két házasság-
ból (Móricz Zsigmond nyomán). A Körúti
Színház előadása. Rendező: Koltai Róbert.
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ
színházterme, 19.00

Filmezés Fuji Petivel. 
NFG, 20.00

Megemlékezés a kitelepített felvidéki magya-
rokról. Kitelepített felvidéki magyarok emlékműve,
15.00

Ifjú Szivek Táncszínház: Határon túli nemzeti
tánc. Hetvenhét verbunk a végekről. Csaplár Be-
nedek Városi Művelődési Központ színházterme,
19.00

7. Mert nőnek lenni jó szeminárium. Hat fő té-
mával, kísérő programokkal, kézművesvásárral,
szépségsarokkal, Legend szálló, 9.00

Programajánló
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Az Újfalu és Barátság téri lakótelepen a hővezetékek cseréje zajlik majd három
szakaszban április közepétől a SOUTHERM Kft. beruházásaként.

Ahogy Zalaba Zoltántól, a városi hivatal területrendezési, építési és közlekedési
alosztályának vezetőjétől megtudtuk, előreláthatólag szeptember elején zárulnak
majd ezen vezetékcserék. A munkálatok a Malom utcán található kazántól kezdőd-
nek, de az indulás nem minden lakórészen várható egy időben, a befejezés viszont
ugyanúgy a nyár végére előrejelezhető. Ebben az esetben a járdák és zöldterületek
mellett utakat is érintő folyamatról van szó, a városi hivatal portálunkon keresztül is
majd beszámol az esetleges útlezárásokról, hogy az ebből eredő kellemetlenséget a
minimálisra csökkentse.

Amennyiben a lakosságnak bármilyen észrevétele volna a munkálatokkal kapcso-
latban, jelezze azt Zalaba Zoltánnak a 031 590 3933-as telefonszámon vagy e-ma-
ilben a zoltan.zalaba@dunstreda.eu elérhetőségen. A lakosok megértését a városi hi-
vatal előre is köszöni!

Április 28-án közel háromszáz kerékpáros bringázhat át a dunaszerdahelyi Ther-
malparktól Győr belvárosáig. Hájos Zoltán polgármester örömének adott hangot,
hogy a dunaszerdahelyi és győri Rotary klubok közös kezdeményezéseként április
végén a Szent György-napok során egy kerékpártúrát szerveznek. A városvezető ki-
emelte, a települések közt többszintű az együttműködés, még annak ellenére is, hogy
Győr mint megyei jogú városnak más jellegű kihívásai vannak. Ahogy Nagy László,
a klub dunaszerdahelyi elnöke elmondta, a versenyre a hétvégétől lehet regisztrálni a
rendezvény honlapján. Nagyságrendileg 300 résztvevőt várnak az április 28-án dél-
előtt 10 órakor a dunaszerdahelyi Thermalpark elől induló túrára, innen a Karcsai
úton haladnak, majd Egyházkarcsán keresztül jutnak el Csallóköznádasdra, itt lesz
egy pihenő, majd a töltésen át Medvéig kerekeznek. A rendőrök is biztosítják a prob-
lémamentes haladást, nemcsak Szlovákiában, hanem a magyarországi szakaszon is. 

Győrbe 13–15 óra között várják a résztvevőket – itt gulyással is megköszönik ne-
kik a részvételt, de út közben a frissítés is biztosított a támogatóknak köszönhetően.
Győr belvárosában színes programoknak örülhetnek a résztvevők, s délután autóbu-
szos visszaszállítást is biztosítanak a szervezők – a kerékpárokat teherautóval szállít-
ják vissza Dunaszerdahelyre. A reggeli órákban a győri érdeklődőknek ugyanígy biz-
tosított a Dunaszerdahelyre jutás.

A jótékonyság mellett a cél, hogy a két város közötti kapcsolat erősödjön. Az idei
évben a kerékpározók Dunszerdahelyről indulva Győr belvárosába kerekeznek el, jö-
vő évben pedig fordítva. A túra nagyjából 50 kilométeres útvonala nagyrészt forga-
lomtól elzárt utakon, védműveken halad rendőrségi felvezetéssel, egészségügyi és
technikai biztosítással. A túrát kerékpáros önkénteseink vezetik majd. A Dunakapu
térre érkezéskor a Rotary Club Győr valamint Győr város képviseletében Radnóti
Ákos alpolgármester fogadja majd a túrázókat. 

A győri és a dunaszerdahelyi Rotary Club is bízik a sikeres rendezvényben, amely-
hez természetesen nagyon fontos a kedvező időjárás is. A kerékpározókat szerelőa-
utó is segíti majd, de az orvosi segítség is biztosított. 

A felnőttek 8 euróért, míg a 14 éven aluli gyerekek 4 euróért regisztrálhatnak
majd, amit a szervezők közösségi célra használnak fel.

Hővezetékek cseréje a Keleti lakótelepen

Kerékpározzunk át együtt Győrbe!
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A kitelepítésre emlékeztek
Spomienka na deportáciu

Mert nőnek lenni jó
Ženský seminár v meste

Indul a Szent György-napok
Začínajú sa dni sv.Juraja

Következő számunkból
Megjelenés április 25-én.
Nasledujúce číslo vychádza 25. apríla.

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


