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A fejlődés változatossága
Az egyik februári szombaton városunk utcáit róva azt tapasztaljuk,
hogy a havazás ellenére megtelnek a bárok, sőt, az ételt is kínáló helyeken sem tapasztalható kora este az érdeklődés hiánya. Az asztalok
lefoglalva, és a vendégek jelentős része már hatkor megtölti a teret,
úgy tűnik, a kevésbé izgalmas téli szezonban is működik a dolog.
Közben a dunaszerdahelyi vendéglátósok is egyre kreatívabb módon
igyekeznek megszólítani a vendégeket, az elmúlt időszakban nyílt éttermek és bárok is megtalálták számításaikat. Egyértelműen megállapíthatjuk, a nagyvárosi trendekhez való alkalmazkodás új lehetőségeket teremtett a piacon.
Másrészt pedig a gazdasági fejlődés a pénztárcákban is megmutatkozik, hiszen nemcsak a szórakozásra tudnak többet költeni az emberek, hanem sok minden másra is. Sokszor nehéz elismerni, de az
adatok jól mutatják a folyamatokat. Egyre többen élnek városunkban
is egyedül egy-egy lakásban, lassacskán a vásárolt autók életkora és ára
is növekedőben, csökken a valódi munkanélküliek száma, de azért
tudjuk, minden időszaknak vannak vesztesei is.
Ebből a szempontból ugyanakkor örömteli, hogy a régió szintjén egyre több hiteles jótékonysági kezdeményezés mutatja életképesnek magát,
s látjuk, ezen a téren is változás mutatkozik. Egyre kevesebben bíznak
ugyanis az utcai gyűjtésekben, ehelyett megbízható szervezetek vagy rendezvények keretén belül adnak keveset vagy többet, ha megtehetik.
Olybá tűnhet, a válság utáni hirtelen jött fellendülés akár hosszú
évekig is eltarthat, de az elemzők nem ennyire optimisták, és higgadt
jövőbetekintésre ﬁgyelmeztetnek. Ezért aztán ildomos úgy tekintenünk a jelenlegi állapotra, mint ideiglenesre, de a pozitívumait kihasználva hosszabb távra is építeni. Éppen ezért a városunkban is végbemenő beruházások és fejlesztések kulcsfontosságúak lehetnek, mert
nemcsak parkolóink, járdáink újulnak meg, hanem utak is épülnek, s
ezek mindegyike évtizedeken át szolgálhatja a dunaszerdahelyiek generációit. Ez persze azon is múlik, mennyire fogjuk őket óvni és rendeltetésüknek megfelelően használni.
Közben pedig ne felejtsük el Böjte atya gondolatait: „Mindaz, ami
igazán értékes az életünkben, ami az embert emberré teszi, azt a gazdasági válság, a pénzügyi összeomlás, mely országainkat érinti, nem
tudja elvenni tőlünk.”
Rajkovics Péter főszerkesztő

Szent György-napok

HLÁSNIK

Dni sv. Juraja

4. 24–29. – Dunaszerdahely – Dunajská Seda

Júniusban ismét
Felvidéki Vágta

SZÍNES – FAREBNÉ

Rövid hírek – Krátke správy
Lavička zaľúbencov
Druhý Valentin Run sa začal nezvyčajným okamihom.
Dvaja organizátori behu, Csallóközi Marathon Club a dunajskostredský Training Group s pomocou sponzorov darovali občanom mesta
lavičku, ktorú nazvali Lavička zaľúbencov.
Ako sme sa dozvedeli, o umiestnení lavičky v meste sa ešte len rozhodne. Bežci po zahriatí sa bežali v -3 stupňoch trať dlhú 1 kilometer.
Každý z nich sa mohol rozhodnúť, koľko z 5 kruhov odbehne. Deti čakala trať dlhá 500 m, potom sa v studenom predpoludní všetci zohriali
pri šálke horúceho čaju.

Dunaszerdahely az idén immár negyedszer
lesz házigazdája a Felvidéki Vágtának. 2018ban is kétnapos lesz ez a tájainkon legnagyobb
szabású lovas parádé, amelyet június 22-én és
23-án rendeznek meg, ezúttal is a sikabonyi
városrészben lévő reptéren.

Zbierka na pomoc odkázaným
Dunajskostredská katolícka charita oznamuje občanom, že v piatok
2. marca v čase od 14.00 do 18.00 h a v sobotu 3. marca od 8.00 do
12.00 h organizuje zbierku v centrále na Bacsákovej ulici (za poštou)
pre odkázané rodiny.
Hagyományos disznóvágás Sikabonyban
A reggeli óráktól remek hangulatban zajlott február 17-én a Sikabonyi hagyományos
disznóvágás a helyi közösségi ház udvarán.
Mindenki, aki szerette volna felidézni a
gyermekkori hagyományos disznóvágás illata-

A nagyszabású dunaszerdahelyi lovas fesztivál a szeptemberben Budapesten megrendezendő Nemzeti Vágta hivatalos felvidéki előfutama lesz. Pénteken Kálmán Imre legizgalmasabb és legkedveltebb operettje, a Marica
grófnő lesz látható. Szombaton, a lovasversenyeken kívül egyéb látványosságok is várják a
látogatókat. Hazai fellépők mellett külföldi
sztárvendégek teszik várhatóan emlékezetessé
ezt a júniusi lovas hétvégét Dunaszerdahelyen.
it vagy hangulatát, esetleg csak valami ﬁnomat
falatozott vagy hústermékeket vásárolt volna,
biztosan kilátogatott Sikabonyba, ahol idén is
ételek sokasága, valamint tombola is várt az
érdeklődőkre.

