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egkezdődött a tanítás, és a kis elsősök
szülei aggódva figyelik, hogyan boldo-
gul gyermekük az iskolában. Lehet,
hogy némi csalódást éreznek, ha hallják,
hogy a szomszédék kislánya már két pi-
ros pontot is kapott, az övéké meg sem-

mit, pedig milyen okos, ügyes gyerek. Ami igaz is, s így
biztos, hogy előbb-utóbb ő is szerez piros pontot. De ha
nem, az sem tragédia. A szakemberek nem győzik hang-
súlyozni, hogy felesleges aggódni a kis elsősök vélt vagy
valós  lassúsága, gyengébb teljesítménye miatt. Az ő ta-
nácsaikból adunk közre egy rövid válogatást. 

Az iskolakezdés még az iskolaérett gyerek számá-
ra sem könnyű, ezért ne sürgessük, noszogassuk,
szidjuk őt. Hagyjuk, hadd alakuljon ki a saját tanulá-
si ritmusa. El kell fogadni, ha  valamilyen területen gyen-
gébben teljesít, másban esetleg ügyesebb a társainál.
Lényeg, hogy ne frusztrálja őt az iskola, ne utálja meg
rögtön az elején. A szülő maradjon szülő, ne változzon
át tanító nénivé, ne fárassza, kínozza magát és a kicsit
késő estébe nyúló gyakoroltatással. A tegnap még óvo-
dás gyerektől ne várjuk el, hogy egycsapásra idomul-
jon az új rendhez. Eleinte nagyon kifárasztja az isko-
la, ezért otthon biztosítsunk számára nyugodt légkört
és elegendő éjszakai alvást. Attól, hogy iskolás lett, még
kisgyermek maradt, akinek elemi szükséglete a min-
dennapos kötetlen játék, a kiadós mozgás. Segítsük őt
bepakolni a táskájába és rendben tartani a holmijait. Már
egyedül is sok mindenre képes, de elsősként még nem
nélkülözheti az odafigyelésünket. Fontos a reggeli, és
hogy a tízóraihoz ivóvizet is csomagoljunk, a víz ugyan-
is segíti az agyműködést. Ne hagyjuk a kicsit hétköz-
ben fél óránál, hétvégén egy óránál tovább tévézni. Tévé,
számítógép ne legyen a szobájában. 

Mindig hallgassuk meg figyelmesen, amit az isko-
láról beszél.  És ami a fő, adjuk meg neki azt, amit csak
tőlünk, a szüleitől kaphat meg: a feltétel nélküli szere-
tetet. Egy derűt, biztonságot és szeretetet sugárzó csa-
láddal a háta mögött játék lesz neki az iskola. 

M
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 XXXIV. CSALLÓKÖZI VÁSÁR
2014. szeptember 18. – 21.
Dunaszerdahely, Vásártér

XXXIV. ŽITNOOSTROVSKÝ
JARMOK

18 – 21. septembra  2014
Dunajská Streda, Trhovisko



PONÚKAME NA  PRENÁJOM 

v budove ,,Obchodno - informačného centra“
(oproti hotelu Bonbón)

- kancelárske priestory
- zrkadlovú  miestnosť (162 m2) - kapacita 60

osôb – školenia, aerobic, pilates, joga
- rokovaciu miestnosť, učebňu (54m2)- kapa-

cita 35 osôb
- konferenčnú sálu – kapacita 250 osôb

Bližšie informácie na tel. čísle: 
+421 917 864 038. 

BÉRBEADÁSRA KÍNÁLUNK 

az Üzleti és Tájékoztatási Központ épüle-
tében (a Bonbon szállóval szemben)

- irodahelyiségeket
- tükörtermet (162 m2) - befogadóképessége  60

fő - iskolázások, aerobic, pilates, jóga
- tárgyalótermet, tantermet /54m2/- befoga-

dóképessége 35 fő 
- konferenciatermet – befogadóképessége  250  fő

Bővebb tájekoztatás a +421 917 864 038
telefonszámon.

Zenta városvezetőinek meghívására Dr. Hájos
Zoltán polgármester szeptember 11-én Dunaszer-
dahely vajdasági testvérvárosába látogatott. Ceg-
lédi Rudolf polgármester és Širková Anikó kép-
viselő-testületi elnök meghívására városunk pol-
gármestere részt vett a községi önkormányzat vá-
rosnapi ünnepi ülésén, amelyet a zentai csata 317.
évfordulójának tiszteletére tartottak. Az ülésen
rangos városi kitüntetéseket adtak át, majd a csata
Tisza parti emlékhelyén megkongatták az emlék-
harangot és megkoszorúzták az emlékművet. Kora
este hálaadó szentmisét tartottak a zentai csata ál-
dozatainak emlékére. A zentai városnapot sokszí-
nű programokkal ünnepelték. A Városi Múzeum-
ban Testvérvárosi Kaleidoszkóp elnevezéssel ki-
állítás nyílt. A négynapos rendezvénysorozat va-
sárnap Nemzetközi Örömíjászversennyel zárult. A
zentai csata 1697. szeptember 11-én a török hó-
doltság alatti magyar területek visszafoglalásának
egyik legfontosabb és legvéresebb csatája volt,
amelyben a szövetséges keresztény sereg Savoyai
Jenő vezetésével győzött a török hadak ellen.  

Návšteva v Sente
Primátor JUDr. Zoltán Hájos navštívil 11. sep-

tembra Sentu, družobné mesto Dunajskej Stredy v
srbskej  Vojvodine. Jeho návšteva sa uskutočnila na
pozvanie starostu Rudolfa Ceglédiho a predsedkyne
obecného zastupiteľstva pri príležitosti  osláv  317.
výročia bitky pri Sente. V rámci mestských slávností
sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva, na

ktorom boli odovzdané vysoké  mestské ocenenia.
Na mieste bitky v rámci pietneho aktu položili ven-
ce k pamätníku, ktorý sa nachádza  na brehu rieky
Tisza. Večer bola slávnostná omša na pamiatku obe-
tiam bitky. Štvordňové mestské oslavy spestril bo-
hatý sprievodný program.   V mestskom múzeu otvo-
rili výstavu Kaleidoskop družobných miest. V ne-
deľu, v záverečný deň podujatia  usporiadali luko-
streleckú súťaž. 

2 Időszerű témák  Aktuality2

Hájos Zoltán az MKP
jelöltje

A Magyar Közösség Pártja Dunaszerdahelyi Vá-
rosi Szervezete  szeptember 10-én tartott jelöltállító
taggyűlésén Dr. Hájos Zoltánt választotta meg a párt
polgármesterjelöltjének. Az ülésen titkos szavazással
döntöttek a 25 fős képviselőjelölt-listáról is, amelyen
olyan közéleti személyiségek is indulnak, akik nem
tagjai a pártnak. A jelenlegi 12 MKP-képviselő kö-
zül csak heten indulnak újra és a jelöltek között 3 nő
is található. Az MKP városi szervezetének közlemé-
nye szerint a cél a generáció- és szemléletváltás, va-
lamint a polgári összefogás a közösség érdekében.

A november 15-én sorra kerülő helyhatósági vá-
lasztások kapcsán a Most-Híd párt már tavasszal be-
jelentette, hogy Csicsai Gábor parlamenti képvise-
lő lesz a polgármester-jelöltje. Közölték azt is, hogy
nem indítanak teljes listát, csak 23 képviselőjelöltet,
mert abban a két körzetben nem állítanak jelöltet, ahol
független jelöltek is indulnak. Kiderült az is, hogy Dakó
Sándor kilépett a pártból és függetlenként indul. 

Kandidátom SMK je

Zoltán Hájos
Mestská organizácia Strany maďarskej koalície

v Dunajskej Strede na členskej schôdzi 10. sep-
tembra v tajnom hlasovaní rozhodla, že kandidá-
tom strany na post primátora bude doterajší pri-
mátor Dunajskej Stredy JUDr. Zoltán Hájos. Prí-
tomní členovia strany odsúhlasili aj kandidátku
strany s 25-mi menami, medzi nimi sú aj nestra-
níci a 3 ženy. Podľa komuniké mestskej organizácie
cieľom je generačná zmena, zmena pohľadu a ob-
čianska súdržnosť v záujme komunity. 

Komunálne voľby budú 15. novembra. Strana
Most – Híd už dávnejšie oznámila, že ich kandidá-
tom na funkciu primátora bude poslanec Národnej
rady Gabriel Csicsai. Z kruhov strany sa rozšírila
informácia, že ich kandidátka bude len 23-členná, na-
koľko v dvoch volebných obvodoch, kde kandidu-
jú nezávislí, Most – Híd nepostaví kandidáta. Bolo
oznámené aj to, že poslanec Alexander Dakó
vystúpil zo strany a bude kandidovať ako nezávislý. 

Látogatás Zentán

A zentai emlékmű / Pamätník v Sente

Olvasóink figyelmébe!
Tudatjuk olvasóinkkal, hogy a Dunaszer-

dahelyi Hírnök legközelebbi száma október 15-
én jelenik meg.

Do pozornosti čitateľov!
Informujeme čitateľov, že najbližšie číslo Du-

najskostredského hlásnika vyjde 15. októbra. 



Egyetlen napirendi pontja volt a városi kép-
viselő-testület szeptember 9-én megtartott
soron kívüli ülésének, amely egyben idén a
8. ülés volt.  A Dr. Hájos Zoltán polgármester
által beterjesztett javaslat a dunaszerdahe-
lyi választókörzetek és a képviselők létszá-
mának a meghatározására vonatkozott,
amelyről a törvényes határidőn belül kellett
dönteni a november 15-én esedékes hely-
hatósági választások kapcsán. 

