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Emlékszem, amikor a DAC az 1990-es években sikerte-
lenül próbálkozott a szlovák kupa megszerzésével, és arra
is, milyen fantasztikus volt Pavol Diňa góljainak vagy éppen
a századiknak örülni, pedig még kis alapiskolás voltam. És
emlékszem azokra a hónapokra is, amikor a városban úgy
vélték, a dunaszerdahelyi focinak végleg befellegzett. Pedig
abban az időszakban fedeztek fel a sárga-kék mezben egy
remek tehetséget, Leonard Kweuke személyében. 

A hosszú, bizonytalan évek után jött egy csallóközi be-
fektető, akinek számtalan dunaszerdahelyi lakoshoz hason-
lóan a sárga-kék mez többet jelentett pusztán egy drága já-
tékszernél vagy kikopott meznél. Építeni akart, s nemcsak
szép arénát és akadémiát, hanem profi klubot is. 

Mindannyian látjuk, mindez nem megy olyan egyszerű-
en abban a rendszerben, amely a sportot évtizedek óta alul-
értékeli – elég csak megnézni, hogy világszinten is eredmé-
nyes karatésaink, birkózóink vagy éppen asztaliteniszező-
ink milyen körülmények közt építik fel magukat, az állam-
tól alig néhány eurót kapva.

A foci kiváltságos helyzetben van napjainkban, de ennek
ellenére is nagyon hosszú út vezet a nyugatihoz hasonló
rendszerek kiépítéséig, hiszen ott az eurószázmilliók is sok-
szor kevésnek tűnnek. Ma már nem csak mi, felvidéki ma-
gyarok látjuk azt, hogy a DAC jelentősége éppen azért több
a focinál, mert képes összehozni azt, ami látszólag különál-
ló. Munkásembert és egyetemi tanárt egyaránt önfeledt
drukkolásra késztet, együtt énekli a Nélküledet egymás
mellett a korábban összeveszett két egykori barát, s talán
még az ideológiai ellentétek is háttérbe szorulnak.

Valami visszatért abból az időből, ami régen már itt volt, s
amelyet azóta is kerestünk. A közösség ereje szól a már tízez-
res MOL Aréna lelátóiról, s a jövő évben négy oldalról fog
zúgni a Hajrá DAC! Kilencven percig akkor is egy család le-
szünk, ha éppen rosszabb formát hoz Pačinda vagy Kalmár, s
nemcsak az arénában, hanem mindenhol a világban, ahol
drukkolnak, nem csupán a DAC-nak, hanem egész közössé-
günknek. Határtalan szenvedéllyel. 

Rajkovics Péter, főszerkesztő

Határtalanul, szenvedéllyel

MEGJELENIK KÉTHETENTE

Új megyeelnök és MKP-siker Határok nélkül 
a sárga-kék csapatért

Kontajnery na stavebný 
odpad a nadmerný odpad4. o. 8. st. 13. o.

Fotó: fcdac.sk
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Žltý kaštieľ bude 
skvieť opäť 
v pôvodnej kráse
Na historickej budove Žltého kaštiela, kto-

rá slúži ako sídlo Žitnoostrovského múzea, sa
začali rozsiahle  rekonštrukčné práce. Z dôvo-
du modernizácie je stála expozícia múzea v
Žltom kaštieli od 27. októbra neprístupná,
výstavná sieň je však otvorená.

Fasádu jednej z najdominantnejších budov
mesta premaľujú, okná buď zrenovujú, alebo
vymenia. „Prehnité okenné rámy budú vyme-
nené, neporušené drevené rámy nanovo pre-
maľované. Renovácia sa vykonáva  podľa po-
kynov pamiatkárov. Pri premaľovaní fasády
zachovajú barokové farebné odtiene omietok”
– informovala pracovníčka Žitnoostrovského
múzea Olga Bevilagua. Prebieha aj moderni-
zácia a rozšírenie skladových priestorov. Ďalej
opravia zlú strechu a steny starého skladové-
ho objektu. Vybudujú aj novú skladovú miest-
nosť, nakoľko súčasné skladové priestory ne-
stačia na uloženie zbierkového fondu. V obid-
voch budovách nainštalujú klimatizáciu, mo-
derné osvetlenie, ďalej kamerový a poplachový
systém. Modernizácia je financovaná z roz-
počtu Trnavského samosprávneho kraja, prá-
ce plánujú dokončiť do konca roka. 

Rekonštrukcia sa v Žitnoostrovskom mú-
zeu naposledy uskutočnila pred dvomi rokmi.
Vtedy revitalizovali kaštieľový park, kde po-
stavili stále vonkajšie javisko. Otvorili pôvod-
ný hlavný vchod, rozšírili výstavné priestory,
kde nainštalovali novú svetelnú techniku.    

Értesítés
A Municipal Real Estate DS Kft. munkatársai a következő időpontok-

ban szállítják el a családi házak kiskertjeiből származó zöldhulladékot, a le-
nyírt füvet, a gyomot, a fák- és bokrok leveleit, ágait: november 27., 28. és
29. Részletek a dunaszerdahelyi.sk oldalon!

Oznámenie
Municipal Real Estate DS oznamuje, že posledný zber záhradného od-

padu, pokosenej trávy, buriny, lístia zo stromov a kríkov v zónach ro-
dinných domov sa bude vykonávať v termínoch: 27., 28. a 29. novembra. 

Informácie: www.dunajskostredsky.sk

Športový vietor do základných škôl
Klub Rekreačnej Telesnej Výchovy a Športu (RTVŠ)  spolu s Olym-

pisjkým klubom Žitného ostrova pripravili pre deti základných škôl nášho
mesta už po 20 rokov športový deň, ktorý sa uskutočnil 27. októbra 2017
v mestskej športovej hale pod názvom „Športový vietor do ZŠ”. 

Deti prišli povzbudiť viceprimátor mesta Zoltán Horváth, tiež vyzdvi-
hol obetavú prácu predsedkyne klubu pani Helenky Czafíkovej. Privítal

deti zo základnej
školy Smetanov
háj, Jilemnické-
ho, Gyulu Sza-
bóa a Zoltána
Kodálya. Do ak-
cie sa zapojilo
280 detí včetne
pedagógov a or-
ganizátorov. Ak-
cia sa začala spo-

ločnou rozcvičkou v štýle Zumby pod vedením učiteľa tancu „Calyho”
z Bratislavy. Deti si postupne zašportovali na 20 športových stanovištiach.
Na záver absolvovali malý maratón: „Beh Terryho Foxa”. Triedy boli odme-
nené účastníckymi diplomami a deti občerstvením a darčekov od sponzo-
rov podujatia.

Cieľom tejto ojedinelej a atraktívnej akcie na Slovensku bola radosť z po-
hybu a utvárať trvalý pozitívny vzťah k športu. Činnosť klubu RTVŠ dáva
základy pre vrcholové športy, takže z našich „olympijských hviezdičiek”
sa raz stanú olympionici.

Za túto úspešnú akcia patrí poďakovanie všetkým organizátorom a ve-
deniu športovej haly.

Rövid hírek – Krátke správy

Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203 
Alžbetínske námestie 1203

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

dunajskostredsky.sk

Lapunk elérhetőségei

További programkínálat, információk, híreink Dunaszerdahelyről: 

www.dunaszerdahelyi.sk  

Všetky články, programy, aktuálne informácie

a správy nájdete na našej stránke:

www.dunajskostredsky.sk
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„A konzultáció eredményét pozitívan
értékelem, de hasonlóan a választások-
hoz, itt is csak azok véleményét lehet fi-
gyelembe venni, akik állást foglaltak. Ösz-
szesen 252-en jeleztek vissza a Városi Hi-
vatalnak a Dunaszerdahelyi Hírnökben,
a dunaszerdahelyi.sk portálon és a városi
honlapon is megjelent konzultációra.
Voltak olyanok, akik behozták az ívet a
hivatalba, mások beszkennelték azt, és
elektronikusan küldték el, e-mailen ke-
resztül nyilatkozva. A válaszadók közül
186-an, vagyis 73,8 százalék kérte a jelző-
lámpás megoldást, míg 66-an, vagyis 26,2

százalék, más lehetőséget támogatnának.
Ezúton szeretném megköszönni válaszát
mindazon dunaszerdahelyi polgárnak,
aki véleményt nyilvánított a fent említett
kérdésben.