Lapunk elérhetőségei
Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203
Alžbetínske námestie 1203
E-mail: press@perfects.sk
Web: dunaszerdahelyi.sk
dunajskostredsky.sk

Všetky články, programy, aktuálne informácie
a správy nájdete na našej stránke:
www.dunajskostredsky.sk
További programkínálat, információk, híreink Dunaszerdahelyről:
www.dunaszerdahelyi.sk
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A civileket is bevonják
az önkormányzati munkába

„Egyre több esetben hallunk olyan véleményt, hogy az önkormányzati munka
egy zártkörű csoport politikája lenne, s a
polgárok nem tudnak beleszólni a város
fejlesztésébe, irányultságába. Én ezzel
nem értek egyet, mert minden olyan témában, amely a polgárokat érinti, a demokrácia alapszabályait betartva igyekszünk a hivatalon keresztül is a lehető
legtöbb információt megosztani – a döntéshozatalban és a rendeletek végrehajtása során egyaránt.

Az önkormányzat működésének vannak törvényileg előírt szabályai, ugyanakkor azt is elismerem, a közvélemény elvárásai sokszor túlmutathatnak ezen.
Olyan munkát végzünk, amely napi szinten befolyásolja városunk lakóinak életét,
ezért aztán a tájékoztatáson túl a polgárok döntéshozatalba történő bevonása is
nagyobb hangsúlyt kap.
Véleményem szerint teret kell adni a
lakosoknak, hogy szakembereken keresztül részt tudjanak venni az önkormányzati munkában. Egy kisebb közösség tagjai vagyunk Dunaszerdahelyen, amelyben csaknem mindenki ismer mindenkit, így bízom benne, hogy
megfelelő döntést tudunk hozni a független szakemberek kiválasztása esetében. Biztatni szeretném azokat, akik
szeretnének bekapcsolódni a bizottsági
munkába (dunaszerdahelyi állandó lakhellyel kell rendelkezniük), hogy szán-

dékukat jelezzék a képviselőcsoportok
irányába. A 2014-es önkormányzati
választások után kialakult két képviselői csoport, a Magyar Közösség Pártja,
valamint a Híd- és függetlenek képviselőcsoportja egy-egy jelöltet tud jelölni a
bizottságokba, kivéve a mandátumfelügyelő bizottságot, mert itt ezt a törvény nem teszi lehetővé.
A bizottságok témákat tudnak felvetni, amelyeket a hivatal előkészít vagy éppen saját anyagokat továbbít a szakbizottságoknak, ahol ezek megtárgyalásra
kerülnek. Innen kerülnek át azok a tanács elé, majd pozitív döntés esetében a
képviselő-testület megtárgyalja őket. A
bizottsági munkának tehát nagy jelentősége van városunk fejlődése tekintetében.
Éppen ezért is bízunk a lakosok érdeklődésében, s áprilisban a két képviselőcsoport által javasolt nevekről majd a választott képviselők döntenek.”

Do práce samosprávy
zapojíme aj externistov
Na poslednom mestskom zastupiteľstve rozhodli poslanci aj o tom, že v odborných komisiách sa budú okrem
6 poslancov na práci každej z nich podieľať ďalší dvaja
nezávislí odborníci. O podrobnostiach sme sa porozprávali s primátorom mesta, Hájosom Zoltánom.
„Čoraz častejšie počujeme taký názor, že práca samosprávy je politikou uzavretého kruhu poslancov, a občania
nemôžu do rozvoja mesta zasahovať. Ja s tým nesúhlasím,
lebo o témach, ktoré sa týkajú občanov, dodržiac zásady demokracie, občanov prostredníctvom mestského úradu všemožne informujeme – aj o rozhodnutiach a nariadeniach.
Práca samosprávy má zákonne dané podmienky, uznám
však aj to, očakávania verejnosti môžu byť často ešte väčšie.
Vykonávame takú prácu, ktorá ovplyvňuje každodenný život obyvateľov mesta, a preto, okrem toho, že ich informujeme, získava na význame zapojenie občanov aj do rozhodovacieho procesu.
Podľa môjho názoru treba dať občanom priestor, aby
sa prostredníctvom odborníkov mohli podieľať na práci

samosprávy. My sme tu, v Dunajskej Strede, členmi malého
spoločenstva, kde takmer každý každého pozná, a tak verím, že sa vieme dobre rozhodnúť vo veci voľby vhodných
odborníkov. Chcel by som povzbudiť každého, kto by sa
rád podieľal na práci odborných komisií, (musí mať však
trvalé bydlisko v meste), aby svoj úmysel oznámil tej ktorej
skupine poslancov.
Po voľbách do samosprávy v roku 2014 sa vytvorili dve
poslanecké skupiny, a to SMK a Híd-Most a okrem nich sa
do komisií dostanú nezávislí, okrem mandátovej, lebo to
zákon nedovoľuje.
Komisie dávajú témy, ktoré úrad rozpracuje, respektíve
úrad posiela aj vlastné materiály na prerokovanie v jednotlivých komisiách. Tie sa potom dostanú na prerokovanie na
rade a po pozitívnom rozhodnutí sa daná téma prerokuje
na mestskom zastupiteľstve.
Takže veľkú úlohu v rozvoji mesta má rada. Veríme, že
občania budú mať záujem o túto prácu a v apríli potom
mestskí poslanci budú môcť rozhodnúť o návrhoch, ktoré
dodajú dve poslanecké skupiny. ”
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL – PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

A képviselők legutóbbi ülésükön
döntöttek arról, hogy a szakbizottságok munkájában már nemcsak a közülük kiválasztott 6 személy vesz
részt, hanem bizottságonként két
független szakember is helyet kap.
Ennek részleteiről kérdeztük dr. Hájos Zoltán polgármestert.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