Az ülésről csak egyetlen képviselő hiányzott, de
a jelenlévő 24 mind egyhangúlag, vita nélkül meg-
szavazta a beterjesztést. Ennek lényege az, hogy két
választókörzetben módosították  a megválasztható
képviselők számát. A novemberi választások során
az 1. választókörzethez tartozó  Észak I-es és II-es
lakótelepeket az eddigi hat helyett öten, míg az 5.
választókörzethez tartozó  Sikabony városrészt az
eddigi egy helyett ketten képviselik majd a meg-
alakuló új összetételű önkormányzatban. Ezt a
módosítást az említett városrészekben a lakossági
létszámban tapasztalt változások indokolták. A
választókörzetek azonban nem módosultak.

Az egész ülés alig negyed óráig tartott, ami an-
nak köszönhető, hogy a Most – Híd és a Magyar

Közösség Pártjának képviselői frakciója előze-
tesen konszenzusra jutott, amire a polgármester
is utalt a javaslat beterjesztésekor. Dakó Sándor
(Most-Híd) pártja képviselőcsoportja nevében  el-
mondta, hogy a további változásokkal majd az új
képviselő-testületnek kell foglalkoznia és meg-
jegyezte, hogy a jövőben elég lenne 19 képvise-
lő is. A. Szabó László (MKP) frakcióvezető po-
zitívan értékelte, hogy a két képviselői csoport
meg tudott állapodni ebben a kérdésben és szin-
tén az volt a véleménye, hogy a novemberi vá-
lasztások előtt ne legyenek lényeges változások.
Az alpolgármester hangsúlyozta: a két frakció kö-
zötti egyezség is bizonyítja, hogy nem a nyilat-
kozatháborúk viszik előre a várost. De nyoma-
tékosan megjegyezte azt is, ne kívülről mondják
meg valakik, hogy mit kellene tenni. 

A választókörzetek ügyében a polgármester
már a júniusi soros ülésre is beterjesztette a ja-
vaslatot, de akkor még nem volt konszenzus a két
képviselői csoport között, így most soron kívüli
ülésre volt szükség. 

Az alpolgármester hozzászólásában a sajtó-
ban az ülés előtti napokban lezajlott nyilatko-
zatváltásra utalt. A Most- Híd párt városi klub-
ja (elnöke Nagy József Európa-parlamenti kép-

viselő és tagja Csicsai Gábor parlamenti kép-
viselő is), amely nem azonos a párt városi kép-
viselői csoportjával ,  éles hangú nyilatkozatban
bírálta az MKP-t azért, hogy a választások kü-
szöbén a képviselők számának csökkentésére ké-
szül. A Most-Híd ezt az MKP demokráciát ve-
szélyeztető hatalomátmentési kísérletének ne-
vezte, nem pedig spórolásnak.  Az MKP frakci-
ója megrökönyödéssel vette tudomásul és hatá-
rozottan visszautasította ezeket a vádakat. A csök-
kentés a három alternatíva egyike volt, amiről
majd jövőre döntenek az új képviselők. A nyi-
latkozat egyúttal visszautasította a háttérből irá-
nyított támadásokat és egyeztetéseket javasolt az
optimális megoldásról. 

A lapunknak nyilatkozó Ravasz Marian Most
–Híd frakcióvezető nem látott ellentmondást párt-
ja városi klubjának kritikus hangvétele és a váro-
si képviselő-csoportjának a fentebb említett sza-
vazáson megnyilvánult konstruktív magatartása kö-
zött. Megerősítette, hogy frakciójának tagjai is je-
len voltak a klub ülésén, ahol azt a véleményt kép-
viselték, hogy „beszéljük meg, melyik a jobb ver-
zió, csökkenteni, vagy nem.“ Minden résztvevő fél-
nek az volt a véleménye, hogy körzethatár-módo-
sítás nélkül ez nem megy, de most az utolsó pilla-
natban körzethatárokat nem változtatunk, tehát ma-
radunk a 25-ös létszámnál, tette hozzá a frakció-
vezető. Ennek ellenére a Most-Híd városi klubja
mégis támadó hangú nyilatkozatot jelentetett meg.  

Plénum 3

Zhoda v poslaneckých frak-
ciách: budúci rok môže dôjsť
ku zmene počtu volebných
obvodov a mandátov

Jediným bodom programu plenárneho za-
sadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré ne-
figurovalo v pôvodnom harmonograme to-
horočných schôdzí, bol návrh primátora
JUDr. Zoltána Hájosa na určenie počtu vo-
lebných obvodov a mandátov. 

O tomto bode museli v súvislosti s blížiacimi sa ko-
munálnymi voľbami 15. novembra rozhodnúť poslanci
v zákonom stanovenej lehote. Na rokovaní chýbal len
jeden poslanec, ale ostatných prítomných  24 poslan-
cov jednomyseľne schválilo predložený návrh.

Návrh počítal so zmenou počtu mandátov vo dvoch
volebných obvodoch: vo volebnom obvode č. 1 (síd-
lisko Sever I a Sever II) budú obyvateľov v novom
mestskom zastupiteľstve zastupovať namiesto dote-
rajších šiestich poslancov piati, volebný obvod č. 5
(mestská časť Malé Blahovo) bude mať namiesto jed-
ného poslanca dvoch poslancov. Zmeny reflektujú na

demografický vývoj v tejto mestskej časti za posled-
né roky. Volebné obvody sa však teraz nemenia. 

Zasadnutie trvalo sotva 15 minút, a to vďaka
tomu, že vedúci frakcií Most-Híd a SMK predbežne
dospeli ku konsenzu. Na túto skutočnosť poukázal
pri predkladaní návrhu aj primátor. Zoltán Hájos
predložil tento návrh už na júnové rokovanie plé-
na, vtedy však nebola zhoda vo frakciách, preto bolo
nutné zvolať na september zasadnutie mimo pora-
dia. Alexander Dakó (Most-Híd) v mene poslan-
cov svojej strany uviedol, že o ďalších zmenách
musí rozhodnúť po voľbách nové mestské zastupi-
teľstvo . Ako dodal, stačilo by aj 19 členné zastu-
piteľstvo. Vedúci frakcie SMK László A. Szabó hod-
notil pozitívne, že sa poslanecké frakcie dokázali
dohodnúť o tejto otázke. Stotožňuje sa s názorom,
že pred novembrovými komunálnymi voľbami už
nemožno urobiť zásadné zmeny. Viceprimátor zdô-
raznil: aj dohoda oboch poslaneckých frakcií po-
tvrdzuje, že napredovaniu mesta neprospieva voj-
na vyhlásení. Zároveň dôrazne poznamenal: nie
zvonka by mali niektorí našepkávať, čo by sa
malo robiť a čo nie. Viceprimátor týmto reagoval na
výmenu názorov, ktorá pred zasadnutím mestské-
ho zastupiteľstva bola medializovaná. Mestský
klub strany Most-Híd (jeho predsedom je poslanec

EP József Nagy) a členom je aj poslanec NR SR
Gabriel Csicsai, ktorý nie je totožný s frakciou po-
slancov mestskej samosprávy za Most-Híd, ostro kri-
tizoval  SMK za zámer znížiť počet mandátov na pra-
hu komunálnych volieb. Tento zámer označil klub
za krok, ktorý ohrozuje demokraciu a jeho cieľom
je záchrana moci a nie šetrenie. Frakcia SMK bola
prekvapená týmto stanoviskom a obvinenia kate-
goricky odmietla. Zníženie počtu mandátov bola jed-
na z troch možných alternatív, o ktorých budú roz-
hodovať poslanci až nového mestského zastupiteľ-
stva. SMK jednoznačne odmietla útoky generova-
né zo zákulisia strany Most-Híd a súrila dohodu o
najvhodnejšej alternatíve. 

Šéf frakcie za Most - Híd Marián Ravasz pre
DH poprel rozpor medzi kritickým stanoviskom
Mestského klubu strany Most-Híd a konštruktívnym
postupom členov frakcie Most-Híd na zasadnutí. Ako
potvrdil, aj členovia poslaneckej frakcie boli prítomní
za zasadnutí mestského klubu, kde prezentovali ná-
zor, že „treba zvážiť, prerokovať, ktorá alternatíva
je vhodnejšia“. Na rokovaní klubu sa všetci prítomní
zhodovali v názore, že je potrebné meniť hranice vo-
lebných obvodov, ale túto zmenu nemožno realizovať
na poslednú chvíľu. Napriek tomu mestský klub stra-
ny Most-Híd vydal útočné stanovisko.

Sikabony egy helyett két képviselőt választhat
Egyetértés a két képviselői frakcióban: jövőre módosulhatnak
a választókörzetek és a mandátumok száma is

V Malom Blahove budú voliť dvoch poslancov



Dunaszerdahelyen folytatódik több városi fenn-
tartású út aszfaltburkolatának a teljes felújítása. Már
elkészült az új útburkolat a sikabonyi Gombótás
utcában. Ez a városi beruházás 32 ezer eurós rá-
fordítást igényelt. Befejezés előtt van a Smetana
ligetben a 289., a 290. és a 291. lakótömbök előt-
ti útszakasz rekonstrukciója, ennek költsége mint-
egy 95 ezer euró. Itt felújították a meglévő parko-
lóhelyeket és néhány újat is kialakítottak. A mun-
kálatok a Mező utcában folytatódnak a Szabó Gyu-
la utca és a Szövetkezeti utca közti szakaszon, ahol
október végéig elkészül az új útburkolat 116 ezer
eurós költségvetéssel. Szintén október végéig új asz-
faltburkolatot kap az egész Amadé László utca,
valamint a Hviezdoslav, a Sport és a Gyurcsó Ist-
ván utca egy - egy szakasza is. 

A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal az érin-
tett városrészek lakosainak megértését és tü-
relmét kéri a munkálatok idején, mivel a fel-
újításra kerülő útszakaszokon a gépkocsive-
zetőknek forgalomkorlátozásra kell számíta-
niuk, a gyalogosok részéről pedig indokolt a fo-
kozott óvatosság. 