Az eredmények is azt mutatják, lépni
kell az ügyben, de természetesen szakem-
berekkel való konzultáció mellett, hiszen
nem szeretnénk torlódást okozni a válto-
zásokkal, de a közlekedés folytonosságán
túl a gyalogosok és autósok biztonsága is
elsőrendű. A legfontosabb a jelzőlámpa
programozása, ehhez lényeges a szakem-
beri véleményezés, de a gyakorlat mutatja
meg a valódi helyzetet, s azt gondolom, a
tapasztalatok fényében a programozás is
finomhangolhatóvá válik az adott körül-
ményekhez. Összhangot kell találni az au-
tósok és a gyalogosok igényei között, s azt
sem szabad elfeledni, mindannyian mind-
két szereplői lehetünk a közlekedésnek. 

Ami a város további közlekedési kihí-
vásait illeti, azt mondhatom, kedvező vál-
tozás alakult ki a Vasútsor utcán és a Po-

zsonyi úton a kamionok kitiltásával. Bí-
zom benne, hogy a kezdeti felháborodást
követően mindenki belátja, a képviselő-
testület helyesen döntött ennek ügyében,
és biztonságosabbá vált a forgalom váro-
sunknak ezen a szakaszán. A Vasútsor ut-
cát ennek köszönhetően az elkövetkező
időszakban fel tudjuk újítani, nem kell at-
tól tartani, hogy az útfelújítást követően a
teherautók tönkreteszik. Másrészt jövőre
kerül kiépítésre a kerékpárút a Jesenský
utcán és a Pozsonyi úton, amely az EU ál-
tal is támogatott kezdeményezés, hiszen
ezzel a munkahelyre való kerékpáros elju-
tást is elősegítjük, és a biciklis turizmus le-
hetőségei is fejlődnek. A Pódafai úton is
egy a kerékpárútra vonatkozó projektet
készítünk elő, amely elsősorban a munká-
ba jutást célozza, de hosszabb távon váro-
sunk nemzetközi turistaútra való ráköté-
sét is segítené. A vasútnál kerékpártárolót
alakítunk majd ki, amely a vonattal mun-
kába közlekedők számára jelentene újabb
lehetőséget az állomáshoz való kijutásra.” 

Legyen jelzőlámpa! Szavaztak a polgárok
A Dunaszerdahelyi Hírnök ko-

rábbi számában a Városi Hivatal
konzultációra kérte a polgárokat, ar-
ra a kérdésre keresve a választ, hogy
a lakosok támogatnák-e a postával
szemben lévő gyalogosátkelőnél köz-
lekedési jelzőlámpa felszerelését.
Ennek eredményéről kérdeztük dr.
Hájos Zoltán polgármestert.

Predchádzajúce číslo Dunajskostredského Hlásnika obsa-
hovalo leták s otázkou Mestského úradu, či by obyvatelia pod-
porili myšlienku, že by sa na priechode pre chodcov oproti po-
šte zriadila svetelná signalizácia. Primátora mesta, Zoltána
Hájosa, sme sa opýtali na výsledok konzultácie. 

„Výsledok konzultácie hodnotím pozitívne, ale podobne
ako pri voľbách, aj tu možno brať do úvahy názor len tých ob-
čanov, ktorí sa nejako vyjadrili. Celkovo 252 občanov sa ku
konzultácii, ktorá bola sprístupnená na Mestskom úrade, v
Dunajskostredskom Hlásniku na portáli dunajskostredsky.sk
a na webovej stránke mesta, vyjadrili.  Niektorí priniesli odpo-
veďový hárok osobne na Mestský úrad, niektorí ho naskeno-
vali a zaslali a niektorí sa vyjadrili prostredníctvom emailu.
Spomedzi hlasujúcich 186, čiže 73,8 % pozitívne odpovedali,
čiže by prijali riešenie prechodu svetelnou signalizáciou, kým
66 občanov, teda 26,2 % by prijali iné riešenie. Touto cestou by
som sa chcel poďakovať všetkým občanom Dunajskej Stredy,
ktorí prejavili svoj názor na uvedený problém.  

Výsledky ukazujú na to, že situáciu treba riešiť, samozrej-
me, po konzultácii s odborníkmi, veď zmenou nechceme spô-
sobiť zápchy, popri zlepšení plynulosti premávky je prvoradá
bezpečnosť chodcov i osádky automobilov.  Najdôležitejšie bu-
de dobre naprogramovať semafór, tu bude prvoradým názor

odborníkov, ale iba prax ukáže reálnu situáciu a ja si myslím, že
aj naprogramovanie sa bude dolaďovať podľa daných okolností
z praxe. Medzi požiadavkami vodičov a chodcov treba nájsť sú-
lad a netreba zabudnúť na to, že všetci z nás sme raz v jednej,
raz v druhej pozícii. 

Čo sa ďalších dopravných výziev nášho mesta týka, môžem
povedať,  že nastala pozitívna zmena na Železničiarskej ulici a
Bratislavskej ceste, a to zákazom vjazdu kamiónov.  Verím, že
napriek počiatočnému rozhorčeniu všetci uznávajú, že mests-
ké zastupiteľstvo rozhodlo v tejto veci správne a doprava v
meste sa na tomto úseku stala bezpečnejšou.  Následne bude-
me môcť v nasledujúcom období vďaka týmto zmenám zreno-
vovať Železničiarsku ulicu, netreba sa obávať, že ju potom ná-
kladné autá vzápätí zničia. Na druhej strane sa chystá výstavba
cyklistického chodníka na Jesenského ulici a Bratislavskej ces-
te, čo je iniciatívou podporovanou EU, vzhľadom na to, že to
uľahčuje prístup do práce na bicykli a rozvíja cykloturistiku v
rámci cestovného ruchu. Chystáme aj projekt cyklochodníka
na  Povodskej ceste, ten bude slúžiť hlavne ako prostriedok na
dochádzanie do práce, ale dlhodobejším cieľom  je napojenie
nášho mesta na medzinárodnú cyklotrasu. Pri železnici plánu-
jeme výstavbu úschovne bicyklov,  čo zas pomôže tým, ktorí
cestujú vlakom za prácou, dostať sa k železničnej stanici.” 

Obyvatelia rozhodovali 
o zriadení svetelnej signalizácie 
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Reggel hét órától lehetett már vok-
solni, és este tíz órakor zárultak be a
választóhelyiségek, ahol összesen öt el-
nökjelöltből ( Jaroslav Cehlárik vissza-
lépett néhány nappal a szavazás előtt),
és járásunkban 38 képviselőjelöltből le-
hetett választani. 

Ezúttal öt évre választottunk megyei
elnököt és képviselőket, eltérően az ed-
digi négy éves megbízatási időszaktól.
Ennek oka, hogy 2022-ben egyszerre
lehessen megtartani a megyei és a hely-
hatósági választásokat. Városunk pol-
gármestere kilenc óra után a Kodály
Zoltán Alapiskolában szavazott felesé-
gével – ő egyébként a Magyar Közös-
ség Pártja képviselőjelöltjeként indult a
megyei szavazáson, az elmúlt négy év-
ben pártja frakcióvezetője volt a nagy-
szombati testületben. Horváth Zoltán
alpolgármester tizenegy óra után a
Vámbéry Ármin Alapiskolában voksolt
– ő független jelöltként indult, s koráb-
ban nem volt képviselő. A. Szabó Lász-

ló alpolgármester feleségével szavazott
tizenkét óra előtt a Kodály Zoltán
Alapiskolában, ő a megyei választáso-
kon nem mérette meg magát.

A részvételi arány Nagyszombat
megyében 24,74 százalék volt, a Duna-
szerdahelyi járásban 21,81 százalék,
városunkban a szavazásra jogosult
19 905 polgár közül 4077 ment el sza-
vazni, ami 20,48 százalékos választási
arányt jelent, tehát valamivel alacso-
nyabbat, mint a járásban és a megyében. 