A városi díjakról is döntöttek
Február 20-én tartotta soros testületi ülését a dunaszerdahelyi városi
képviselő-testület, amelyen több fontos kérdésben is döntés született.
A képviselők módosították az idei
költségvetést, amelynek oka, hogy a
pénzügyminisztérium prognózisa szerint a tervezettnél több részadót kap
Dunaszerdahely. A beruházási hitel tavaly ki nem merített részének is köszönhetően idén jelentős parkolóépítés, valamint út- és járdafelújítás valósul meg városunk több részén. Parkolók kerülnek kialakításra a Barátság téren, az Újfalu lakótelepen, a Fenyves lakótelepen és az SzNF téren, valamint a
Smetana ligetben.
A tavasz során bekerítik a városi
szabadidőparknál található játszóteret
annak állapotmegőrzése érdekében, s a
többletbevételből az önkormányzati
fenntartású iskolákra is több jut majd
az idén. Az ollétejedi kultúrház felújításáról majd a következő ülésen döntenek a képviselők, ennek költségei 106
ezer eurót meghaladó összeget tesznek
majd ki.
A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a városi bál tombolabevételéből befolyt 3450 eurót idén három
rászoruló család közt osztják szét
egyenlő arányban.
Az ülésen döntés született a Dunaszerdahely területén működő jogi és
természetes személyeknek, vállalkozóknak városi költségvetésből nyújtan-
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dó pénzügyi támogatásról. A korábbi
évekhez hasonlóan az 1000 euró alatti
összegről a szakmai bizottságok döntöttek, az 1000 feletti összegről azonban már a képviselő-testület, illetve a
polgármester is dönthet támogatásokról, a bizottság javaslata mellett. Ez
utóbbi a kiemelt támogatású rendezvényeket és szervezeteket illeti, mint például a Duna Menti Tavaszét, a
sakkcsapatét, a birkózókét vagy éppen
a női kézilabdázókét.
Összességében megjegyezhető, idén
is magas volt a nyertes pályázók aránya.
A sport területén 30-ból 23, a kultúra
területén 50-ből 40, a szociális területen 8-ból 6, míg az oktatás területén
21-ből 12 projekt kapott támogatást.
Az ülésen Ravasz Marián képviselő
javaslatát, miszerint a Sportfanaticnak
szánt támogatást ne adják meg, hanem
osszák el a többi pályázó között, a képviselők leszavazták. A képviselő-testület megbízta a 100%-os városi tulajdonú Gastro DS Kft.-t a városi fenntartású óvodák és iskolák konyháinak működtetésével. Ez a vállalat fogja alkalmazni a konyhai alkalmazottakat is.
Hájos Zoltán polgármester Karaffa
Attila képviselő kérdésére válaszolva
elmondta, nem lesz létszámcsökkentés
ezen változás következtében. Sebök
Pál ügyvezető jelezte, bízik benne,
hogy sikeresen le tudják menedzselni a
folyamatot, s az nem válik kampányté-
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mává. Egyúttal Horváth Zolán, a vállalat másik vezetője is hangsúlyozta, a
cél, hogy olyan fejlesztést hajtsanak
végre, amely más városokban már sikert hozott. (A témával részletesebben
a következő számunkban foglalkozunk.)
A keddi képviselő-testületi ülésen a
városi képviselők megszavazták, idén
milyen személyeket tüntetnek ki Dunaszerdahely Város fejlesztésében elért
kiemelkedő hozzájárulásukért. A díjátadó ünnepségre, ahogy tavaly is az
áprilisi Szent György-napi ünnepségen
kerül sor. A képviselők egyhangúlag támogatták a testület elé beterjesztett javaslatot.
A Dunaszerdahely Város Díszpolgára elismérésben Almási Róbert képzőművész részesül a kultúra területén
elért kiemelkedő érdemeiért. Dunaszerdahely Város Pro Urbe Díját hárman kapják: Világi Oszkár, a társadalmi életben elért kiemelkedő érdemeiért, Ráchela József, a sport területén elért kiemelkedő eredményekért, Banyák
István, a kultúra területén elért kiemelkedő érdemeiért. Dunaszerdahely Város PRO URBE JUVENIS Díjával
pedig Csiba Dávid ﬁatal sportolót ismerik majd el.
A díjazottakat fokozatosan bemutatjuk majd olvasóinknak lapunk hasábjain, elsőként Banyák Istvánnal olvashatnak beszélgetést a 6. oldalon.

Rozhodlo sa aj o mestských oceneniach

Jedným bodom bola modiﬁkácia rozpočtu, ktorého dôvodom je podľa prognózy Ministerstva ﬁnancií vyššia suma
podielových daní pre Dunajskú Stredu.

Na viacerých miestach sa v meste vybudujú parkoviská, opravia sa cesty a
chodníku, a to vďaka nevyčerpanému
úveru z minulého roka. Nové parkoviská vzniknú na Námestí priateľstva, na
sídlisku Nová ves Boriny a na Námestí
SNP či v Smetanovom háji.
Na jar sa chystá oplotenie detského
ihriska pri parku voľného času, viac sa
ujde aj pre školy v správe samosprávy.
O rekonštrukcii kultúrneho domu v
Mliečanoch v hodnote okolo 106 tisíc
eur rozhodnú poslanci na nasledovnom zasadnutí.
Primátor informoval poslancov, že
príjem z tomboly tohoročného plesu
mesta vo výške 3450 eur sa rozdelí medzi tri odkázané rodiny.
Na zasadnutí sa rozhodlo aj o dotáciách pre fyzické a právnické osoby pôsobiace na území mesta Dunajská Streda. Tak ako po minulé roky, o sumách
do 1000 eur rozhodli odborné komisie,
o sumách prevyšujúcich 1000 eur musí
rozhodnúť mestské zastupiteľstvo, o

dotáciách môže tiež rozhodnúť primátor, na základe odporúčania komisie.
Týka sa to vybraných podujatí alebo
spoločností, ako sú napríklad Duna
Menti Tavasz (Podunajská jar), šachový oddiel, zápasnícky klub a ženská hádzaná.
Celkovo možno povedať, že aj v
tomto roku je vysoký počet úspešných