Mint korábban tajékoztattunk róla, az idei út-
felújítási program júniusban kezdődött a Fürdő, a
Kistejedi és a Malom utcákban. A munkálatokat a
városi önkormányzat a képviselő-testület által jó-
váhagyott hitelcsomagból finanszírozza.   

Útfelújítások / Obnova ciest4

V Dunajskej Strede pokračuje úplná re-
konštrukcia viacerých cestných komunikácií
v správe mesta. Už bola dokončená re-
konštrukcia Gombótášskej ulice v mestskej
časti Malé Blahovo s rozpočtom 32 tisíc eur.  

Onedlho bude dokončená obnova cestnej ko-
munikácie v Smetanovom háji na úseku pri
obytných domoch č. 289., 290. a 291. s rozpočtom
95 tisíc eur. Tu bolo obnovené aj existujúce par-
kovisko a vybudovali aj nové parkovacie miesta.
Program obnovy ciest pokračuje v Poľnej ulici na
úseku medzi u. Gy. Szabóa a Družstevnou ulicou.
Tu podľa harmonogramu práce budú dokončené  do
konca októbra v hodnote za 116 tisíc eur. Nový as-

faltový povrch pribudne do konca októbra aj v uli-
ci László Amadéa, ďalej na niektorých úsekoch ulíc
Hviezdoslavova, Športová a Istvána Gyurcsóa. 

Mestský úrad v Dunajskej Strede v dotknutých
mestských častiach žiada občanov o pochopenie a
trpezlivosť, nakoľko na rekonštruovaných úsekoch
vodiči musia počítať s dopravným obmedzením.
Zo strany chodcov je tiež žiadúca opatrnosť. 

Ako sme už o tom informovali, program to-
horočnej rekonštrukcie miestnych ciest v správe
mesta bola zahájená v júni v uliciach Malote-
jedská, Kúpeľná a Mlynská. Mestská samospráva
rekonštrukciu uvedených miestnych cestných ko-
munikácií v zmysle rozhodnutia mestského zas-
tupiteľstva financuje z úverového balíka. 

Pokračujúca obnova ciest

Gyurcsó István utca / ulica I. Gyurcsóa

Folytatódó
útfelújítások

Gombotás utca / Gombotášska ulica

Hviezdoslav utca / Hviezdoslavova ulica

Mező utca / Poľná cesta

Amadé L.  utca / ulica L. Amadého



V rámci programu obnovy budov v Dunaj-
skej Strede cieľom mestskej samosprávy je
podpora takých investícií, ktoré okrem
úspory energie prispievajú aj k estetickej-
šiemu vzhľadu mesta. Preto v rámci  pane-
lového programu mesto už niekoľko rokov
podporuje dotáciami tepelnú izoláciu fasá-
dy panelákov, prednedávnom aj v centre
mesta na Vámbéryho námestí. Nelichotivou
viztitkou mesta je však objekt  bývalej ro-
botníckej ubytovne na rohu Hlavnej ulice a
Galantskej cesty. O príčinách hovorí  pri-
mátor  JUDr. Zoltán  Hájos.

„Postupná rekonštrukcia bytových domov na
Vámbéryho námestí je názorným príkladom toho,
aký priaznivý efekt sa môže dosiahnuť, keď sa sa-
mospráva a občania, obyvatelia bytov dokážu
zomknúť. V tejto súvislosti by som chcel poukázať

na to, že samospráva nepodporila len spomína-
ný projekt, ale by poskytla dotáciu aj na rekon-
štrukciu fasády administratívnej budovy bývalej
robotníckej ubytovne. Zdroje na to sú v rozpočte
mesta. Kým však obyvatelia panelákov na Vám-
béryho námestí využili túto možnosť, podnikate-
lia a firmy, sídliace v spomenutej administratív-
nej budove zatiaľ nereflektovali na túto príležitosť.
Je pre mňa nepochopiteľné, prečo nevyužili túto
možnosť čerpania mestskej  dotácie, veď tento ob-
jekt je v žalostnom stave “ – povedal primátor. Ako
poznamenal, spoločnosť spravujúca budovu má prí-
jem aj z veľkoplošnej reklamy, ktorá je umiestnená

na priečelí budovy. „Po rekonštrukcii by sa bu-
dova stala nielen krajšou, ale by sa ušetrili aj pro-
striedky na vykurovanie, teda podnikatelia by ju
mohli prevádzkovať efektívnejšie. Pravda, ešte nič
nie je stratené. Ak sa jej rekonštrukcia nezreali-
zuje tento rok, môže byť o nej reč neskôr. Ak by  fir-
my avizovali, že by príležitosť predsa len chceli vy-
užiť, samospráva zabezpečí zdroje, veď prijala o
tom aj uznesenie. Táto možnosť platí aj pre ostat-
ných občanov, ktorí bývajú na Vámbéryho námestí
v panelákoch, ktoré ešte neboli zrekonštruované“
– poukázal na možnosť čerpania cielenej mestskej
dotácie primátor Zoltán Hájos.

Dunaszerdahelyen a városi önkormány-
zat arra törekszik, hogy ne  csak a felújítás
és az energiatakarékosság jegyében in-
dítson beruházásokat, hanem emellett
ügyel arra, hogy a város szépüljön is. Ezért
született az a döntés, hogy az önkor-
mányzat támogatja a városközpontban, a
Vámbéry téren lévő lakótömbök homlok-
zatának hőszigetelését és  felújítását a
több éve zajló panelprogram keretében. A
városközpontot viszont továbbra is csúfítja
a Fő utca és a Galántai út kereszteződésé-
nél a volt munkásszálló elhanyagolt külsejű
épülete. Ennek okáról is kérdeztük Dr. Há-
jos Zoltán polgármestert. 

„A Vámbéry téren lévő lakótömbök fokozatos
felújítása szemléletes bizonyítéka annak, hogy mi-
lyen kedvező a végeredmény, ha az önkormány-
zat és a polgárok, a lakók összefognak. Ennek
kapcsán  utalnék arra, hogy az önkormányzat
nemcsak ezt a projektet támogatja, hanem tá-
mogatná például a galántai útkereszteződésnél
található irodaépület, a volt munkásszálló, hom-

lokzati rekonstrukcióját is. A városi költségve-
tés erre szánt is pénzt. Míg a Vámbéry téren a pol-
gárok felhasználták az önkormányzat támoga-
tását a háztömbök külső hőszigetelésére,  fel-
újítására, addig a vállalkozók az említett iro-
daépület esetében eddig nem éltek ezzel a lehe-
tőséggel. Nem egy szemet gyönyörködtető épü-
letről van szó, ezért nem értem,  miért nem hasz-
nálják ki a támogatásnak ezt a lehetőségét” – mu-
tatott rá a polgármester. Mint megjegyezte, az
épület homlokzatán elhelyezett reklámokból
külön bevétele is van az irodaházat működtető
tulajdonosok társulásának. „Pedig a felújítás
nemcsak esztétikailag tenné vonzóbbá az épületet,

hanem még hőmegtakarítást is eredményezne, te-
hát a tulajdonosok kisebb rezsiköltséggel tudnák
működtetni az irodaházat. Persze, még nincs vesz-
ve semmi. Nincs szó arról, hogy ha az idén nem
valósulna meg a rekonstrukció, akkor már jövőre
nem lenne rá mód. Ha a vállalkozók jelzik, hogy
mégis élnének a lehetőséggel, akkor az önkor-
mányzat biztosít rá keretet, hisz erről  megsza-
vazott határozat van érvényben. E támogatás
igénybe vételének lehetősége vonatkozik azokra
a Vámbéry téri panelházakra is, amelyek  még
nem voltak felújítva” – hívta fel a figyelmet a to-
vábbra is nyitott támogatási lehetőségre Hájos
Zoltán polgármester. 

Megkérdeztük / Opýtali sme sa 5

Megkérdeztuk
a polgarmestert

..

,

Opytali sme
sa primatora

,
,

Prečo mešká obnova budovy
bývalej robotníckej ubytovne?

Miért nem újul meg a volt 
munkásszálló épülete?



A szokásos nyári nagytakarítás, csinosítás
és kisebb javítások mellett az idei vakáció
alatt két városi  fenntartású iskolában na-
gyobb beruházásra is sor került. 

A Vámbéry Ármin Alapiskolában az im-
már szűknek bizonyult ebédlő bővítésén dol-
goznak, a Szabó Gyula Alapiskolában pedig
folytatódik a tavaly megkezdett  ablakcsere. A
munkálatok jelenleg is folynak, ami azonban –
mint azt mindkét iskolavezetés hangsúlyozta –
nem akadályozza a tanítás menetét. A „vám-
béryben” az ebédlővel várhatóan november fo-
lyamán  készülnek el. A Szabó Gyula Alapis-
kolában az ablakcsere befejezésének tervezett
időpontja szeptember 22. Tavaly az osztályok
kaptak új ablakokat, az idén az ebédlő és a fo-
lyosók vannak soron. Rengeteg ablakról van
szó, ezért kellett kétfelé osztani a munkát – tud-
tuk meg Hervay György mérnöktől, a Városi
Hivatal beruházási osztályának vezetőjétől,
aki azt is közölte, hogy még hátravan egy to-
vábbi beruházás  megvalósítása: a téli hidegek
beállta előtt lecserélik a Kodály Zoltán Alap-
iskola elöregedett kazánját.  

A Smetana ligeti szlovák alapiskolában a
múlt héten fejeződött be a nagy tornaterem nyí-
lászáróinak cseréje, amelyek életveszélyesek

voltak. Ez a felújítás nem terheli a városi költ-
ségvetést, mert az ablak- és ajtócserét a bel-
ügyminisztérium forrásaiból finanszírozzák.  