A megyei szinten a legnagyobb esé-
lyes, az eddigi megyeelnök, Tibor Mi-
kuš a választásokon csak a második he-
lyet szerezte meg, mert a szlovák jobb-
oldali pártok jelöltje, Jozef Viskupič
közel 14 ezer szavazattal megelőzte. A
két magyar nemzetiségű jelölt verse-
nyében pedig Berényi József több mint
háromszor annyi szavazatot kapott,
mint Rigó Konrád, aki képviselőként
sem jutott be a megyei testületbe. Ér-
dekességként megemlíthetjük, a me-
gyeelnöki szavazatainak száma sem lett
volna elegendő a képviselői helyre, mert
oda is 6367 szavazat kellett.

Városunkban a megyeelnöki posztra
pályázók közül toronymagasan Berényi
József kapta a legtöbb szavazatot, az
összes voks több mint felét, míg Rigó

Konrád a választók negyedének bizal-
mát nyerte el. A megválasztott elnök,
Jozef Viskupič Dunaszerdahelyen csak
a harmadik lett.

A Dunaszerdahelyi járásban a Ma-
gyar Közösség Pártja mind a nyolc kép-
viselői széket megszerezte, s a megyei
testületben az öt Galántai járási képvi-
selővel nekik lesz a legerősebb frakció-
juk. Ők Menyhárt József, Fenes Iván,
Hájos Zoltán, Bacsó László, és akik
először lesznek képviselők: Soóky
Marián, Polák László, Hervay Rozália
és Orosz Csaba. A bejutás kapui előtt
éppen két dunaszerdahelyi jelölt ma-
radt: a kilencedik Rigó Konrád és a ti-
zedik Horváth Zoltán.

A megyében egyébként 37 férfi és
3 hölgy jutott a képviselő-testületbe
(Hervay Rozália éppen a Dunaszerda-
helyi járásból), a képviselők átlagélet-
kora pedig 48 év – 19 közülük éppen
negyvenes éveiben jár. 

A képviselők versenyében Menyhárt
József, az MKP elnöke bizonyult a leg-
erősebbnek Dunaszerdahelyen, őt Há-
jos Zoltán polgármester és Horváth
Zoltán alpolgármester követi. A járás-
hoz hasonlóan itt is az MKP fölénye
érzékelhető, de a független dunaszer-
dahelyi jelöltek is jól teljesítettek.

Hlasovať sa mohlo od 7. hodiny rannej, miestnosti sa za-
vreli večer o 22. h. Volilo sa spomedzi 5 kandidátov na župa-
na ( Jaroslav Cehlárik sa niekoľko dní pred voľbami vzdal
svojej kandidatúry) a na okresnej úrovni spomedzi 38 kan-
didátov na poslancov. Tentokrát ide o päťročné volebné ob-

Új megyeelnök és MKP-siker
November 4-én tartották Szlová-

kiában a megyei választásokat, ame-
lyen városunk polgárai Nagyszom-
bat megye elnökére és a Dunaszer-
dahelyi járás képviselőire szavazhat-
tak.

4. novembra sa na Slovensku konali voľby do VÚC, na
ktorých obyvatelia nášho mesta mohli voliť župana a pos-
lancov za okres Dunajská Streda. 
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Nový župan a úspech SMK

Jozef Viskupič OĽANO, SaS, KDH, OKS,
Zmena zdola, DÚ 48 584 42.9

Tibor Mikuš NEKA 34 601 30.55

József Berényi SMK - MKP 19 414 17.14

Konrád Rigó MOST - HÍD 6 362 5.61
Márius Novák NP 2 268 2
Jaroslav Cehlárik NEKA 2 000 1.76

Nagyszombat megye – megyeelnöki szavazás

Trnavský samosprávny kraj – voľba predsedu

Dunaszerdahely – megyeelnöki szavazás

Dunajská Streda – voľba predsedu

József Berényi SMK-MKP 2 023 50,63%

Konrád Rigó MOST - HÍD 1 029 25,75%

Jozef Viskupič OĽANO, SaS, KDH, OKS, 
Zmena zdola, DÚ 462 11,56%

Tibor Mikuš NEKA 428 10,71%
Márius Novák NP 28 0,70%
Jaroslav Cehlárik NEKA 25 0,62%
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dobie, čo je oproti doterajšiemu  4 ročnému obdobiu zmena.
Dôvodom je to, aby sa v roku 2022 mohli konať voľby do
VÚC a komunálne voľby v jednom termíne. Primátor mesta
so svojou manželkou hlasovali po deviatej hodine vo voleb-
nej miestnosti na ZŠ Zoltána Kodálya, on sám bol kandidá-
tom na poslanca za SMK, v uplynulých 4 rokoch bol vedú-
cim frakcie svojej strany v trnavskom zastupiteľstve.  Vice-
primátor Horváth Zoltán hlasoval po 11. h na ZŠ Ármina
Vámbéryho, do volieb kandidoval ako nezávislý, v predchá-
dzajúcom období nebol krajským poslancom. Viceprimátor
A. Szabó László hlasoval so svojou manželkou pred
12. h na ZŠ Zoltána Kodálya, do volieb nekandido-
val.  

Účasť bola v Trnavskom kraji 24,74 %, v okrese
Dunajská Streda 21,81 %, v meste spomedzi 19 905
voličov hlasovalo 4077, čo predstavuje 20,48 % vo-
ličskú účasť, čiže o niečo nižšiu ako bola účasť na
úrovni kraja či okresu. 

Na úrovni kraja najpravdepodobnejší víťaz, dote-
rajší župan, Tibor Mikuš, skončil vo voľbách na dru-
hom mieste, keďže kandidát slovenských pravico-
vých strán,  Jozef Viskupič, ho predbehol o 14 tisíc
hlasov. Spomedzi dvoch maďarských kandidátov zí-
skal  Berényi József viac ako trojnásobok hlasov
oproti Rigóovi Konrádovi, ktorý sa do VÚC nedos-
tal ani ako poslanec. Ako zaujímavosť môžeme
uviesť, že by mu neboli stačili ani hlasy, ktoré získal
na post župana, keďže aj na post poslanca by bol po-
treboval minimálne 6367 hlasov.

Na úrovni mesta dostal na post župana spomedzi
kandidátov ďaleko najviac  hlasov Berényi József, a
to viac ako polovicu všetkých hlasov spolu, kým Rigó
Konrád získal hlasy štvrtiny voličov. Víťaz volieb, Jo-
zef Viskupič, bol v Dunajskej Strede na treťom
mieste.  

Na okresnej úrovni získala SMK všetkých 8
miest poslancov a spolu s 5 poslancami z okresu  Ga-
lanta budú mať v kraji najväčšiu frakciu - Menyhárt
József, Fenes Iván, Hájos Zoltán, Bacsó László a tí,
ktorí budú poslancami prvý raz - Soóky Marián, Po-
lák László, Hervay Rozália, Orosz Csaba. Tesne
pred bránami zostali práve dvaja Dunajskostredča-
nia, deviaty  Rigó Konrád a desiaty Horváth Zoltán.

Do zastupiteľstva VÚC sa dostalo 37 mužov a 3 ženy (z
okresu Dunajská Streda Hervay Rozália), priemerný vek
poslancov je 48 rokov, z nich 19 sú štyridsiatnici. 