žiadateľov, príjemcov dotácií. V oblasti
športu z 30 žiadateľov 23, kultúry 40
z 50, v sociálnej 6 z 8 a v oblasti vzdelávania získa dotáciu z 21 podaných
projektov 12.
Na schôdzi podaný návrh Ravaszom Mariánom, aby sa návrh dotácie
pre Sportfanatic neposkytol, ale rozdelil medzi ostatných, poslanci neodhlasovali. Mestské zastupiteľstvo poverilo
100% mestskú spoločnosť Gastro DS

s.r.o. prevádzkovaním školských kuchýň materských a základných škôl
v správe samosprávy. Táto spoločnosť
bude zamestnávať aj zamestnancov
pracujúcich v kuchyniach. Primátor
Hájos Zoltán odpovedal na otázku poslanca Karaffa Attilu, že táto zmena
nebude znamenať pokles stavu zamestnancov kuchýň. Konateľ Sebök uviedol, že dúfa, že proces budú vedieť
úspešne zmanažovať a nestane sa to témou kampane. Rovnako druhý konateľ, Horváth Zolán, zdôraznil, že cieľom je dosiahnuť taký rozvoj, ktorý už
v iných mestách úspešne prebehol.
(Touto témou sa bližšie budeme zaoberať v najbližšom čísle.)
Na utorkovom zastupiteľstve rozhodli poslanci aj o adresátoch mestských ocenení. Slávnostné odovzdanie
cien sa uskutoční tak ako v minulom
roku, v rámci slávností sv. Juraja. Návrh
bol poslancami jednoznačne schválený.
Ocenenie Čestný občan získa Almási Róbert za výsledky dosiahnuté v oblasti kultúry. Cenu Pro Urbe získajú
traja: Világi Oszkár – za výsledky
v spoločenskej oblasti, Ráchela József za výsledky v oblasti športu, Banyák
István – za výsledky v oblasti kultúry,
Cenu PRO URBE JUVENIS zas
maldý talentovaný športovec Csiba
Dávid.
Ocenených čitateľom postupne na
našich stránkach aj podrobnejšie predstavíme.
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PLENUM

20. februára sa konalo mestské
zastupiteľstvo, na ktorom poslanci
rozhodli o viacerých dôležitých otázkach.

JUBILEUM

A cigányzene nagykövete
Banyák István, városunk híres
cigányprímása idén 80 esztendős.
Számos elismerés áll mögötte,
többek között a Magyar Ezüst Érdemkeresztet is megkapta. Nevéhez fűződik a Dunaszerdahelyi
Roma Muzsikusok Polgári Társulásának megalapítása, de egész
életútja a magyar cigányzene megismertetéséről szól.
Jelentős életút áll mögötte. Az
áprilisban Pro urbe-díjban részesülő muzsikust életjubileuma kapcsán kérdeztük.
– A kérdezőben óhatatlanul felmerül,
hogy Önnek, illetve családjuknak van-e
rokoni kötődése Bihari János zeneszerzőhöz, hegedűművészhez, hiszen, noha kevesen tudják, a verbunkos stílus egyik
legnagyobb képviselője Szerdahelyre nősült, és a híres cimbalmosnak, Banyák
Simonnak a lányát vette feleségül...
– Igen, a családi hagyomány úgy
tartja, hogy van valamilyen távoli kötődés, legalábbis a tágabb rokonságban.
– Honnan a zene szeretete és a proﬁzmusa? Családi örökség?
– Nagyapaim, mindkét oldalon prímások, s jómagam is, kiskorom óta,
mióta az eszemet tudom, hegedültem.
Mikor tizenkét esztendős voltam, már
eljártam búcsúkba, lakodalmakba játszani. Akkoriban Pepi bandája, és a
Sándor bandája voltak a környéken,
egészen Bodakig, a legismertebbek.
–Fárasztó lehetett...
– Elképzelheti, hogy tizenhárom évesen, két napon át is muzsikáltunk. Nem
is tetszett nekem, bevallom, többre vágytam. Meg az embert nem is becsülték
meg annyira... Amikor aztán Abonyból
Dunaszerdahelyre költöztünk, az 1940es években, a tejedi Kertalján egy Pestről
szintén odaköltözött hegedűs, Cservó
Pista kezdett el többedmagammal engem is tanítani.
– Sok mindent tőle tanult meg?
– Azt mondhatom, nagyon jó muzsikus volt, skálákkal kezdtünk. Aztán
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verbunkosokat, klasszikusokat is oktatott. Mindennap tanított. Ő mondta
apámnak, hogy zeneiskolába kellene
járnom. Apámék hajlottak rá, így kerültem az 1940-es évek végén Pozsonyba,
a zeneiskolába.
Közben megismerkedtünk a Csallóközi Néptáncegyüttes elődjével, akiknek felajánlottuk, hogy szívesen muzsikálnánk a mi ﬁatal bandánkkal nekik.
Onnantól kezdve Pozsonypüspökire is
feljártunk hozzájuk, majd kísértük
őket sokfelé. Két klarinétos, három hegedűs, csellós, brácsás, bőgős volt a
bandában. Ott lettünk „híresek”. Egészen a katonaságig jártunk hozzájuk.
– Az iskola befejezése után jött tehát
a katonaság...
– Emlékezetes volt, hiszen akkor
aznap délelőtt a konzervatóriumban
vizsgáztam, aztán rögtön délután meg
a katonazenekarban volt meghallgatás.
Ugyanis be kellett rukkolnom, és a zenészeket mind meghallgatásra hívták.
Így kerültem aztán a prágai katonazenekarba. Megmondom őszintén, nem
akartam Prágába menni, hiszen friss
házas voltam, és már vártuk a babát...
Hosszú volt a két év.
– Hogyan alakult a katonaság után?
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– 1959-ben leszereltem,
majd
1960-ban város lett
Dunaszerdahely, s
ide került a Csallóközi is Somorjáról
– így hát folytatódott, ami abbamaradt, folytattuk velük a zenélést.
– Meddig zenélt
ott aktívan?
–
Körülbelül
1970-ig, de közben
a dunaszerdahelyi
Arany Kalászban is
játszottam. Bár ott
segédmunkás, rakodómunkás voltam, s
mellette muzsikáltam, esténként. Szép idők voltak, 1960ban nyílt meg a szerdahelyi kórház, s
rengeteg új nővér érkezett – oda az
Arany Kalászba járt akkoriban az egész
járás ﬁatalsága, rengetegen mulattak ott.
Innen hívtak fel aztán zenélni Pozsonyba...
– Aztán jöttek a külföldi utak.
– Igen, rengeteg helyre eljutottunk,
játszottunk többek között Ausztriában, Németországban, Finnországban,
Svédországban, Hollandiában, Svájcban, Lengyelországban, Bulgáriában.
Kiközvetített minket az ügynökség, s
valójában innen mentem nyugdíjba.
Szép időszak volt, de fáradságos.
Először csak hat hónapról volt szó,
aztán mindig több lett belőle. A család
nehezen viselte, de kellett a pénz. Végül 27 év lett a külföldi fellépésekből...
– Már nyugdíjasként alapította meg
a Dunaszerdahelyi Roma Muzsikusok
Polgári Társulását. Egyik céljuk a tehetségek felkarolása volt.
– Sok, nagyon sok tehetséges, de kallódó ﬁatal van. Meg régen az egész járás
tele volt valódi zenészdinasztiákkal. Mára sajnos egyre kevesebben vannak – de
vannak, és még mindig él a cigányzene.
Bár veszített a presztízséből, de él.