Počas letných prázdnin boli popri tradičnom
veľkom upratovaní a menších opravách na dvoch zák-
ladných školách v správe mesta zahájené rozsiahlejšie
investície.

Na ZŠ Ármina Vámbéryho rozširujú kapaci-
tu jedálne, nakoľko súčasnú jedáleň už škola
vyrástla. Na ZŠ Gyulu Szabóa pokračuje výme-
na okien. Práce prebiehajú aj v súčasnosti, ale ako
riaditelia oboch škôl zdôraznili, rekonštrukčné prá-
ce nemajú rušivý dopad na priebeh vyučovania.
Nová jedáleň by mala byť dokončená v novembri,
s výmenou okien chcú finišovať do 22. septemb-
ra. Vlani vymenili okná učební, tento rok sú na rade
chodby a jedáleň. Jedná sa o veľmi veľa okien, pre-
to sme museli práce rozvrhnúť do dvoch etáp – po-
vedal pre DH vedúci investičného oddelenia
mestského úradu Ing. Juraj Hervay. Ako dodal,
pred zimnou vykurovacou sezónou prebehne aj re-
konštrukcia kotolne na ZŠ Zoltána Kodálya.

V ZŠ Smetanov háj z dôvodu havarijnej situá-
cie bola realizovaná  výmena okien a dverí veľkej te-
locvične.  Táto rekonštrukcia nezaťaží  rozpočet mes-
ta, nakoľko potrebné finančné prostriedky budú po-
ukázané z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra.  

Obnova / Rekonštrukcia6

Tanulnak és felújítanak

Rekonštrukcia
škôl pokračuje
Obnova jedálne, výmena okien a
kotolne na základných školách v
správe mesta

Ebédlőbővítés, folytatódó ablakcsere és küszöbönálló 
kazáncsere három alapiskolában 



Szeptember 18. (csütörtök):  
11.00 – A vásár ünnepélyes megnyitója. Közreműködik az Ágacska Gyermek-

néptáncegyüttes és a Pántlika zenekar  
15.00 – 16.00 – Gyermekműsor - Kodály Zoltán Alapiskola diákjai, Csalló-

közi Gyermek-néptáncegyüttes 
16.00 – 17.15 – Folkblokk - Közreműködnek: Tiszta Forrás Népdalkör, Csal-

lóközkürti Népdalkör, Pántlika zenekar 
18.00 – 19.30 – Vadkerti Imre önálló koncertje  
20.15 – Bikini – koncert   
22.30 – 24.00 – Disco – Veréb Attila 

Szeptember 19. (péntek):   
15.00 – 16.00 – Gyermekműsor – Kuttyomfitty Társulat – táncos meseelőadás  
16.00 – 16.45 – Zene, az kell! – Farkas Mária tanítványainak fellépése 
16.45 – 17.00 – Kangoo bemutató
17.30 – 18.30 – Nótavarázs. Közreműködik: Dóka Zsuzsa, Bősi Szabó Lász-

ló, Derzsi György, Kosáry Judit, Kollár Katalin. Kísér: Banyák István és Sár-
közi Pál népi zenekara 

18.30 – 19.30 – Zuzana Smatanová – koncert 
20.15 – 23.00 R-GO – koncert
23.00 – 01.00 – Black &White – koncert

Szeptember 20. (szombat):   
12.00 – 15.00 – Erős Emberek Nemzetközi Versenye
15.00 – 16.00 – Vásári komédiások: Nénje bolond meséi  
16.00 – 16.15 – A Városi Nyugdíjasklub éneklőcsoportjának fellépése 
16.15 – 17.15 – Rivalda Színház: Színházturné  
17.15– 17.30 –  Csip-csirip

Gyermekszínpad (Művé-
szeti Alapiskola – Alis-
tál): Nemzetközi zenész-
találkozó 

17.30 – 18.30 – Csallóköz
Csillagai: Juhos Attila, Ke-
vicky Tünde, Kosár Sza-
bolcs, Szabó Marika,
Gyurcsík Tibor 

18.45 – 19.45 – Golddies:
Meseautóval a zene vilá-
gába 

20.15 – 02.00 – Nosztalgia-
buli – Fero, Bonbon, Zol-
tán Erika, Betty Lov

18. september (štvrtok):
11.00 – Slávnostné otvorenie jarmoku
Účinkuje: Detský folklórny súbor Ágacska a ľudová kapela Pántlika
15.00 – 16.00 – Detský program. Účinkujú žiaci Základnej školy Zoltána

Kodálya, Detský tanečný súbor  Csallóközi 
16.15 – 17.15 – Folklórny program. Vystúpia: Ženská spevácka skupina Tisz-

ta Forrás, Ženská spevácka skupina Ohrady, ľudová kapela Pántlika
18.00 – 19.30 – Imre Vadkerti – koncert
20.15 – Bikini – koncert 
22.30 – 24.00 – Disco – Attila Veréb

19. september (piatok):
15.00 – 16.00 – Program pre deti – Kuttyomfitty Társulat
16.00– 16.45 –  Hudba musí znieť... – Koncert študentov Márie Farkašovej  
16.45 – 17.00 – Ukážka Kangoo
17.30 – 18.30 – Ľudové piesne. Vystúpia: Zsuzsa Dóka, László Bősi Szabó,

Judit Kosáry, Katalin Kollár a György Derzsi za  doprovodu skupiny Istvá-
na Banyáka a Pála Sárköziho

18.30 – 19.30 – Koncert Zuzany Smatanovej 
20.15 – 23.00 – R-GO – koncert
23.00 – 01.00 – Black & White – koncert

20. september (sobota):
12.00 – 15.00 – Medzinárodná súťaž silných mužov
15.00 – 16.00 – Vystúpenie divadla Vásári komédiások
16.00 – 16.15 – Vystúpenie Speváckej skupiny Klubu dôchodcov
16.15 – 17.15 – Vystúpenie Divadla Rivalda

17.15 – 17.30 – Vy-
stúpenie Detského
divadelného súboru
Csip- csirip Gyer-
mekszínpad
17.30 – 18.30 –
Hviezdy Žitného os-
trova: Attila Juhos,
Tünde Kevicky,
Szabolcs Kosár, Ma-
rika Szabó, Tibor
Gyurcsík  
18.45 – 19.45 –
Golddies – koncert
20.15 – 22.30 –
Koncert  
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Dunaszerdahely városi fenntartású iskolái-
nak az idén sincs okuk panaszra, van gyerek
bőven. A magyar tannyelvű Vámbéry Ármin
Alapiskola  és a szlovák  tannyelvű Jilemnický
utcai három-három osztályt nyitott az első
évfolyamban,  a Szabó Gyula Alapiskola a há-
rom első mellett egy nulladik évfolyamot is
indított, a Kodály Zoltán Alapiskola két első
osztállyal és egy nulladikkal, a Smetana ligeti
pedig két első osztállyal kezdi meg a
2014/20115-ös  tanévet. A két nulladik év-
folyamot is beleszámítva összesen 15 osztály
fogadta az iskolakezdő apróságokat.

Szeptember 2-án  az összes iskola ugyanazt a
képet mutatta: a zuhogó eső miatt a tanévnyitó ün-
nepség az előcsarnokba szorult, ahol akkora volt

a nyüzsgés, zsongás, mint a méhkaptárban. Az idén
minden iskolában külön tartották meg a tanévnyi-
tót, de azonos időpontban, reggel kilenckor.

Dr. Hájos Zoltán  polgármester ünnepi tan-
évnyitó beszédét a több mint 650 diák által látogatott
Vámbéry Ármin Alapiskolában tartotta meg. „Az
iskola nemcsak a tudásról, az ismeretszerzésről szól,
hanem arról is, hogy kis közösségek jönnek létre,
melyeknek tagjai támogatják, segítik egymást. A
Vámbéry Alapiskolában minden a diákokért van,
és ez jó. Nem mindegy, milyen közegbe kerülnek a
gyerekek, akiknek az iskola a második otthonuk”
– hangsúlyozta a polgármester. Végezetül a gye-
rekeknek szorgalmat, kitartást, a szülőknek sok tü-
relmet, a pedagógusoknak pedig sikeres munkát kí-
vánt, ami nemcsak a Vámbérynak, hanem a város
valamennyi iskolájának szólt. 

Tanévnyitás8

Nincs diákhiány az iskolákban
Nyolc magyar és öt szlovák első osztály nyílt az új tanévben a
városi alapiskolákban



Nový školský rok 9

Nie je núdza o prváčikov na základných
školách v zriaďovateľskej spôsobnosti Du-
najskej Stredy v školskom roku 2014/2015. 

ZŠ Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom
maďarským a slovenská ZŠ na Jilemnického ulici
otvorila zhodne tri triedy pre prvý ročník. Na ZŠ
Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským
otvorili popri troch triedach aj nultý ročník, na ZŠ
Zoltána Kodálya popri dvoch triedach jednu trie-
du pre nultý ročník. Slovenská ZŠ Smetanov háj
začína nový školský rok s dvoma triedami v
prvom ročníku. Dovedna bolo s dvoma triedami v
nultom ročníku otvorených 15 tried pre prvákov. 

Druhý september bol na všetkých školách rov-
naký: kvôli výdatnému dažďu sa slávnostné zahá-
jenie školského roka presunulo z dvora do škôl. Za-
hájenie školského roka každá škola zorganizova-
la zvlášť, ale v rovnakom čase, ráno o 9,00. 

Primátor JUDr. Zoltán Hájos predniesol sláv-
nostný prejav z príležitosti zahájenia nového
školského roka na ZŠ Ármina Vámbéryho, ktorú
navštevuje viac ako 650 žiakov. „Škola nie je len
o vedomostiach a poznaní, ale aj o vzniku malých
komunít, ktorých členovia sa vzájomne podporu-
jú a pomáhajú si. Na ZŠ Ármina Vámbéryho sa deje
všetko pre žiakov, a to je dobré. Nie je jedno, do aké-
ho prostredia sa dieťa dostáva, škola je ich druhým
domovom“ – zdôraznil primátor. Na záver zaželal
všetkým žiakom, ktorí navštevujú školy v správe
mesta vytrvalú prácu, rodičom trpezlivosť, a pe-
dagógom úspešnú prácu. 