Spomedzi poslaneckých kandidátov bol v Dunajskej Stre-
de najsilnejším Menyhárt József, predseda SMK, po ňom
nasledujú primátor, Hájos Zoltán a viceprimátor Horváth
Zoltán. Tak ako na úrovni kraja, aj v meste zvíťazila SMK a
dobré výsledky dosiahli aj Dunajskostredčania, ktorí kandi-
dovali ako nezávislí.  
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Nagyszombat megye – a bejutott képviselőjelöltek

Tranvský kraj – úspešní budúci poslanci

Dunaszerdahely – a képviselőjelöltekre leadott szavazatok

Dunajská Streda – počet hlasov na poslancov

József Menyhárt SMK-MKP 10 949 8.87
Iván Fenes SMK-MKP 8 836 7.15
Zoltán Hájos SMK-MKP 8 685 7.03
László Bacsó SMK-MKP 8 312 6.73
Csaba Orosz SMK-MKP 7 402 5.99
Ladislav Polák SMK-MKP 6 755 5.47
Rozália Hervay SMK-MKP 6 616 5.36
Marian Soóky SMK-MKP 6 367 5.15

József Menyhárt SMK-MKP 2 056 9.19
Zoltán Hájos SMK-MKP 1 820 8.13
Zoltán Horváth NEKA 1 354 6.05
Iván Fenes SMK-MKP 1 341 5.99

László Bacsó SMK-MKP 1 289 5.76

Konrád Rigó MOST - HÍD 1 201 5.36

Alexander Dakó NEKA 1 077 4.81

Csaba Orosz SMK-MKP 1 074 4.8

Ladislav Polák SMK-MKP 1 027 4.59

Rozália Hervay SMK-MKP 1 019 4.55

Marian Soóky SMK-MKP 945 4.22

František Vangel MOST - HÍD 870 3.88
Károly Földes NEKA 827 3.69
Pavol Sebök NEKA 657 2.93
Irén Sárközy MOST - HÍD 592 2.64

Ján Berceli OĽANO, SaS, KDH, OKS,
Zmena zdola, DÚ 521 2.32

Štefan Horony OĽANO, SaS, KDH, OKS,
Zmena zdola, DÚ 377 1.68

Gabriela Józan Horváth MOST - HÍD 360 1.6
Albin Varga MOST - HÍD 343 1.53

Renáta Klauková OĽANO, SaS, KDH, OKS,
Zmena zdola, DÚ 322 1.43

Kristian Kovács MOST - HÍD 317 1.41

Jozef Samek OĽANO, SaS, KDH, OKS,
Zmena zdola, DÚ 313 1.39

Richard Kmeť SMER-SD 309 1.38

Róbert Horváth MKDA-MKDSZ 281 1.25

Ferenc Berényi ĽS Naše Slovensko 268 1.19

Edita Lysinová MOST - HÍD 241 1.07
Ivan Seňan MOST - HÍD 240 1.07

Marian Bölcs OĽANO, SaS, KDH, OKS,
Zmena zdola, DÚ 201 0.89

Robert Tánczos OĽANO, SaS, KDH, OKS,
Zmena zdola, DÚ 182 0.81

Ivan Husár OĽANO, SaS, KDH, OKS,
Zmena zdola, DÚ 163 0.72

Jozef Narancsik ĽS Naše Slovensko 141 0.63

Zsolt Sidó ĽS Naše Slovensko 141 0.63
Zuzana Tóthová ĽS Naše Slovensko 111 0.49
Jakub Nagy SZSZO 106 0.47
Peter Súlovský SNS 97 0.43
Emília Danišová NAJ 76 0.33
Iveta Fajnorová NAJ 61 0.27
Dagmar Fuseková NP 47 0.21
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A rendezvény, amely egyúttal az
együttműködési megállapodás aláírását
is magába foglalta, a Bertók házaspár ze-
nés műsorával indult, majd Hájos Zol-
tán, városunk polgármestere mutatta be
az Arrabona EGTC működésének kez-
deteit, amelyet Győr, Somorja, Moson-
magyaróvár és Dunaszerdahely alapított
a közös gazdasági együttműködés előse-
gítésére. Azt is megtudtuk tőle, hogy a
most induló projekt, a CULTACROSS
kiemelt feladata Győr és Dunaszerda-
hely kulturális és örökségi értékeinek,
helyszíneinek hasznosítása magas szín-
vonalú kulturális rendezvények, fesztivá-
lok infrastrukturális hátterének fejleszté-
sével. Városunkban mindez a Thermal-
parkban létrejövő vízi színpadot jelent
majd.

A folytatásban Borkai Zsolt, Győr
polgármestere szólt a jelenlévőkhöz, akik
közt több csallóközi polgármester is he-
lyet foglalt. A városvezető hangsúlyozta,
évek óta kiváló kapcsolatokat ápolnak a
felvidéki településekkel, s nem ez az első
közös sikeres projektjük, és biztosan nem
is az utolsó. Borkai szerint fontos, hogy a
térségben élők, a határ egyik vagy másik
oldalán együtt gondolkodjanak, s arra is
emlékeztetett, Orbán Viktor magyar mi-
niszterelnök náluk tett látogatásakor is
jelezte, kiemelt hangsúlyt kap a Győr-
Dunaszerdahely útvonal mindkét irány-
ban kétsávos úttal való összekötése. En-
nek fontosságát és a szlovák féllel való kö-
zös fejlesztések jelentőségét Kiss-Parciu
Péter,  a határ menti gazdaságfejleszté-
sért felelős helyettes államtitkár is meg-
erősítette, aki megjegyezte, a két ország
között az elmúlt hét évben 9 új közúti
kapcsolat épült. Egyúttal a felvidéki ma-

gyarság irányába érkező támogatások
kapcsán külön hangsúlyozta az éppen
záruló gazdaságfejlesztési támogatás je-
lentőségét, amely kapcsán a következő
felszólaló, Menyhárt József, az MKP el-
nöke úgy fogalmazott, a nemzetpolitika
új dimenziókba lépett. 

Egyúttal Menyhárt számokat is emlí-
tett a pályázat kapcsán, a lezárt pályázati
kiírásba több mint 1300-an pályáztak, és
a regisztráltak száma 2500-ra tehető, te-
hát a felvidéki vállalkozók élnek a lehető-
ségekkel. Egyúttal a Magyar Közösség
Pártjának elnöke elmondta, sok lépésre
van még szükség, hogy a felvidéki ma-
gyarság erősödjön, de az oktatás és a kul-
túra területén tett intézkedések mellett
minden nap tenni kell azért is, hogy a fi-
ataljaink a szülőföldjükön boldogulhas-
sanak.

Berényi József, Nagyszombat megye
alelnöke a pályázati rendszer kiválasztá-
sának nehézségeire is részletesen kitért,
majd örömét fejezte ki, hogy a déli régió-
ban is sikeres projektek valósulnak meg, s
kiemelte, a kis pályázatok újabb lehetősé-
get teremtenek majd az önkormányza-
toknak az ötleteik megvalósítására, mert,
mint mondta, a térség polgármesterei na-
gyon aktívak ezen a területen.

Sárkány Péter, az Arrabona EGTC
igazgatója a szervezet tevékenységét mu-
tatta be, s kitért a CULTACROSS-pro-

jektre is. A tervezet keretében felállított
kulturális akciócsoport egy közös kultu-
rális akcióterv kidolgozásával segíti a
meglévő kulturális felhozatal népszerűsí-
tését és a kínálat bővítését. A hagyomá-
nyos kulturális események első vagy utol-
só napja a kevesebb tapasztalattal rendel-
kező partnervárosban lesznek megtartva,
ezzel elősegítve a gyakorlati tudás átadá-
sát. A kulturális eseményeket népszerű-
síteni is fogják a két partner között, hogy
a kínálatot így is bővítsék és színesítsék.
Évente több nagyobb és kisebb kulturális
rendezvénynek ad otthont a projekt ke-
retében a két város. A kulturális és sza-
badidős programok határ menti együtt-
működés keretében jól összekapcsolha-
tók, hiszen Győr és Dunaszerdahely igen
közel fekszik egymáshoz. Győr pezsgő
kulturális élettel büszkélkedhet a régió-
ban, míg Dunaszerdahely gazdag sza-
badtéri programokat kínál. A kulturális
élet és a természeti örökség összefonódá-
sa együttes népszerűsítésével tervezik
szélesebb rétegek érdeklődését felkelteni. 

Ezt követően aláírták az együttműkö-
dési megállapodást, majd Fekete Dávid,
Győr Megyei Jogú Város alpolgármeste-
re az Európa Kulturális Fővárosa címre
való pályázatukat tárta a jelenlévők elő,
amelynek értelmében 2023-ban váro-
sunk testvértelepülése szeretné elnyerni
ezt a megtisztelő címet.

Az INTERREG V-A Szlová-
kia–Magyarország Együttműkö-
dési Programban megvalósuló
CULTACROSS-projekt sajtótá-
jékoztatóját tartották október 30-
án a városháza nagy üléstermében.E
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Győr és Dunaszerdahely 
a kultúra területén is együtt fejlődhet
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– Milyen céllal jött létre az Iskolai Szolgáltató Központ?
– Részlegünk elsősorban azért jött létre, hogy segítse a vá-

ros óvodáinak a működését. Jelenlegi prioritásunk például az,
hogy optimalizáljuk a költségeket, azaz megkeressük azokat a
helyeket, ahol fejleszteni lehet, illetve azokat is, amelyeket köt-
séghatékonnyá tudunk tenni. Magyarán azt szeretnénk elérni,
hogy a fontos és sürgős dolgokra azonnali források álljanak a
rendelkezésre, illetve jusson egyéb területekre, beruházásokra
is pénz. 