„A sikernek ára van, nem titka”
BEMUTATJUK

A dunaszerdahelyi születésű Szabó László az online marketing szakmában tevékenykedik. Mint a
Growww Digital társalapítója és növekedési szakértője lett idén a szlovák Google külsős szakmai trénere,
export témában. A tehetséges ﬁatalemberrel e kapcsán is beszélgettünk.
– Az alap- és középiskolát Dunaszerdahelyen végezte. Magyar közegből került aztán Pozsonyba az egyetemre...
– Igen, a pozsonyi Comenius Egyetem menedzser szakán végeztem. A felvételinél segített, hogy a középiskolában
elég jól ment a matek és az angol, pont
ebből a kettőből volt a felvételi. Viszonylag nehéz volt bekerülni, de úgy érzem, az
akadémiai szlovákot megugrani egy
egyébként jó szinvonalú Vámbéry Gimiből kikerülve is kihívás volt, de nem lehetetlen kihívás. Az én példám is mutatja,
hogy bizony „bőven lehet” magyar iskolából kikerülve is érvényesülni a szlovák
közegben. Erre egyébként számtalan példaát tudnék felsorolni, elég, ha csupán a
baráti körömben nézek is szét.
– Az egyetemi évek meghatározóak
voltak?
– Az egyetem arra nagyon jó volt,
hogy megtanított bennünket gondolkodni. Azt akarták, hogy a lényeget tanuljuk meg, s lássunk a dolgok mögé.
Az egyik kedvenc tanárom például
egyszer egy teljesen blőd témából íratott tesztet velünk, majd a következő
órán lecsapta elénk a jegyzeteket, és azt
mondta, hogy ha hülyeséget kérdeznek
tőlünk, merjük kimondani akár azt is,
hogy az hülyeség.
Szerencsés voltam, hiszen az egyetem
mellett sok időm volt arra, hogy alkalmazzam az elsajátított tudást. Egy
Aiesec nevű diákprogramban tevékenykedtem, ahol többek között cserediákokkal foglalkoztunk, és előadásokat is szerveztünk az egyetemen. Az utolsó egymásfél évben pedig már elkezdtem dolgozni. Ketten voltunk az egész évfolyamban magyarok, s mindenki tudta rólam,

hogy én vagyok az „a magyar srác”. Amikor pedig egy részmunkaidős állás felszabadult egy családi ügynökségnél, ahol
kellett a magyar nyelv, elkezdtem ott dolgozni a tanulás mellett. Amivel foglalkoztam, az mind a Budapest–Pozsony–Prága „tengelyen történt”, s ez a „munkatér” a
mai napig meghatározó a számomra. Itt
tudtam – s innentől folyamatosan – igazán aktívan kihasználni, hogy felvidéki,
magyar identitású, de szlovák és más
nyelveken is beszélő ﬁatal vagyok.
Az egyetem után a Profesiában, a piacvezető szlovák állásportálnál helyezkedtem el, és ott is a szlovák, a cseh és a
magyar piacra dolgoztam. A cég nagyon
jó „szakmai inkubátor” volt. Megtapasztaltam, hogy el kell menni, látni kell a világot, de aztán haza kell jönni, és itthon
kell hasznosítani a megszerzett tudást.
– Az egyetemi évek aztán véget is értek.
– Öt évig aztán Pozsonyban laktam,
majd megismerkedtem a mostani üzlettársammal, a miskolci születésű Dunder
Krisztiánnal, aki a Profesia cégcsoportjánál volt tanácsadó. Ő hívott meg szabadúszós projektekre online szakértőnek,
amit fél évig csináltam. Később szabadúszóként dolgoztam, majd megnyertem a
Mall.hu tenderét, ahonnak később beajánlottak a Mall.sk-ba, amely a második
vagy harmadik legnagyobb szlovákiai on-

line szereplő volt. Végül arra eszméltem,
hogy fél év után volt 4–5 projektem, aminek az időm 150 százalékát „eladtam”.
Meg kellett hát egy-két régebbi kollégát
szólítani, hogy segítsenek be – innen pedig egyenes út vezetett a saját ügynökség
megalapításához. A szakmában aranyszabály, hogy ne a vállalkozásodban, hanem a vállalkozásodon dolgozz. Mi gyakorlatilag ezt az utat kezdtük el öt éve
építeni, s csak mostanra értünk el oda,
hogy nagyrészt a vállalkozásunkon tudunk dolgozni, mintsem benne.
– Komoly szakmai lépésekkel haladt
előre, ma a szlovák Google külsős szakmai
trénere...
– Noha a marketinges szakma nagyon tetszetős, itt sem minden olyan egyszerű. Hogy mi is a titka az egésznek?
Ahogy Hobó mondta: „a sikernek ára
van, nem titka”. A mögettem lévő tíz évben tettem a dolgom, sokszor havi 200
órák ledolgozásával, úgy, hogy megpróbáltam minél többet „magamba szívni”.
Azt mondják, ha te vagy a legokosabb
ember a teremben, akkor rossz teremben
vagy... Én, szerencsére, az elmúlt időszakban nagyon sok jó teremben voltam, hiszen számos mentor, felsővezető vagy
ügyfél segített abban, hogy jól helyt tudnak állni bizonyos helyzetekben. Figyelek és tanulok mind a mai napig, hiszen
ez az, ami előbbre visz.
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KÖZÉRDEKŰ