Je dostatok
prváčikov
V novom školskom roku ot-
vorili osem maďarských a päť
slovenských tried



Elsősorban a történelmet oktató alap- és kö-
zépiskolai pedagógusoknak szólt az a könyvbe-
mutató, amely szeptember 5-én zajlott a Vermes vil-
lában a szlovákiai Izraeli Kereskedelmi Kamara El-
veszett város elnevezésű projektje részeként. A szer-
zők által ismertetett két mű, Simon Attila Duna-
szerdahely – Kis Palesztina és Miroslav Michela
Komárom – Város a határon c. munkája a két vá-
ros egykor virágzó zsidó közösségének életét hi-
vatott bemutatni. A hazai történelmi emlékezet re-
vitalizálására 2010-ben indított projektet Miloš
Žiak, a kamara elnöke, és Eduard Nižňanský tör-
ténészprofesszor, a kiadványok védnöke mutatta be.
Dr. Hájos Zoltán polgármester  üdvözölte, hogy
a bemutatóra Dunaszerdahelyen került sor, mely-
nek történetében jelentős szerepet játszott a zsidóság.
„Fontos, hogy ezek a kiadványok eljussanak a  fi-
atalokhoz, mert sokan abból fakadóan, hogy nem
ismerik a holokauszt következményeit, bagatelli-
zálják a történteket. Fontos, hogy a fiatalság ta-
nuljon, és tudja, hogy a társadalmi konfliktus-
helyzeteket nem erővel kell megoldani” - hangsú-

lyozta. A polgármester rámutatott arra is, hogy az
itteni magyarságot is súlyos traumák érték a kite-
lepítések időszakában. Simon Attila figyelmezte-
tett: a hazai zsidóság kapcsán csak a holokauszt-
ról beszélni olykor már kontraproduktív.  Min-
dennapi élete megjelenítésével lehet közelebb vin-

ni ezt a tragikus sorsú közösséget a ma emberéhez.
„Ez a kiadvány nem a holokausztról, hanem az élet-
ről szól” - hangsúlyozta a történész. A két művet
ajándékként, DVD formájában kapták meg a du-
naszerdahelyi iskolák. A projekt egyik fő támoga-
tója a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma.   

Időszerű témák / Aktuality10

Kiadvány, amely az életről szól

Pozsonyból indult és mintegy harminc veterán-
autó felvonulásával kezdődött, majd neves sztáro-
kat felvonultató koncerttel zárult szeptember 7-én a
helyi sportcsarnokban a Kristályszárny dunaszer-
dahelyi rendezvénye. A jótékonysági akcióiról ismert,
főleg súlyos beteg vagy fogyatékkal élő gyermek-
eket, hátrányos helyzetű családokat segítő alapítvány
gyűjtésének bevételéből két dunaszerdahelyi család
és két helybeli szervezet, a Mentálisan Sérülteket Se-
gítő Társulás és az Autista Személyeket Segítő Tár-
saság is részesül. A gyűjtés egészen év végéig, 2014.
december 31-ig tart. Aki eddig nem tette meg, még
mindig küldhet tetszőleges összeget a Kristály-
szárny Alapítvány számlájára: Nadácia Krištáľo-
vé krídlo 2962795958/0200. Adakozhat 2 euró ér-
tékű SMS küldésével is a 877-es számra, DMS
KRIDLO alakban (DMS köz KRIDLO). 

Jazdou takmer tridsiatich historických vozidi-
el, ktoré prichádzali z Bratislavy, bolo odštartova-
né 7. septembra benefičné podujatie s názvom Kriš-
táľové krídlo, ktoré  vyvrcholilo veľkolepým ve-
černým charitatívnym koncertom v dunajskost-
redskej športovej hale.  O podujatí je známe, že pod-
poruje rodiny, ktoré sa ocitli vo veľkej sociálnej núd-
zi, alebo vychovávajú nevyliečiteľne choré deti. Ten-
tokrát išlo o podporu dvoch dunajskostredských ro-
dín a združení: OZ SPOZA (podporuje ľudí žijú-
cich s autizmom a Združenie na pomoc s luďom s
mentálnym postihnutím. Zbierka trvá do konca
roka, 31. decembra 2014. Podporiť ju možno zas-
laním ľubovoľnej čiastky na číslo účtu Nadácie
Krištáľové krídlo 2962795958/0200 alebo zasla-
ním SMS v hodnote 2 eur na číslo 877 v tvare DMS
KRIDLO. (DMS medzera KRIDLO).

Dunaszerdahelyen
járt a Kristályszárny

Krištáľové krídlo v Dunajskej Strede

,

Predovšetkým dejepisárom základných a
stredných škôl bola 5. septembra vo Vermeso-
vej vile určená prezentácia, ktorú organizovali
v rámci projektu Stratené mesto pod záštitou
Izraelskej obchodnej  komory . 

Obe publikácie, Dunajská Streda – Malá Pa-
lestína od Attilu Simona a Komárno – Mes-
to na hranici od Miroslava Michela opisujú
život niekdajšej židovskej komunity v týchto
mestách. Predstavil ich autor námetu projek-
tu Miloš Žiak a profesor histórie Eduard Niž-
ňanský. Primátor Dunajskej Stredy JUDr. Zol-

tán Hájos vo svojom prejave okrem iného
uviedol: „Je nesmierne dôležité, aby sa tieto
publikácie dostali k mladej generácii, lebo
mnohí, ktorí nepoznajú dôsledky holokaustu,
preto bagatelizujú smutné udalosti. Je po-
trebné, aby sa mladí poučili a uvedomili si, že
spoločenské konflikty nemožno riešiť silou“.
Attila Simon upozornil: „Táto publikácia nie
je o holokauste, ale o živote“. Dunajsko-
stredské základné školy  obdržia obe publikácie
vo forme DVD. Projekt podporilo aj Múzeum
kultúry Maďarov na Slovensku. 

Publikácia o živote
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Szenzációt keltettek a dunaszerdahelyi első
világháborús hadifogoly-tábor életét meg-
örökítő  korabeli fényképek és a foglyok ál-
tal készített emléktárgyak azon a várostör-
téneti kiállításon, amely a Csallóköz-Szer-
dahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet, a
Csallóközi Múzeum és a Kortárs Magyar Ga-
léria közös rendezésében április 23-tól má-
jus 17-ig volt látható a Vermes villában. 

Nem csoda, hisz sokan nem is tudták, hogy a mai
Ádor utcától a kórház felé húzódó, akkor még la-
katlan területen 1914. szeptembere és 1918. no-
vembere között hatalmas hadifogoly-tábor működött.
A fabarakkok lakóinak többsége orosz volt, de vol-
tak köztük olaszok, lengyelek, bolgárok, románok,
szerbek, sőt néhány magyar is. A rossz higiénés vi-
szonyok okozta járványok folyamatosan szedték ál-
dozataikat a hiányos táplálkozás miatt legyengült fog-
lyok között. A halottakat a tábor sikabonyi temető-
jében helyezték örök nyugalomra, ahol egyes ada-
tok szerint 1900 katona pihen, de csak vagy 450-nek
ismert a neve. „Ez az egykor nagyon szépen kar-
bantartott temető 1945 után el lett hanyagolva, és
állapota folyamatosan romlott. Azt akarjuk, hogy is-
mét a város egyik ékessége legyen” - nyilatkozta la-
punknak még áprilisban Iván Péter, a Kortárs Ma-
gyar Galéria vezetője, a Kaszinó alapító tagja. 

Kiderült azonban, hogy nemcsak a Kaszinó-ta-
gokat zavarta az ecetfáktól burjánzó, elvadult  te-
mető látványa, hanem másokat is. Civileket és a Vá-
rosi Hivatal dolgozóit egyaránt. Elhatározásuk, hogy
rendbe tegyék az emlékhelyet, nem kötődik az I.
világháború kitörésének idei centenáriumához,
jóval korábbi keletű. Érdekes módon mindegyi-
küknek valami más adott  lökést ahhoz, hogy meg-
oldást keressen az áldatlan helyzetre. Csörgey Lász-
ló civil kezdeményezőnek és barátainak egy szlo-
véniai út, ahol látták, milyen példásan gondos-
kodnak az ottaniak az Isonzónál elesett – egykor

ellenséges – katonák sírjairól. Mások kárpátaljai ki-
rándulásukról tértek haza hasonló tapasztalatokkal,
amelyekről baráti körben is beszéltek. A temető
problémája egyre több embert foglalkoztatott. Fo-
kozatosan tudomást szereztek egymásról, és kö-
zösen kezdték keresni a megoldást. 

Szabó Dezső, a városi hivatal  beruházási és mű-
szaki főosztályának vezetője a temető közelében la-
kik. Ahányszor az elvadult sírkertet meglátta, rossz
érzés fogta el. 2010-ben a legfőbb illetékeshez, a bel-
ügyminisztériumhoz fordult segítségért: „Az osz-
tályunk kidolgozott egy tervet, melynek  megvaló-
sítása elég nagy összeget igényelt volna, és elküldte
a minisztériumnak. A tervet jóváhagyták, de pénzt
nem tudtak adni. A Városi Hivatal több minisztéri-
umnak és külképviseletnek jelezte, hogy revitalizálni
szeretné a temetőt. Sajnos, segítség egyiküktől sem
érkezett” Aztán megjelent az irodájában egy olasz
hölgy, akinek a hozzátartozója a fogolytáborban halt

meg, és szerette volna látni a sírját. „Elvezettem a
temetőbe, és kimondhatatlan szégyenkezés fogott el.
Azt mondtam magamban, ez nem maradhat így.
Rendbe kell hozni a temetőt, nem fogunk várni sem
a minisztériumra, sem másra” – összegezte akko-
ri érzéseit Szabó Dezső azon az augusztus 5-i saj-
tótájékoztatón, amely a civil kezdeményezők, a Ka-
szinó és a Városi Hivatal közös összefogását és a
lakossághoz intézett felhívását ismertette a temető
rekonstrukciójának ügyében. 