– Mit jelent mindez a gyakorlatban?
– A szükséges munkákat rangsoroljuk, vagyis a legsürgő-

sebbeket vesszük előre. Például ha valahol csőtörés van, azzal
nincs mit várni, azt azonnal kell oldani. A Municipal technikai
igazgatójával azért is találkozunk minden reggel az irodám-
ban, hogy átvegyük a mindennapi problémákat. Bár én azt
tartom, nem problémák vannak, hanem megoldandó felada-
tok. A munkánkkal így lerövidül az ügyintézés, és azonnali a
visszajelzés is. Az igazgatónőkkel is egyenes a kapcsolatunk,
hiszen havonta ülésezünk, illetve napi szinten tartjuk e-mai-
len és telefonon is a kapcsolatot, így a felmerülő kérdésekre
azonnal tudunk reagálni.

Az optimalizálás egyben azt is jelenti, hogy vannak azonnal
megoldandó, illetve ütemezhető teendők, például ha gondok
vannak az egyik ovi kapujával, amit stabilan megjavítani most
nem, csak ideiglenesen tudunk, akkor a nagy javítást nyárra
ütemezzük. Próbálunk emellett úgy is működni, hogy ne le-
gyen drágább a leves, mint a hús. Igyekszünk jobban odafi-
gyelni, ezért is vagyunk állandó konzultációban az óvodákkal,
hiszen az a mi munkánkat is segíti.

– Mik a tapasztalatok?
– Elég sok probléma van az óvodák állagával. Jelenleg is vár

ránk három óvoda tetejének a megjavítása, ami sürgős, hiszen

beáznak – így az első dolgunk, hogy a költségvetésünkben
megtaláljuk rá a pénzt. S mindezt úgy, hogy máshonnan ne
vegyünk el. Hogyan is lehet ez? Például átütemezéssel – hi-
szen vannak olyan dolgok, ahol van pénz, de tudjuk, év végéig
azt nem fogjuk kimeríteni, így azt a forrásösszeget addig más
helyre tudjuk csoportosítani, s már nyert ügyünk is van. Így is
megpróbáljuk optimalizálni, költséghatékonnyá tenni a mű-
ködését az óvodai hálózatnak. 

Ha megoldottuk egy nagyobb munkát, akkor hosszabb
időre „elfelejthetjük” azt a problémát, hiszen van egy bizton-
ságérzetünk, ugyanis garanciát kérünk a munkálatokra, vagyis
ha valamilyen gond adódna, akkor a szerződéses céggel kija-
víttatjuk az esetlegesen keletkezett hibát. 

– Kik dolgoznak a részlegen?
– A városházán maradt a metodikai, vagyis a szakmai rész-

leg, mi pedig technikai részlegként működünk, külön. A csa-
pat, a lányok, akikkel itt dolgozom, négy fős. Az oktatási ré-
szen vannak ketten, ők vannak állandó, napi szintű kapcsolat-
ban az ovikkal, vagy például ők ellenőrzik a befizetéseket (ebé-
dek stb.) is, illetve van közgazdasági részlegünk, és bérelszá-
molásunk. 

– Milyenek az eddigi visszajelzések?
– Az óvodák véleményét az igazgatónőktől kapom, s ők az

eddigi együttműködést pozitívan értékelik. Teszem hozzá, mi
is – maximálisan!

Optimalizálás és költséghatékonyság
Szeptember 4-étől működik városunkban az Iskolai

Szolgáltató Központ, amelyhez egyelőre az óvodák tar-
toznak, s így mindösszesen 150 alkalmazottal működ-
nek – pedagógusi és egyéb munkaerőkkel. A központ
vezetőjét, Szabó Dezsőt kérdeztük az eddigi időszakról. 
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V rámci mesiaca úcty k starším sa 26. októbra konalo
stretnutie s členmi mestského klubu dôchodcov.

Prítomných najprv privítala vedúca klubu, Lepi Mária,
medzi inými aj viceprimátorov mesta, Zoltána Horvátha
a Lászlóa A. Szabóa a vedúcich zamestnancov
mestského úradu. Po kultúrnom programe žia-
kov dunajskostredskej ZUŠ mal krátky prího-
vor Horváth Zoltán, ktorý prítomným osláven-
com odovzdal aj pozdrav primátora mesta, Há-
josa Zoltána. Uviedol tiež, citujúc slová humo-
ristu, že život človeka má tri fázy: detstvo, do-
spelosť a "výborne vyzeráš". Vážnejšie už pove-
dal, že v súčasnosti je evidentný nárast priemer-
nej dĺžky života, čo samozrejme, prináša ďalšie
otázky v oblasti ekonomiky, sociálnej či zdra-
votnej, s ktorými sa súčasná spoločnosť musí
zaoberať. Zároveň však, najdôležitejší je človek

ako jednotlivec, jeho postoj k veku a k životným podmien-
kam. Keďže aj starnutie má svoje čaro, oslávencom poprial,
aby toto čaro tvorili  čo najdlhšie, a to v dobrom zdraví, šťas-
tí, v kruhu svojich rodín.

Potom si všetci spolu štrngli a členovia klubu dostali kvety. 

Úcta k starším

Kontajnery 
na stavebný odpad 
a nadmerný odpad

Týmto upozorňujeme občanov, že vzhľadom na snahu zlep-
šiť separovanie odpadu, budú na zberný dvor zeleného odpadu
v areáli Municipal Real Estate s.r.o. na Bratislavskej ceste

umiestnené dva kontajnery ur-
čené na stavebný odpad (vzni-
kajúci pri renovácii domov
či bytov) a nadmerný odpad
(napr. časti nábytku).

Kontajnery budú k dispozí-
cii do konca novembra t. r. po-
čas otváracích hodín, a to
v pondelok od 12.00 do 18.00 h,
v sobotu od 8.00 do 14.00 h.

Ak občan realizuje prestav-
bu svojho bytu či domu dodá-
vateľským spôsobom, je likvi-

dácia vzniknutého  stavebného odpadu povinnosťou práce vy-
konávajúceho stavebného podnikateľa. Aj v takomto prípade
je možnosť si objednať od spoločnosti FCC Slovakia kontajner,
ale podľa komerčného cenníka.

Týmito opatreniami by sme chceli zamedziť vzniku nelegál-
nych skládok stavebného či nadrozmerného odpadu v okolí
smetných nádob, aby nekazili obraz mesta. 

Két konténer 
került kihelyezésre
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a hulladéksze-

paráció javítása érdekében két konténert helyezünk ki a Mu-
nicipal Real Estate Kft. zöldhulladék telepén, a Pozsonyi
úton, amelyekbe építkezési törmeléket (otthoni ház- vagy la-
kásfelújításból származó hulladékot), illetve nagyméretű hul-
ladékot (pl. bútorok) lehet helyezni.

Ezek a konténerek idén
november végéig használ-
hatók a nyitvatartási idő
alatt, hétfőn 12.00 és
18.00 óra között, valamint
szombaton 8.00 és 14.00
között. 

Amennyiben a lakos a
lakása vagy háza felújítását
vállalkozóval végezteti, ab-
ban az esetben a vállalkozó
kötelessége elszállítani és
megfelelően kezelni a hulladékot. Ebben az esetben is lehető-
ség van az FCC Slovakia cégtől konténert rendelni, az aktuális
árlista alapján.

A fenti intézkedéssel szeretnénk megelőzni a kukatárolók
környékén felhalmozódó építkezési törmelékhegyek kialaku-
lását, illetve hogy a kihelyezett régi bútorok és egyéb nagymé-
retű hulladékok ne rontsák a város képét.
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Ismét csak a szervező Sikabony Polgári Társulás
profizmusa mellett tehettek tanúbizonyságot azok a
családok, amelyek kilátogattak október utolsó hétvé-
géjén a városrész közösségi házába, együtt eltölteni
tökfaragással, beszélgetéssel, mesés tánccal az időt.