Valóban lehet színháza városunknak?
A dunaszerdahelyi színház tervei kapcsán Kóczán
András Imrével beszélgettünk, aki az egyik fő motorja
a színházépítési terveknek. Tanár, közgazdász és hivatalnok. Vagy ahogy az egyik ismerőse mondta róla,
meggyőző, szimpatikus, energikus álmodozó.
Mikor és kiben fogalmazódott meg az igény, hogy Dunaszerdahelyen kőszínház kialakításán kezdjenek el dolgozni?
Tudom nagyon jól, hogy sokan gondolkodtak már ezen a
kérdésen az utóbbi években, évtizedekben. Ilyen volt a Szevasz Színházra tett kísérlet. A 2013 óta Dunaszerdahelyen
működő Rivalda Színház tagjaiban is mindig ott volt az igény,
hogy állandó játszóhelyen dolgozhassanak. Ez teljesen természetes dolog. A Dunaág Néptáncműhely két műsorában
(Asszonysorsok, férﬁmulatságok; Csizmás Kandúr) együtt
dolgoztunk a társulat színészeivel. A közös munka során megismerkedtünk, sokszor szóba jött az állandó színházi játszó-

hely kérdése. Igazából, egy nagyon erős élmény vitt engem arra, hogy a beszélgetéseket, álmodozásokat túllépjük. 2016 júniusa közepén sétáltam a Sport utcában, láttam a hatalmas
építkezést, bámultam, hogyan épül a DAC új stadionja. Utánajártam, megtudtam, hogy itt egy 12.000 fős stadion készül.
Valahogy egy furcsa gondolat lepett meg: ahol a fél város beférne egy stadionba, ott miért nincs kőszínház? Szerintem a
két dolog között van összefüggés.
Mik voltak az első lépések?
Először a Rivaldásokkal kezdtem el dolgozni, majd több
barátomat, ismerősömet beszéltem rá, hogy szálljon be tervezésbe, elemzések készítésébe. Vagyis egy ötletet megpróbáltam írásba foglalni. Ezek voltak az első lépések.
A kezdeményezés kincs, amelyet aztán tovább kell bontogatni. Közben persze sok nehéz kérdés merült fel. Mégis, már
a kezdetek kezdetén az volt a célom, hogy kézzelfogható módon lehessen bemutatni a színházalapítás ötletét. Készítettünk egy megvalósíthatósági tanulmányt, pontosítok, ez egy
megvalósíthatósági előtanulmány volt, mert a helyzet természetéből adódóan nem lehetett minden egyes kérdésre válaszolni benne. Így nem tudtuk a fenntartás alapvető kérdését
megválaszolni. Először a régi kultúrház volt a kézenfekvő
megvalósulási hely. Az épület nagyrészt kihasználatlanul áll a
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város közepén, mondhatnánk, hogy seb a város testén. Itt az
épület jelentős kibővítésével képzeltük el a színházat.
Kiket kerestek meg az ötlet támogatása kapcsán?
2017 januárjára elkészült az első terv, amellyel elkezdem
megkeresni döntéshozók szélesedő köreit. Először polgármester urat kerestem meg, majd a felvidéki magyar politikai és
gazdasági élet legfontosabb döntéshozóit. A legmeghatározóbb találkozóra 2017. januárjának végén került sor Menyhárt Józseffel, az MKP elnökével, aki ismerve az eddigi színházalapítási törekvéseket, azonnal támogatásáról biztosított.
A terv értő fülekre lelt. Közben, 2017 tavaszán a terv helyszíne megváltozott a megvalósítást támogatni szándékozók kérése alapján. Így került át a fókusz arra az ötletre, hogy a Csaplár
Benedek Városi Művelődési Központ hatalmas épületében,
mindkét funkció elférhet.
Jelenleg olyan híreket hallani, hogy a színház ötlete megyei szinten is támogatást kapott. Mit tud erről mondani?
Milyen forrásokból kívánják felépíteni a színházat?
Ezek nagyon jó hírek, a terveket a megvalósulás irányába
viszik. De itt a fenntartásról van szó. Az MKP vezetésének
elévülhetetlen érdeme, hogy fölkarolta a terveket, és sikerült
megyei vezetői körökben megkezdeni a dunaszerdahelyi magyar színház ügyének erős képviseletét. Az MKP vezetésének
kell abba az irányba vinnie az ügyet, hogy minél hamarabb írásos formában legyenek rögzítve a támogatás részletei. Ezzel a
fenntartás kérdése kezd világossá válni, de megjegyzem, hogy
kisebb részben a város is fedezné a fenntartás költségeit. Ami
pedig az építkezést illeti, több irányból érkezne az anyagi alap,
az anyaországból, a várostól. Ugyanakkor a helyi vállalkozásokat sem szabad elfeledni, meg kell szólítani a helyi tőkét és az
itt működő külföldi vállalkozásokat, meg kell győzni őket arról, hogy a színház miképpen teszi teljessé az itteni életet, mit
nyerhetnek a vállalkozások a színház támogatásából. Ebből az
utóbbi példából látható, hogy el kell kezdeni egy maroknyi lelkes csapatnak a munkát szinte már most. El kell érnünk, hogy
az itteni vállalkozókat, vállalkozásokat, cégeket érdekeltté tegyük a színház ügye iránt.
Milyen szakmai csapatban gondolkodnak, s hogy látja,
milyen hatással lehet ez a felvidéki kulturális életre?
Előbb már említettem, hogy kik lennének a meghatározó
személyek. A társulat magját a Rivalda Színház színészei alkotnák, és a művészeti koncepcióból a színházszakmai kérdésekért felelős vezetőknek kell aztán a társulatot kiegészíteniük, összeválogatniuk. Alapvető, hogy jó, ütőképes társulat jöjjön létre. Furcsát mondok, kicsit menedzsmentnyelven: kockázatcsökkentő tényező a jó csapat vonzó repertoárral. Itt arra
is lehet gondolni, hogy a társulat már jóval a színház átadása
előtt működhetne. Hogy Czajlik Józsefet idézzem: a társulatnak épüljön a színház, és ne fordítva.
A teljes cikk és a reakciók a dunaszerdahelyi.sk-n olvashatók!
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Život zachraňujúci Valentín
PRE VEREJNOSŤ