Ebből a példaadó, örvendetes összefogásból már
konkrét eredmények is születtek. Jelentkezett egy
vállalkozó, aki megcsinálja a sírkereszteket, egy má-
sik minimális összegért a feliratokat készíti el. Hála
az önkéntes takarítók munkájának, a temető terü-
letéről eltűnt a sok szemét. A városi tulajdonú Mu-
nicipal Real Estate DS Kft. gépeinek köszönhető-
en sikerült eltávolítani a nehezen irtható ecetfák
dzsungelét. A döbbenetesen rossz állapotú, leégett
tetejű kápolna felújítását Csörgey László és bará-
ti köre vállalta. Ők dolgozták ki azt a projektet is,
amely egyszerűbb és könnyebben kivitelezhető,
mint az előző. Érdemes megjegyezni, hogy Csör-
gey mérnök nem dunaszerdahelyi, mégis tevékeny
részt vállal a temető felújításában. 

Tehát elkezdődött a munka, amelynek folyta-
tásához és mihamarabbi sikeres befejezéséhez a vá-
roslakók segítségére is szükség lesz. Akik pénzbeli,
vagy egyéb felajánlásokkal (építkezési anyagok,
munkagépek, fizikai munka) tudnak segíteni,  kér-
jük, jelentkezzenek a +421-918-607307-es tele-
fonszámon, vagy a szerdahelyikaszino@gmail.com
villámpostacímen. /Slovenská verzia nabudúce/

Még az idén rendbe teszik a hadifogoly-temetőt
Folyik az első világháborús
hadifogoly-temető felújítása
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Od jari majú na Mestskej polícii v Dunajskej
Strede novú posilu  - urasteného, krásneho
nemeckého ovčiaka. Majiteľom a cvičite-
ľom služobného psa, určeného na hliadko-
vanie a ochranu verejného poriadku je nad-
práporčík Csaba Csicsai, ktorý sa venuje vý-
cviku policajných psov  už 25 rokov.

Videla som vás hliadkovať na ulici. Pes pô-
sobil veľmi pokojným, až priateľským dojmom.

- Policajný pes musí byť dokonale ovládateľný.
V závislosti od situácie keď je nutné, útočí, inoke-
dy je pokojný. Všetko sa deje na príkaz, ktorému sa
musí zviera bezpodmienečne podriadiť. Aj skúšky
sú o tom. Existuje základná skúška, po nej nasle-
dujú ďalšie, ktoré sú úmerne veku stále ťažšie.

Teda musíte s ním veľa trénovať.
- Áno, ale nie denne. Pes nie je stroj, aj on po-

trebuje oddych. Trénujeme dva až trikrát do
týždňa. Výcvik sa začína, keď má pes 7 týždňov.
Pri výbere psa je u mňa rozhodujúce, aby obaja
rodičia  „pracovali“. Potomkovia po generácie
selektovaných služobných psov dedia také fyzic-
ké a psychické vlastnosti, ktoré sa výborne vy-
užívajú v policajnej praxi. Samozrejme, po vy-

trvalej práci, ktorá však nie je krutou drezúrou.
Výcvik prebieha hravou formou a v závislosti od
druhu práce, na ktorú psa pripravujeme, podpo-
rujeme, rozvíjame jeho pudy. V prípade strážne-
ho a obranného psa rozvíjame jeho lovecký, ko-
ristnícky inštinkt. Takto vycvičený pes aj človeka
považuje za korisť.  Ale aj vtedy koná len na prí-
kaz, prísne v medziach zákona. 

Ako prvé čo učíte psa?
- Meno. Potom sa musí naučiť udržiavať so mnou

kontakt. Nasleduje socializácia: musí si zvyknúť na
vozidlá, hluk, výstrely, výkriky,  tmu, na hádzané
predmety – počas výcviku sa hádžu do neho plas-
tové fľaše. Snažíme sa psa pripraviť na všetko, hoci
na všetko sa nedá.

Musí mať rád  svojho majiteľa?
- Samozrejme. Má ma rád, lebo ja ho kŕmim. Pes

je vždy verný tomu, kto ho kŕmi. Keby som vám te-
raz dal svojho psa a vy by ste ho dva dni držali uzat-
voreného len o vode a od tretieho dňa by ste ho za-
čali krmiť, tak o mesiac by si ma môj pes ani ne-
všimol. Hovorím z vlastných skúseností, veď ja vy-
chovávam psov pre iných, starám sa o nich do veku
jedného roka.

Majú psi radosť z práce?
- Veľmi, pričom sa dokážu nesmierne tešiť z úspe-

chu. Pán Lehoczky, ktorý vlastnil známeho zá-
chranárskeho psa Mancsa, mi rozprával zaujíma-
vú príhodu: keď pátrali po preživších indického ze-
metrasenia, ale  našli len samých mŕtvych, Mancs
prepadol depresii. Nakoniec sa musel medzi ruiny
schovať jeden ich spolupracovník, aby ho zá-
chranársky pes mohol nájsť a mohol sa tešiť z úspe-
chu. Vysvetlením tejto depresie je, že pes nepozná
prehru. Nie je na to cvičený. Preto je schopný na

rozkaz napadnúť hocikoho, lebo si neuvedomuje,
že môže prehrať.

Kedy pôjde policajný pes do dôchodku?
- To nezávisí od veku. Starých psov vyraďujeme

zo stavu, ale nakoľko pracovali celý život, tréno-
vali, pohyb by im chýbal. Preto pokračujeme v tré-
ningu, ale už nevadí, keď si nesadne na prvý povel,
alebo nereaguje dostatočne rýchlo. A keď príde ťaž-
ká choroba, psovod vtedy miluje naozaj svojho psa
, keď dokáže prijať rozhodnutie, ktoré umožňuje
ukončiť jeho trápenie.   

Po toľkých rokoch dokážu vás ešte psi pre-
kvapiť ?

Áno, v dobrom i v zlom. Na jar sme cvičili sto-
povanie. Simulovali sme situáciu, že hľadaný člo-
vek stratil niekoľko predmetov: kapesník, zápalky,
zapaľovač atď. Pes musí bez vydania zvuku, za-
ľahnutím naznačiť nájdený predmet. Mesiac sme cvi-
čili s troma predmetmi, potom som sa rozhodol zvý-
šiť ich počet na päť.  Ale pes po signalizácii tretieho
predmetu vstal a nebol ochotný hľadať ďalšie sto-
py. Myslel si, že našiel tri predmety, tým sa jeho prá-
ca skončila. Ale odkiaľ pes vie, koľko sú tri?

Pes nepozná prehru
Prácu mestskej polície v Dunajskej Strede od jari pomáha aj
služobný pes

Huszonnegyedik alkalommal lesz október 2-
a és 5-e között városunkban a Frank Maroc-
co Nemzetközi Harmonikafesztivál. Az UNES-
CO égisze alatt zajló  rendezvény támogatói Du-
naszerdahely Városa és a nagynevű olasz har-
monikagyártó cég, a Victoria Accordions Cas-
telfidardo.    

Világhírű vendég lép fel az idei fesztiválon
október 3-án: Klaus Paier (48) osztrák dzsessz-
harmonikás és komponista. A másik két szereplő
koncertje is nagy élménnyel kecsegtet: a 4-ei
hangverseny egyik közreműködőjét, a szerbiai
születésű Palágyi Krisztiánt már ismerik a
dunaszerdahelyiek, ő volt a tavalyi  verseny győz-
tese. A másik közreműködő, az orosz Vlagyimir
Sztupnyikov is nagyot bizonyított: ő az idei Klin-

genthali Nemzetközi Harmonikaverseny junior
kategóriájának első helyezettje. A nagy presztí-
zsű klingenthali verseny szólista kategóriájának
idei győztese  a Spanyolországban élő Nikola Ta-
nasković volt, őt október 2-án hallhatjuk a Ver-
mes villában, ahol az összes koncert  zajlik, va-
lamennyi 18.30 órai kezdettel. Október 4-én
és 5-én mesterkurzus várja az érdeklődőket két
neves pedagógus, az orosz Alekszander Dmit-
rijev és a lengyel Piotr Chololowicz vezetésé-
vel. A Coup Jeunesse nemzetközi ifjúsági har-
monikaversenyre mintegy 20 résztvevőt várnak
– tudtuk meg a városunk nevét világszerte is-
mertté tevő rendezvény művészeti igazgatójától,
Rácz Tibor harmonikaművésztől, akit tavaly Du-
naszerdahely díszpolgárává avattak.  

Jazzová hviezda na

festivale
V dňoch 2-5 októbra sa v Dunajskej

Strede koná 24. ročník Medzinárodného
akordeónového festivalu Franka Maroc-
ca a Coup Jeunesse. 