A tökfaragó versenybe bekapcsolódó gyerekek
(akiknek szüleik segítettek a komoly műveletek so-
rán) nagy izgalommal dolgoztak, hiszen a verseny-
ben résztvevők mindegyike szép ajándékban része-
sült. Ám mégis nem ez volt a legnagyobb ajándék az-
nap, hanem az együtt töltött minőségi idő, melyben
szülő, gyerek egymásra figyelt.

A nap fénypontja emellett természetesen a Gla-
mour zenekar mesés-énekes-táncos fellépése volt,
ahol is a gyerekek együtt énekelhették az ismert ver-
seket, dalokat, és együtt kergetőzhettek a képzeletbe-
li színpadon, egymás és a maguk örömére. A társulás
szervezésében zajló program délelőtti része volt a
gyerekeké – az estet már retró diszkó zárta, ahol a
felnőttek kapcsolódhattak ki.

Tökfaragás 
Sikabonyban Olasz, osztrák, finn, belarusz, lengyel, cseh, magyar és hazai

vendégek részvételével kezdődik meg a 26. Nemzetközi Frank
Marocco Harmonika Fesztivál november 16-án, 18.30 órai kez-
dettel, a Vermes-villában.

A Los Angelesben letelepedett olasz származású harmonikamű-
vész, akinek nevét a fesztivál viseli, több mint ötven hanghordozó ki-
adásával állított fel világrekordot. A rendezők e rekord szellemének
semmiben sem szeretnének adósai maradni, így idén egy kortárs vi-
lágsztár, a finn Mika Väyrynen – a Helsinki Jean Sibelius Zeneaka-
démia tanára – vendégjátékával indítják a három estét harmonika-
zenével összefogó fesztivált. November 17-én, ugyancsak 18.30-kor
lép közönség elé a lengyel Symetrio együttes a Vermes-villában, akik
Bach zenéjét felidézve a híres Badinerie-vel, Buenos Airestől Varsóig
kísérik el dallamaikkal a hallgatóságot.

Szlovákia első Finnországban végzett, nemzetközi hírű ifjú har-
monikaművésze, Iván Tibor zárja a hangversenysorozatot november
18-án, szintúgy a Vermesben, 18.30-kor, amikor is az INTER-
TALENT 2017 ifjúsági előadói verseny díjait is kiosztják. Rácz
Tibor művészeti igazgató és a rendezők – a Perfects Rt. és Duna-
szerdahely Városa – sok szeretettel várják mind a három kivételes
hangversenyre a kedves közönséget!

26. Nemzetközi Frank Marocco 
Harmonika Fesztivál
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– Hogyan viseli az elmúlt hetek nagy
médiaérdeklődését egy olyan ember, aki
inkább fotózni szokta a riportalanyokat?

– Inkább introvertált embernek tar-
tom magam, de nagyon örülök annak,
hogy sokakat érdekel a munkám sikere.

– Egyébként mivel telnek napjai?
– Napjaim kisebb és érdekesebb része

„helyszíni munkával” telik, a nagyobb ré-
szében pedig az elkészült képeket válo-
gatom, szerkesztem. Mint szabadúszó
fotóriporter, tavaly óta együttműködöm
a parameter.sk-val, néhány hónapja a
Csallóköz hetilappal, időnként bedolgo-
zom az atempo.sk zenei portálnak és az
Új Szónak. 

– Ha jól tudom, a sajtófotózás mellett a
rendezvényfotózás is ott van az életében.

– Igen, szívesen fotózok esküvőket is.
Mindkettő fontos számomra, nem is
tudnék közöttük választani. A hivatá-
somnak tartom mindezt, s igyekszem
mindkettőből a lehető legjobbat kihozni.
Ennél a szakmánál is igaz, ahogy azt pe-
dagógusként megtanultam, hogy több
lábon kell állni. Másoddiplomásként di-
zájn szakot is végeztem, így ilyen jellegű
megbízásaim is vannak.

– Tehát van több biztos láb. Mennyire
van szükség egyébként a hazai magyar
médiában a minőségi sajtófotóra?

– Akikkel együttműködöm, igénylik
és meg is becsülik a munkámat. Igyek-
szem tartani magam a saját elvárásaim-
hoz, mint etikai, mint esztétikai szem-
pontból. Soha nem adok át például
„nyers” képeket. Természetesen nem ar-
ról van szó, hogy rengeteget retusálnék
egy-egy fotón, inkább apró finomításo-
kat végzek. Erre kevesebb idő van egy
hírportál esetében – ahol kulcsfontossá-
gú a gyorsaság –, mint egy nyomtatott
hetilapnál. Elsősorban szerkesztőségi

megbízásokat teljesítek, de sokszor teret
kapnak saját ötleteim is.

– És a pedagógia és dizájn mellé mi-
kor jött a fotózás?

– Az első fényképészettel kapcsolatos
emlékem az, hogy kisgyermekként film-
tekercseket hívunk elő szüleimmel a pin-
cénkben kialakított fotólaborban. Nyit-
rán zenét és rajzpedagógiát tanultam, ott
is foglalkoztunk fényképészettel, de iga-
zán a pozsonyi egyetemi tanulmányaim
során mélyültem el benne. Közben nagy-
jából egy éven keresztül a kiváló szlovák
fotóriporter, Matúš Zajac magándiákja
voltam. Elvégeztem egy esküvőfotós és
egy portréfotós tanfolyamot is, majd elő-
ször másodfotósként voltam jelen egy
lagzin. A képek jól sikerültek, így egyre
többen kerestek fel. Az esküvő napján
igyekszem a pár szemszögéből, az ő ér-
zéseiken keresztül szemlélni és doku-
mentálni a történéseket.

– Hogyan jött a szlovák sajtófotós el-
ismerés?

– A Slovak Press Photo pályázatra
összesen kilenc munkával lehetett nevez-
ni. Én második alkalommal pályáztam,
két sorozatom lett idén eredményes: az
egyik a VOAYER – Mezítelen nők kiál-
lításán készült, amely a Művészet világa
kategóriában harmadik helyezést ért el.
A másik egy viselkedés- és tanulási zava-
ros alapiskolás fiú mindennapi nehézsé-
geit mutatja be, a Mindennapok kategó-
riában a zsűri dicséretében részesült.
Nagy elismerés számomra, hogy helyt

tudtam állni az ország legjobb fotóripor-
terei között, de tisztában vagyok vele,
hogy még csak az út elején vagyok, és to-
vábbra is igyekszem mindent megtenni a
fejlődés érdekében.

– Mit hozhatnak ezek a díjak?
– Reménykedem abban, hogy akár re-

gionális szinten is egymásra találunk
olyanokkal, akiknek van valamilyen érde-
kes témája, amelyről azt gondolják, hogy
érdekelheti a sajtótermékek olvasóit.

– És Andrást mi érdekli?
– Olyan helyzetek fotózása érdekel

leginkább, ahol minimális mód van a
megjátszásra. Leginkább az emberi reak-
ciót és mimikát szeretem fürkészni.
Igyekszem a nonverbális kommunikáci-
óból minél többet kiolvasni, ez sok eset-
ben többet mond el, mint a szavak.
Szakmai ártalom, hogy erre akkor is fi-
gyelek, ha nem fotózok. Szabadidőmben
fontos szerepet tölt be a zene iránti sze-
retet. Mint kórusénekes havonta egy
hétvégét együtt töltök a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusával.

– Zárásként arról kérdeznénk, hogy
mit jelent Önnek városunk?

– Dunaszerdahelyen születtem, az
alapiskolát és a gimnáziumot is itt végez-
tem. Ahogy említettem, az utóbbi évek-
ben Pozsonyba jártam egyetemre, s
gyakran a nap egyik legjobb pontja az
volt, amikor este leszálltam a vonatról a
dunaszerdahelyi állomáson. Szeretek
úton lenni, de mindig különleges érzés
hazaérkezni.

Megragadni az őszinte emberi pillanatokat
Cséfalvay Áron András rangos

elismerésben részesült a Slovak
Press Photo idei pozsonyi, októbe-
ri díjkiosztó gáláján – ám nem csak
erről beszélgettünk a tehetséges
sajtófotóssal.
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Három ország karatésai emlékeztek
A városi sportcsarnokban rendezték

meg a IV. Seishin Gálát, amely egyben
a második éve tragikusan elhunyt fiatal
tehetség, Kovács Kata Zsófia tisztele-
tére szervezett emlékverseny is.