Valentínska akcia v OC MAX
„Valentínska kvapka krvi“ bola aj v
tomto roku úspešná.
Od predsedníčky dunajskostredskej
kancelárie SČK, Nagy Dagmar, sme sa
dozvedeli, že darovať krv prišlo viac ako
130 ľudí, spomedzi ktorých bolo 18
prvodarcov, siedmi sa zas kvaliﬁkovali na
niektorú plaketu. Žiaľ, pre krátkosť času
transfúzni zdravotníci nevedeli prijať viac
než 90 darcov.
Kto neprišiel na rad, ale chcel by pomôcť v budúcnosti, môže tak na radu
pracovníkov Červeného kríža urobiť
ktorýkoľvek utorok alebo stredu medzi
7.20–11.00 h v dunajskostredskej nemocnici na oddelení Národnej transfúznej služby.

Ferenci Ildikó, marketingová manažérka MAX nám uviedla, že každý, kto
daroval krv, dostal malý balíček, ktorý
obsahoval zľavové poukážky do predajní

Prebieha zmena
územného plánu mesta
Dunajskej Stredy
Mesto Dunajská Streda v
súlade s ust. § 22 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov
týmto verejnosti oznamuje,
že sa začalo prerokovanie
návrhu „Zmien a doplnkov
2017 územného plánu mesta Dunajská Streda“.
Originál dokumentácie je
počas 30 dní k dispozícii na
verejné nahliadnutie na
Mestskom úrade v Dunajskej Strede, na oddelení
územného plánovania, výstavby a dopravy, č. dverí
220, na úradnej tabuli mesta
a taktiež je k nahliadnutiu
na Okresnom úrade v Trnave, Odbore výstavby a bytovej politiky. Materiál je zve-

rejnený aj na webovej stránke mesta.
Verejnosť je oprávnená
podať pripomienky k návrhu zmien a doplnkov
územného plánu mesta Dunajská Streda do 30 dní odo
dňa oznámenia, t.j. od
13.02.2018.

nachádzajúcich sa v obchodnom centre, a
tiež občerstvenie. Navyše, kto vyplnil formulár, zúčastní sa losovania o voucher na
wellness pre dve osoby.

Módosul a Városi
Területrendezési Terv
Dunaszerdahely városa az 50/1976 területrendezésről és az építési
rendtartásról (építésügyi
törvény) szóló törvény
22 § alapján értesíti a
közvéleményt, hogy elkezdődött a „Dunaszerdahely Területrendezési
Terve – változások és
módosítások 2017“ do-

kumentáció tárgyalásának megkezdése.
A dokumentáció 30 napon keresztül megtekinthető a Városi Hivatal 220.
sz. irodájában, és elérhető a
város honlapján. A nyilvánosság észrevételeit a kifüggesztéstől (2018.2.13.)
számított 30 napon belül
teheti meg.
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BÁLI SZEZON

Fergeteges hangulat a Vámbéry-bálban
A Vámbéry Ármin Alapiskola egyik jótékonysági
rendezvénye az idén harmincharmadik alkalommal
megrendezett Vámbéry-bál. A rendezvényen a szervezők – szokásukhoz híven – a finom ételek és italok
mellett a jó hangulatról és a kellemes szórakozásról is
gondoskodtak. Nem is csoda, hogy a bálra a jegyek
már hetekkel annak megrendezése előtt elkeltek...
Az iskola szülői szövetségének elnöke, városunk alpolgármestere, Horváth Zoltán nyitotta meg a nagyszabású,
több mint háromszáz vendéget fogadó bált, kiemelve, hogy
az idei bál, hasonlóan az eddigiekhez, a jótékonyság jegyében zajlik, és az iskola, de még inkább az ott tanuló gyermekek javát szolgálja.

Az elmúlt években a bálok bevétele így többek között
elektronikai tansegédeszközökre, iskolai bútorokra, Mikulás-napi, gyereknapi és farsangi ajándékokra, ablakcserékre, az étkezde bővítésére, a díszcsarnok üvegfalának cseréjére, vagy tornatermek felújítására lett – részarányosan az
iskolával közösen, illetve a város segítségével – fordítva,
mondta el Masszi János igazgató.
Az ünnepi megnyitó és pohárköszöntő utáni kultúrműsorban a bálozók Volner Nagy Melindáék dinamikus „Lindihopp táncbemutatóját” tapsolhatták végig, majd a hatfogásos svédasztalos vacsorának láthattak neki, illetve a hajnalig tartó táncnak, szórakozásnak.
Idén újdonságnak számított a hagyományos tombola
mellett az „expressz tombola”, amelynek a bevételét a tanulók kulturális programjaira fogják fordítani.