Festival sa koná pod záštitou UNESCO s
podporou Mesta Dunajská Streda a známeho
talianskeho výrobcu akordeónov Victoria Ac-
cordions Castelfidardo. Program festivalu je lá-
kavý: 3. októbra vystúpi jazzová hviezda, in-
terpret a skladateľ Klasu Paier (48) z Rakús-
ka. O deň neskôr koncertuje výherca vlaňaj-
šej súťaže Krisztián Palágyi (pôvodom zo
Srbska) a ruský interpret, víťaz tohtoročnej
medzinárodnej súťaže v Klingenthale Vladi-
mír Stupnikov. V Klingenthale zvíťazil Nikola
Tamasković, ktorý sa predstaví 2. októbra.
Koncerty vo Vermesovej vile sa začínajú
vždy o 18,30 hod. V dňoch 4. a 5. októbra sa
konajú majstrovské kurzy pod vedením
významných pedagógov Alexandra Dmitri-
jeva z Ruska a Piotra Cholowicza z Poľska.
Na medzinárodnú súťaž mladých akordeonis-
tov Coup Jeunesse príde 20 súťažiacich– po-
vedal pre DH umelecký riaditeľ festivalu a
Čestný občan Dunajskej Stredy Tibor Rácz.

Világhírű dzsesszmuzsikust várnak
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A Dunaszerdahelyi Sportgimnázium mellett
müködő SG DAC Sportklub kézilabda szakosztálya
lánycsapatainak 2013/2014-es bajnoki évadzáró ün-
nepségén volt ok az ünneplésre. A lánycsapatok a
következő dobogós helyezéseket érték el a megyei
bajnokságokban:

U10 korcsoport - aranyérem (Nyitra-Nagyszom-
bat megyei bajnokság)

U12 korcsoport - ezüstérem (Nagyszombat megyei
bajnokság)

U14 korcsoport - bronzérem (Nagyszombat megyei
bajnokság)

A legsikeresebb korosztály a 10 évesek csapa-
ta volt, hiszen a honi megyebajnoki cím mellett, csak
gólkülönbséggel maradtak le a Győri Audi ETO nyílt
lánybajnokságában a dobogóról. Egyébként a klub
valamennyi korcsoporttal részt vehet ebben a kitűnő,
Közép-Európa egyik legszínvonalasabb nemzetközi
gyerekbajnokságában! 

Az ünnepségen a kézilabdás lányokat, edzőket
és a szülőket Szabó László, az SG DAC Sportklub
elnöke üdvözölte. Németh Jolán vezetőedző a fent
említett sikerekhez vezető utat értékelte, kiemel-
ve a  lányok egyéni és csapatteljesítményét, meg-
köszönte az edzők odaadó és szakértő munkáját,
a  sportklub, a szülők és a támogatók segítségét.
A „Szülő - szurkolói klub“ képviselői hagsúlyoz-
ták, hogy az edzők a sportklub „Több, mint klub“
szlogenjének szellemében kitartásra, önfegye-
lemre, csapatszellemre, összetartozásra nevelik
gyermekeiket, amiért tiszteletüket és köszönetü-
ket fejezték ki. Az ünnepi beszédek után az SG
DAC Sportklub elnöke és az edzők átadták  mind-
három korcsoport kézilabdázó lányainak a serle-
geket, és büszkén akasztották a sportolók nyaká-
ba a megyei bajnokságokban elért dobogós he-
lyezések jutalmát - az érmeket.

Kitűnő
eredmények
a 2013/2014
idényben
A Dunaszerdahelyi 
Sportgimnázium mellett 
működő SG DAC Sportklub
kézilabda szakosztályának
lánycsapatai remekül 
szerepeltek

Az U10 korcsoport aranyérmes tagjai: Pápay Eszter, Kovács Tamara, Samu Annamária, Horváth Panna, Deák
Alexandra, Ágh Zsákovics Sára, Győri Viktória, Vida Veronika- Vass Virág , Pénzes Mónika,Koller Andrea, Forgáč Re-
beka, Lelkes Eszter, Szabó Réka, Sidó Linda, Hrapka Sára, Agh Rebeka, Lednecká Bianka, Morva Réka, Földes Réka
Edző: Németh Lívia, Németh Jolán

Az U12 korcsoport – az ezüstérmes csapat: Márkus Emese, Csiba Antónia, Mészáros Andrea, Végh Angéla, Ber-
talan Anita, Tóth Réka, Kocsis Krisztina, Davidovská Edina, Gálffy Viktória, Patócs Natasa, Molnár Regina, Fehér Ni-
kolett,  Ollé Anna,  Edzők: Mátis László, Németh Jolán.

Az U14 korcsoport – a bronzérmes csapat tagjai: Bartalos Adriána, Bott Boglárka, Bögi Fanni, Bosák Cynthia,
Czetli Krisztina, Demeter Virág Orsolya, Kürtiová Simona, Fodor Dóra, Kiss Dominika, Rigó Henrietta, Tóth Anett,
Szabó Kitti, Varga Beáta, Németh Enikő.  Edzők: Mátis László, Németh Lívia, Németh Jolán.
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Augusztus 27-i olvasói versenyünk nyertesei
A legutóbbi számunkban közölt kérdésre adott helyes választ beküldők

közül a kisorsolt nyertesek: Pongrácz Zoltán, Fenyves 1364/23, Ko-
sinszky Csilla, Halpiac tér 335/15 és Edmár Kriszta, Jilemnický u.
203/7. Mind a három nyertes 25 euró értékű vásárlási utalványt nyer
a Mercantora boltban, amely a Duna Palota-épültében található a Ga-
lántai úton, a Szociális Biztosítóval szemben./Nyitva tartás minden nap
reggel 8-tól este nyolcig./  Az utalványok a boltban vehetők át. Szük-
séges a személyazonossági igazolvány bemutatása. 

Új kérdés: 
Hol található Dunaszerdahelyen az Itelcom szaküzlete? A nyertesek ju-

talma az Itelcom 1-1 darab 25 euró értékű ajándékcsomagja. Válaszaikat leg-
később október 8-ig küldjék el szerkesztőségünk címére, vagy  e-mailben
(press@dunstreda.eu), de a városháza portáján is leadhatják. Az email-meg-
fejtésben a nevüket és a címüket is szíveskedjenek feltüntetni, ez a sorsolásban
való részvétel feltétele. A megfejtők a beleegyezésüket adják ahhoz, hogy
a verseny szponzora a nevüket és a címüket felhasználhatja üzleti céljaira.

Nem babra megy
a jatek!, ,

Výhercovia čitateľskej súťaže z 27. augusta

Vyhrávajú nasledovní čitatelia, ktorí zaslali správnu odpoveď na
otázku z posledného vydania DH: Zoltán Pongrácz, Boriny 1364/23,
Csilla Kosinszky, Nám. Rybný trh 335/15 a Kriszta Edmár, Jilem-
nického 203/7.  Každý z výhercov vyhráva nákupnú poukážku v hod-
note 25 eur v predajni Mercantora, ktorú nájdete v paláci Duna na Ga-
lantskej ceste oproti Sociálnej poisťovni. Treba sa preukázať ob-
čianskym preukazom. 

Nová otázka: 
Kde sa nachádza predajňa Itelcom v Dunajskej Strede? Výherco-

via obdržia darčekový balík od predajne Itelcom v hodnote 25 eur. Od-
povede pošlite najneskôr do 8. októbra na adresu redakcie, e-mailom/
press@dunstreda.eu/, alebo odovzdajte na radnici v kancelárii prvé-
ho kontaktu. Nezabudnite uviesť aj vaše meno a adresu, je to pod-
mienkou zaradenia do losovania. Čitatelia, ktorí sa zúčastnia čitateľ-
skej súťaže, súhlasia s tým, že sponzor súťaže použije ich údaje pre svo-
je komerčné účely.

Nejde
o babku!

Navštívte našu predajňu, orientujúcu sa na moderné technológie v oblasti
digitálnej a satelitnej televízie, zabezpečovacej a kamerovej techniky. Špe-
cializujeme sa na ponuku internetu a digitálnej televízie od rôzných posky-
tovateľov. Využite našu bezplatnú službu: porovnáme Vám Vaše terajšie pri-
pojenie k  internetu a televízii s najlepšou ponukou na trhu, aktuálne:
internet 5 eur/mesiac a televízia 20 eur/rok. Poradíme Vám s výberom pre
Vás najvhodnejšej a najlacnejšej služby a všetko vybavíme za Vás. Zaobe-
ráme sa aj inštaláciou a servisom zabezpečovacej techniky, aby ste mali svo-
je cennosti v bezpečí. Sme autorizovaným partnerom spoločnosti FRE-

ESAT, poskytovateľa satelitnej televízie a môžete sa na nás obrátiť aj s
inštaláciou a servisom satelitnej techniky. Pridajte sa k naším viac tisícom 

Otváracia doba : pondelok-piatok: 9:00 –17:30
Bacsákova 247, Dunajská Streda, tel.: 031 321 99 99, Facebook: Itel-

com komunikacna technika, www.itelcom.sk

Látogasson el üzletünkbe, amely a legújabb technikai megoldásokat kínálja
a digitális és a szatelit televízió, az internetes kapcsolat, valamint a bizton-
sági rendszerek terén.

Különböző szolgáltatóktól kínálunk internethozzáférést és digitális TV-csat-
lakozást. Használja ki ingyenes szolgáltatásunkat, amikoris összehasonlítjuk
Önnek a jelenlegi szolgáltatását a piacon lévő legjobb kínálattal. Ez aktu-
álisan például: internet 5eur/hó és TV szolgáltatás 20 eur/év. 