Három ország – Horvátország, Ma-
gyarország és Szlovákia – 20 klubjának
263 versenyzője regisztrált a megméret-
tetésre. A megnyitó elején egyperces
csenddel emlékeztek meg Zsófiról, majd
kedvenc zenekarának, a Phoenix RT-nek
a frontembere, Puss Tamás és Reichel
Evelin játszottak egy zeneszámot a fiatal
sportoló emlékére. Kovács Márta, Zsófi
édesanyja üdvözölte a versenyzőket és kí-
sérőiket, megköszönve a szervezőknek és
a támogatóknak a segítséget, a versenyző-
ket pedig arra kérte, soha ne adják fel a
célt, amit kitűztek maguk elé.

Dr. Horváth Zoltán, Dunaszerda-
hely alpolgármestere az önkormányzat
nevében üdvözölte a jelenlévőket. Arra

emlékeztetett, mennyire fontos szó a
soha, és még inkább a soha többé. „Ez
olyan, mint amikor a tűzijáték fényei ki-
alszanak, és hirtelen sötétség borít min-
dent. Ilyen tűzijáték volt Zsófi is, aki a
szeretetével, kedvességével, küzdeni
akarásával mutatja jelenleg egy másik
dimenzióból azt a fényt, ami a teljes sö-
tétségből a pislákoló kiutat jelenti.”
Örömét fejezte ki, hogy Dunaszerda-
hely a rendezvény helyszíne lehet, illet-
ve hogy annyi mosolygós gyerek sportol
olyat, ami nemcsak fizikálisan, hanem
mentálisan is erősíti őket. Polák László,
Ekecs község polgármestere szintén
gratulált az emlékverseny megszervezé-
séhez, majd Sensei Markovics János, a
Seishin Karate Klub vezetője mondta
el, hogy ez a verseny miért olyan  fontos
a klub, valamint a versenyzők életében.
Megköszönte a város vezetésének, a
szponzoroknak és a szülőknek a nagy-
szabású rendezvény létrejöttét, valamint

a klub edzőinek és segédedzőinek – Hu-
pian Kristínának, Vígh Viviennek, Ka-
gyerják Tamásnak, Markovics Ádám-
nak és Trencik Nikolasnak – kitartó
munkájukat. 

A Seishin Karate Klubból  19 fő szer-
zett első helyet.

Elsők lettek így kezdő kategóriában:
Nagy Rebeka, Hájas Kornél, Tóth Fábi-
án, Öllös Hunor, Neuschwendtner Pat-
rik, Szegfű Noel, Farkas Kevin, Bíró
Bendegúz, Meleg Vince (Dunaszerda-
hely), Dorn Jacqueline, Bognár Krisztián
(Nemesócsa), Forgács Armand, Tanító
Péter ( Ekel), Pasztorek Kinga, Hausleit-
ner Mercedes (Keszegfalva), Jankó Áron
(Nagymegyer).

A haladó kategória első helyezettjei:
Fekete Roland (Dunaszerdahely), Jakab
Adrienn (Csallóközaranyos), Markovics
Ádám (Keszegfalva).

Hakszer Roland különdíját pedig
Czinege Erik (Dunaszerdahely) kapta.
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Határok nélkül a sárga-kék csapatért
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DAC stadionjának építése 2016 áprilisában kezdődött, és
2016 novemberében, a 6839 férőhelyes B és C lelátók elkészül-
tével fejeződött be az építkezés 1. szakasza.

Az új, A főtribün a 2. szakasz részeként fejeződött be; építé-
se 11 hónapig tartott. Lelátóján 3062 ülőhely várja a szurkoló-
kat, így a három új tribün összesen 9901 ülőhelyet biztosít. Az
A tribünben 360 helyiség található, és a négy szintjén találhatók
az alagsori technikai helyiségek, a raktár, a bemelegítésre szolgá-
ló helyiség, az újságírói kabin, a karbantartási raktár és a kápol-
na, majd februárban fanshoppal, sörözővel és klubmúzeummal
bővül a lelátó belseje.

Az első emeleten található a Silver és Bronz VIP-részleg,
négy felvonóval és három lépcsővel. E szint építészeti különle-
gességei a két, egyenként 100 m2-es, a pályára kilátást biztosító
VIP-balkon, és az üvegezett VIP-étterem, kilátással a városra.   

A legfelső emeleten, 1650 m2-en találhatók a VIP Gold-
részleg és a skybox helyiségei; itt a vendégek rendelkezésére áll a
300 m2-es étterem, két bár és konyha a felszolgáláshoz. Szintén
az emeleten kaptak helyet a kiszolgáló irodák, az ellenőrző és
rendezői helyiségek, két televíziós stúdió a pályára néző kilátás-
sal; s egyúttal itt található a kijárat a lelátó teteje alatt elhelyez-
kedő három kamerahelyre is.

Még hátravan a MOL Aréna építésének 3. és 4. szakasza. A
3. szakaszban lebontásra kerül az utolsó, régi lelátó is, amelynek
a helyét a D tribün veszi át, nagyjából 2800 férőhellyel. Ennek
befejezése 2018 első fél évére van tervezve. A 4., utolsó szakasz
keretén belül pedig megépülnek a személyautók és az autóbu-
szok számára fenntartott parkolók. 

Az összköltségek elérik a 22,5 millió eurót. Ebből 2,4  + 1,5
millió eurót az állam invesztál, 4,6 millió eurót a klubtulajdo-
nos, Világi Oszkár ad bele, a MOL-csoport pedig 2 millió eu-
róval támogatja az építkezést, emellett a stadion már most is a
csoport nevét viseli, ezért MOL Aréna. A fennmaradó összeg
banki kölcsönökből kerül további finanszírozásra. A főtribün

építési költségei 12,5 millió eurót tesznek ki. A klub éves költ-
ségvetése 2,3 millió euró.

Az építkezés legnagyobb objektuma készen áll, így október
végén nagyon fontos lépést tett meg a klub. Ennek köszönhető-
en már a végső formáját mutatja a stadion. 

„Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik hozzájá-
rultak e tribün befejezéséhez – a szlovák államnak, a MOL-tár-
saságnak, Dunaszerdahely városának, a beszállítóknak, az épít-
tetőknek, de mindenekelőtt a játékosoknak és a szurkolóknak,
akik a klub szíve” – jelentette ki az átadó sajtótájékoztatóján Vi-
lági Oszkár klubtulajdonos.

A munkálatok végeredménye egy 12 700 férőhelyes új stadi-
on lesz, és valószínűleg az is könnyen megtelik, ha olyan mérkő-
zéseket láthatunk, mint a fővárosiak ellen, ahol a csíkszeredai
szurkolók is látogatásukat tették. 

A Lokálpatrioták szurkolói csapat vezetője, Tamás László
kérdésünkre elárulta, csütörtökön este fél kilenckor indultak, s
péntek dél környékén értek Dunaszerdahelyre. „Csak a mérkő-
zésre érkeztünk, amely fantasztikus volt – ezt vártuk. A B-kö-
zépben is barátsággal fogadtak – ezt, valamint a vendéglátást is
szeretnénk megköszönni. Azért is Lokálpatrioták a nevünk,
mert szeretjük a városunkat, és büszkék vagyunk székelysé-
günkre, magyarságunkra. Az FK Csíkszereda fociklub és a
Sportklub Csíkszereda hokicsapat szurkolóiként e két csapat
mérkőzéseiről soha nem hiányzunk. Csallóközbe ezúttal 17-en
érkeztünk” – tudtuk meg tőle. A Lokálpatrióták már a mérkő-
zés másnapján hazafelé vették az irányt, de mint mondták, biz-
tosan visszatérnek. 

A DAC sajtótájékoztató keretén belül mutatta be a
november 3-i Slovan elleni rangadó előtt az új főtri-
bünt a média képviselőinek.
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A Újabb világbajnoki érem

Sikeresen képviselte a dunaszerdahelyi Strongman DS
klubot Farkas Bálint az elmúlt időszakban a csehországi erő-
emelő-világbajnokságon.

Október 17–22. közt rendezték meg Prágában a WUAP-
erőemelő-világbajnokságot, melyen a junior 125 kg-os kate-
góriában versenyzett a dunaszerdahelyi csapat versenyzője.
„Holthúzásban kategóriája világcsúcsát is meg szerette volna
dönteni 306 kg-os húzással, de a bírák technikai hiba miatt
ezt nem ismerték el. Ennek ellenére komoly teljesítménnyel,
760 kg-os összetett eredménnyel (290 kg guggolás, 175 kg
mellnyomás, 295 kg holthúzás) a világbajnoki ezüstöt hozta
el Farkas” – mondta el a klub vezetője, Márk András.

Nyejen filmes ajándékcsomagot!
Nem kell mást tennie, mint válaszolnia a következő kér-

désre, és elküldeni azt a press@perfects.sk címre november
18-ig!

Hol rendezték a világbajnokságot?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei:

Fekete Zsuzsanna, Egri Attila.
A nyerteseknek a nyereményüket postázzuk.

Nyerő hármas

Ďalšia medaila z majstrovstiev sveta
Na októbrových majstrovstvách sveta v Českej repu-

blike Farkas Bálint úspešne reprezentoval dunajsko-
stredský Strongman DS klub.

Majstrovstvá sveta v powerliftingu WUAP sa kona-
li v čase medzi 17. a 22. októbrom v Prahe a v kategórii
junior – 125 kg sa súťaže zúčastnil náš reprezentant.
„V mŕtvom ťahu chcel hmotnosťou 306 kg spraviť aj
svetový rekord, ale rozhodcovia to kvôli technickej chy-
be neuznali. Napriek tomu získal Farkas s celkovým
výkonom 760 kg (290 kg drep, 175 kg benchpress,
295 kg mŕtvy ťah) na majstrovstvách sveta striebro” –
uviedol vedúci klubu, Márk András.

Vyhraje filmový darčekový balíček!
Stačí poslať správnu odpoveď na nasledovnú otázku

na adresu press@perfects.sk do 18. novembra!

Kde sa konali majstrovstvá sveta?
Výhercovia z predchádzajúceho čísla Dunajsko-

stredského hlásnika: Fekete Zsuzsanna, Egri Attila.
Výhercom posielame ich výhru poštou.

Víťazná trojica
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A hattyúk tava (balett). Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központ színházterme, 19.00

Jókai Anna: Fejünk felől a tetőt (színpadi já-
ték). Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ,
19.00

XIV. Kárpát-medencei Folklórfesztivál –
Márton-napi vigalom. Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központ, 16.00

Balázs Elemér Group. Jazzkoncert. Művészeti
Alapiskola, 17.00

VándorLáss Est: Barangolás Délkelet-Ázsiá-
ban: Burma.   Csaplár Benedek Városi Művelődési
Központ, 19.00

Dunszt.sk-estek – Jazzköltészet. NFG klub,
19.00

26. Nemzetközi Frank Marocco Harmonika
Fesztivál – nyitóest. Vermes-villa, 18.30

Bíborpiros szép rózsa. Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központ, 10.00
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Születések – Novorodenci
Bertók Dominik, Faturová Nela, 
Gyurcsik Olivér, Hegyi Ákos, Holocsi Emilia, 
Keszegh Kata, Laczkó Balázs, 
Lőrincz Tamás, Mudhar David Singh, 
Peteš Kristián

Elhalálozások – Zomreli
Baráthová Helena (1931)
Helena Johancsíková ( 1934)
Kósa František (1932)
Kovács Oto (1936)
Lakatoš Ferdinand (1947)
Molnárová Justina (1932)
Pápayová Helena (1929)
Izabela Tomašovičová (1950)

Házasságkötés – Sobáše
Lirim Hyseni – Zlatica Víghová
Ing. Gabriel Magyar – Ing. Alžbeta Keifelová
Michal Pavle – Katarína Joríková
Ervin Rebro – Mgr. Eva Nagyová
Mgr. Rásó Attila – Csicsay Zsuzsa 
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Szimpózium az irodalomnépszerűsítésről címmel rendezett szakmai találkozót
a Szlovákiai Magyar Írók Szövetsége (SZMÍT) a Vermes-villában, amelyen az iro-
dalom népszerűsítésének lehetőségeiről, a fiatal korosztályok megszólításának
módjairól esett többek között szó.

A programot Hodossy Gyula, az SZMÍT elnöke nyitotta meg, aki szerint eléggé
akut problémáról van szó, hiszen a könyv, az irodalom mint érték, kezd a mai, új tech-
nológiáktól átitatott világban háttérbe szorulni.

Hodossy szerint, „ha azt akarjuk, hogy a szlovákiai magyarság megmaradjon, és ér-
demes legyen itt, Szlovákiában magyarnak lenni, akkor rendkívül fontos az, hogy gon-
dolkodó, értelmes, újat alkotó vagy arra törekvő fiatal nemzedéket neveljünk ki. Ebben
tud az irodalomnépszerűsítő sokat segíteni.”

A SZMÍT elnöke szerint „az irodalomnépszerűsítő – legyen az pedagógus, könyv-
táros, irodalmár – az ember, aki komolyan veszi az irodalomnak, a szépirodalomnak,
a minőségi irodalomnak a létét, és példaként áll elöl abban, hogy ezt a fajta kultúrát
népszerűsítse. Nagyon örülök annak, hogy a Szlovákiai Magyar Írók Társasága végre
rászánta magát, hogy elkezd ezzel foglalkozni. Most így ezzel a szemináriummal, kí-
sérletképpen indulunk, de szeretnénk  rendszeresíteni az ezzel való foglalkozást, sze-
retnénk ez ügyben legalább évente egyszer egyeztetni, és e témát évente »kivesézni«, s
feladatokat is adni egymásnak, hogy vajon mi az, amit akut problémaként mindenkép-
pen kezelni kell.”

A szimpóziumon ezúttal Gombos Péter egyetemi docens, a Magyar Olvasástársa-
ság-HUNRA alelnöke (Digitális bennszülöttek olvasóvá és irodalomra nevelése),
Lacza Tihamér művelődéstörténész (Romokon nyiladozó vadvirágok – az elfeledett
helyek felfedezéséről és köztudatba emeléséről), Nagy Tibor pedagógus (Kortárs nem
társ), Reicher Erika könyvtáros (A szlovákiai magyar könyvtáros szakma törekvései az
anyanyelvi és kulturális értékek megőrzésére), illetve Nagy Katalin okleveles andragó-
gus, könyvtáros (Iskola – könyvtár – olvasás) adott elő.

Rajkovics Péter második meseköny-
vének ünnepélyes bemutatóját tartották
október 26-án este a Vermes-villában.

A Brumiarc és a cirkusz címre keresz-
telt kiadvány négy évvel a nagy sikerű első
részt követi. A bemutatón Nagy Attila
szerkesztő beszélgetett a szerzővel az al-
kotásról és a könyv mondanivalójáról is. Arra is fény derült, az elsősorban 8–10 éves
gyermekeket megszólító könyv a felnőtteknek is mesél, elsősorban arról, milyen fontos
az otthon melege, a család és az, hogy elvándorolva is hazatérjünk.

A könyvet illusztráló Fodor Miklas Veronika elmondta, a főhős megrajzolása során
kicsit a szerző arcát is beleillesztette Brumiarcba, aki a bemutatón egy egyedi plüss for-
májában is megjelent, de a brumiarcos pólókat is megtekinthettek az Akironnak kö-
szönhetően. A történetben pedig az első részhez képest egy mackólánnyal is találko-
zunk, ahogy Rajkovics Pétertől megtudtuk, az olvasók kérték a „lányszereplőt”, de más
tekintetben is fontos számára, amit az olvasói reakciókban visszakap. A bemutatót kö-
vetően lapunk főszerkesztője ezúttal is turnéra indul a mesekönyvvel.

Az irodalomnépszerűsítés szükségességéről
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Indul a karácsonyi vásár
Pred vianočným trhom

Nemzetközi harmonika fesztivál
Medzinárodný akordeónový festival

Szerencselufik Szerdahelyért
Balóny šťastia

Következő számunkból
Megjelenés november 29-én.
Nasledujúce číslo vyjde 29. novembra.

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

Brumiarc története folytatódik