Segítünk Önnek kiválasztani a legmegfelelőbb és legolcsóbb szolgáltatást,
ráadásul mindent elintézünk Ön helyett. Foglalkozunk biztonsági rendszerek
üzembehelyezésével és javításával , hogy Ön az értékeit biztonságban tudhassa.
Autorizált  partnere vagyunk a FREESAT (legtöbb magyar csatorna a pi-
acon), műholdas TV szolgáltatónak és vállaljuk szatelit rendszerek be-
szerelését és szervizelését. Csatlakozzon Ön is több ezer elégedett ügyfelünkhöz!
A mottónk: Minőség elérhető áron. Nyitva tartás: hétfő – péntek : 9:00 –17:30

Bacsák utca 247, Dunaszerdahely, tel.: 031 321 99 99, Facebook: Itelcom
komunikacna technika, www.itelcom.sk

ITelCom – az Ön partnere a digitális világban

ITelCom - Váš partner 
v digitálnom svete
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Születések – Novorodenci
Juhos Attila
Farkas Csaba

Elhalálozások – Zomreli
Zahradníček Milan     /1985/
Nagyová Helena         /1928/
Kocsisová Priska        /1937/
Heller Gabriel             /1932/
Tokovicsová Andrea   /1973/
Magyaricsová Matilda /1932/
Krajcsovits Jozef          /1945/
Vizváry Jozef                /1945/
Klempová Helena         /1933/

Házasságkötés – Sobáše
Klofáč Atila             -  Erdélyiová Edita
Ing. Tinka Norbert   -  Mgr. Mištíková Slávka 
Kováčik Peter           - Gajdošová Katarína
Nagy Gábor              - Némethová Monika
Ing. Bulajcsík Tomáš- Slezáková Lucia
Mikloš Gábor             - Ing. Rigóová Renáta
Cződör József             - Ing. Lukáčová Denisa

A VMK szeptemberi programja – Septembrový program MsKS

szept. 17.–14.00: Nyugdíjas Csoportok és Szólisták XVI. Járási Népzenei Fesztiválja / XVI. Ok-
resný festival seniorských súborov a sólistov

szept. 18 – 21.: XXXIV.  CSALLÓKÖZI VÁSÁR / XXXIV. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK  
szept. 24.–18.00: VándorLÁSS! – Izlandi kalandOK-  Kálmán Roland és Kálmán Tamás be-

számolója / Klub svetobežníkov – Dobrodružstvá na Izlande
szept. 25.–17.00: Az ének iskolája, fellépnek: Szandi, Boudny Lídia, Berki Artrúr, Kenedy Ve-

ronika / Škola spevu, vystúpia: Szandi, Lídia Boudny, Artúr Berki, Veronika Kenedy
szept. 26.–19.00: NOVUS ORTUS – 10! A 10 éves Novus Ortus Diákszínpad bemutatja: Bil-

jana Srbljanovič: Családtörténetek / NOVUS ORTUS – 10! Vystúpenie mládežníckeho diva-
delného súboru NOVUS ORTUS: Biljana Srbljanovič: Rodinné príbehy

OKTÓBERI ELŐZETES / Z OKTÓBROVÉHO PROGRAMU
okt. 2 – 5.: FRANK MAROCCO NEMZETKÖZI HARMONIKAFESZTIVÁL / MEDZINÁ-

RODNÝ AKORDEÓNOVÝ FESTIVAL / INTERNATIONAL ACCORDION FESTIVAL COU-
PE JEUNESSE /Részletek a 12. old./ podrobne na str. 12./

okt.  4.–10.00 ó: Pilates délelőtt – Michael King Pilates Szlovákiában,  közreműködnek: Füzy
Gábor – Budapest, Szlizs Tamara Ramóna – Győr,  Morávek Ildikó – Révkomárom / Pilates
- predpoludnie – Michael King Pilates v SR, účinkujú: Gábor Füzy, Budapest, Tamara Ra-
móna Szlizs, Győr, Ildikó Morávek, Komárno

okt.  5. –18.00: Bihari emlékest / Bihariho spomienkový večer
okt.  6. –18.30: Nemzeti Gyásznap – megemlékezés az aradi vértanúkról  (az 1848-49-es em-

lékműnél) / Národný smútočný deň – spomienka na martýrov z Aradu
okt. 9. –16.00: Fiatal zenei tehetségek fesztiválja / Festival mladých talentovaných hudobníkov
okt.11.–   9.00: IX. TARKA LEPKE BÁBFESZTIVÁL / IX. BÁBKOVÝ FESTIVAL – PESTRÝ

MOTÝĹ

Rendezvenyek   Podujatia,

,

Csallóközi Gyalogtúra / Žitnoostrovský pochod
Klub turistov RODINA DS 20. septembra  usporiada 34. ročník podujatia Žitnoostrovský po-

chod. Prezentácia: ZŠ na Jilemnického ul. od 7 hod. a 8.30.  Viac na www.ktrodina.com, mobil:
0949365818.  / A dunaszerdahelyi CSALÁD turistaklub szeptember 20-án megrendezi a Csalló-
közi Gyalogtúra 34. évfolyamát. Jelentkezés a Jilemnický utcai Alapiskolánál 7 és 8.30 órától.  Bő-
vebben www.ktrodina.com, mobil: 0949365818.

A GALLERY NOVA kiállítótermében
/Kondé püspök utca 10./ október 5-ig te-
kinthető meg a Ján Marko festőművész  meg
nem élt 90. születésnapja alkalmából rende-
zett kiállítás. 

V priestoroch  GALLERY NOVA /ul. bis-
kupa Kondého č. 10./ otvorili výstavu Jána
Marka pri príležitosti nedožitých 90. naro-
denín výtvarníka. Výstava potrvá do 5. ok-
tóbra. 

Spomienková slávnosť Jána
Bihariho

Občianske združenie Dunajskostredských
Rómskych muzikantov pozýva na spo-
mienkovú slávnosť XI.ročník Bihariho sláv-
ností, ktorá sa uskutoční 5. októbra 2014 v
Dunajskej Strede.

16.00 - Slávnostný pietny akt pri panätní-
ku Jána Bihariho na Komenského ulici

18.00 - Slávnostný galaprogram v diva-
delnej sále MsKS

VERMES VILLA
A dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériában 
az ARANYKERT Művésztelep kiállításának

megnyitója
2014. szeptember 19-én, pénteken 18 óra-

kor lesz. A belépés ingyenes!
Nyitva tartás:  hétfő-péntek 9:00–17:00, szom-

bat 10:00-16:00. 

VERMESOVA VILA
V Galérii súčasných maďarských umelcov v

Dunajskej Strede
vernisáž výstavy  umeleckého tábora ZLA-

TÁ ZÁHRADA bude v piatok, 19. sep-
tembra 2014 o 18.00. Vstup  je bezplatný!

Otvorené: pondelok –piatok 9:00–17:00, so-
bota: 10:00-16:00. 

A DSZTV műsora: 
Híradó * Magazin - Új Hírek és Magazin minden csütörtökön

18.00-kor. Folyamatos ismétlés, kivéve a technikai szüneteket. web-
oldal: www.dstv.sk

Relácie DSTV: 

Správy * Magazín - Nové Správy a Magazín každý štvrtok o 18.00. Nepre tržité opakovanie, výnim-
kou technickej prestávky. www.dstv.sk



Ragyogóan napos időben zajlott le augusztus 29-
én a városi szabadidőparkban az idei nyárbúcsúz-
tató. Gazdag program várta az érdeklődőket. Igazi
családi nap volt, kellemes időben a gyerekek is sok-
féle játékos programnak örülhettek. A nyárbúcsúz-
tató  gulyásfőző versennyel kezdődött, amelybe 8
csapat kapcsolódott be. Többféle ínyencség készült:
babgulyás, szarvasgulyás és marhagulyás is. Az ér-
tékelő zsűri tagja volt Cseh László, az Európa ét-
terem mesterszakácsa, Berényi József az MKP el-
nöke, Nagyszombat megye alelnöke, Szabó B. Csil-
la gasztroblogger és A. Szabó László alpolgármester.
Az első díjat a kézilabdások SK Talent csapata nyer-
te Nagy Sándor főszakács vezetésével. 

Karaffa Attila, az MKP városi képviselője a
rendezvény főszervezőjeként  gazdag kulturális
programot is szervezett. A gyerekeket arcfestés,
rajzverseny és ugrálóvár várta. Volt karatebemu-
tató, majd magyar nóták és operettek hangzottak
el, de dunaszerdahelyi tehetség is bemutatkozott
Haizok Melinda személyében. Az MKP sátránál
Horony Ákos jogász a Névmagyarosítási akció ke-
retén belül adott tanácsokat és segített a nyomtat-
ványok kitöltésében. A vöröskeresztesek  vér-
nyomást mértek, Bognár Éva doktornőnek kö-
szönhetően ingyenes vércukorszint mérésre is le-
hetőség nyílt. Latin Show, majd utcabál zárta a jó
hangulatú rendezvényt.

Nádherné slnečné počasie vítalo účastníkov
Rozlúčky s letom 29. augusta. 

Bol to pravý rodinný deň, kde počasie prialo a
aj deti sa tešili rôznym hrám a programom.  Uspo-
riadali aj gastronomickú súťaž, do ktorej sa zapo-
jilo 8 družstiev. V porote bol majster kuchár z reš-
taurácie Európa László Cseh, predseda SMK a pod-
predseda Trnavského samosprávneho kraja József
Berényi, gastroblogerka Csilla B. Szabó a za mes-
to viceprimátor László A. Szabó. Víťazom súťa-

že sa stali hádzanári pod vedením šéfkuchára Sán-
dora Nagya.

Mestský poslanec za SMK a hlavný organizátor
akcie Attila Karaffa sa postaral aj o bohatý kultúr-
ny program. Pre deti bolo maľovanie tvárí a súťaž v
kreslení, nechýbal ani vzdušný hrad. Predstavila sa
aj talentovaná speváčka z Dunajskej Stredy Melin-
da Haizok. Aktivisti Červeného kríža merali krvný
tlak a vďaka Dr. Evy Bognárovej bolo aj bezplat-
né meranie cukru v krvi. Záver patril veľkolepej La-
tinskej Show a pouličnej veselici. 
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Nabuduce

A kovetkezö szambol..
, ,

,Nyárbúcsúztató - főzőcskével

Rozlúčka s letom

A városi képviselő-testület üléséről
O zasadnutí  mestského zastupiteľstva 

Milyen volt a vásár?
Aký bol jarmok?

A DAC  FC jubileuma
Jubielum FC DAC 