Háromnapos lesz a Fröccsfest
A február 10-én lezajlott Fröccsfesztbál keretén belül jelentették be a
szervezők a nyári Fröccsfest fellépőit.
Az ünnepélyes bejelentés a bál egyik
sztárfellépőjéhez, Csorba Lócihoz, a
Lóci játszik frontemberéhez fűződött.
Egyúttal az is kiderült az este, hogy
idén először már háromnapos lesz a
Fröccsfest, amely július 12-én csütörtökön indul, és egészen szombatig, július
14-ig tart a megszokott helyszínen.
Dakó Sándor, a fesztivál főszervezője, kérdésünkre elárulta, a 0. napon a
fesztivál sztárzenekara, a Punnany
Massif lép majd a színpadra, majd DJ
Metzker Viki szórakoztatja a közönséget, aki nagyon népszerű a ﬁatalok körében a közösségi oldalakon is. Sőt,
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még a Punnany Massif előtt az első
előadó az idei Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató verseny győztese lesz. A
magyarországi nagy fesztiválok szervezőivel való együttműködésnek köszönhetően a felvidéki fesztiválok közül elsőként Dunaszerdahelyen lép majd fel
a győztes.
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Az első napon, vagyis pénteken a Follow The Flow, az
Irie Maffia és a Lóci játszik
zenéjére bulizhatunk Dunaszerdahelyen, szombaton pedig az Intim Torna Illegál,
Deniz élőzenekaros koncertjének örülhet a közönség, az
afterpartyt pedig Lotﬁ Begi
biztosítja majd.
Emellett számos újdonsággal várja majd az érdeklődőket idén
a fesztivál, a magyarországi együttműködésnek köszönhetően remek lehetőségeket kínálnak a szervezők a kilátogatóknak, és a fesztivál színvilága is
megújul. A Fröccsfest egyébként idén
Dunaszerdahely Városa kiemelt rendezvényei közé került.

Karneval na ľade – Karnevál a jégen

Parkolás – sok az SMS-ben hibásan
elküldött rendszám
A Municipal Real Estate Kft. által működtetett Dunaszerdahelyi Parkolószolgálat munkatársai ezúton is
kérik a Dunaszerdahelyen SMS-ben parkolójegyet vásárlókat, hogy ne csupán az autó rendszámát írják be az
SMS-be, hanem a város rövidítését is ahol parkolni szeretnének – ha Dunaszerdahelyen, akkor a DS előtagot
is, külön!
Akinek tehát DS-sel kezdődő rendszáma van, annak
kétszer kell beírni a DS-t. Így a helyes forma egy dunaszerdahelyi rendszámnál például:
DS DS111XX
Sajnos az esetek mintegy tíz százalékánál helytelenül
kerül elküldésre a rendszám (lásd képünkön!), így az el-

lenőrzésnél nem megfizetett parkolást dob ki a rendszer.
A parkolással kapcsolatos ügyek továbbra is az Üzleti
és tájékoztató központ épületének B szektorában, a 101es irodában intézhetők.
Itt vásárolhatók negyed- és féléves, valamint éves parkolókártyák is munkanapokon, hétfőtől péntekig 8.30 és
16.00 óra között. Azok a lakosok is itt válthatják ki a
parkolókártyáikat, akik a ﬁzetős parkolási zónákban a lakótömbjük előtt átmenetileg parkolnak gépjárműveikkel.
A parkolási díjak változatlanok maradtak:
A parkolás óradíja továbbra is 50 cent. Az éves parkolókártya hűségkártya nélkül 166 €, hűségkártyával 80 €.
A féléves parkolókártya 100 €, hűségkártyával 45 €.
A negyedéves parkolókártya hűségkártya nélkül 60 €,
hűségkártyával 25 €.
A havi parkolókártya hűségkártya nélkül 20 €, hűségkártyával 13 €.
Az egyes ﬁzetős parkolási zónákban a lakótömb
előtti átmeneti parkoláshoz szükséges éves parkolókártya hűségkártya nélkül 7 €, hűségkártyával ingyenes (de az illeték a kártya kiadásáért 3 €).

Gyűjtés a rászorulók részére
A Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász ezúton értesíti a lakosokat, hogy március 2-án (pénteken) 14.00–18.00 óra,
illetve március 3-án (szombaton) 8.00–12.00 óra között gyűjtést szervez a Bacsák utcai központjában (a posta mögött)
a rászoruló családok részére.
Várják a tartós élelmiszereket, gyerekruhákat, iskolaszereket, lakástextíliákat, berendezési tárgyakat
Adományaikat előre is köszönik!

SPORT

Az első hatban szeretnének végezni
Sajtótájékoztató keretén belül
tájékoztatta a média képviselőit
múlt csütörtökön a dunaszerdahelyi női kézilabdacsapat vezetősége.
Horváth Zoltán elnök megköszönte minden érintettnek, hogy eddig is
segítette a klub működését, amelynek
köszönhetően a női csapatuk az I.ligában remekül szerepel, s tavaly júliusban elkezdődhetett a munka a regionális kézilabdaközpontban.
Renáta Hadasová-Jancárová, a központ vezetőedzője, a szakmai munka
kapcsán kiemelte, a metodika bevezetése az edzésmunkába hosszabb időt
vesz igénybe, de vannak már pozitív
előrelépések, és annak is örül, hogy bizonyos csoportoknál már elkezdték a
napi kétedzéses munkát, amikor is külön vannak labdás- és kapusedzések.
Brunczvik Tünde csapatvezető pedig

arról tájékoztatott, hogy a női csapat
mellett a ﬁatalok szintjén is eredményes a munka, sikerekkel vettek részt
több tornán és egyre növekszik az
utánpótláskorú válogatottjaik száma
is.
Összesen egyébként több mint 200
regisztrált játékossal foglalkoznak a
dunaszerdahelyi kézilabdaklubban, s
nagyon népszerű ezenfelül az alapiskolák legkisebb tanulói körében a szivacskézilabda is. A bevont iskolák száma is növekszik városunkban.
A felkészülésről beszélve Prikler
Silvia edző megjegyezte, nagy hangsúlyt helyeztek a kondicionális edzésekre, több edzőmérkőzést is játszottak, magyar és szlovák ellenfelekkel is.
Egyúttal a MOL Akadémián is lehetőségük nyílik hetente futóedzéseket tartani, amelyek nagyon hasznosnak bizonyulnak. A klubelnök ennek kapcsán elmondta, a DAC tulajdonosa,

A héten még
biztosan nyitva
A városi műjégpályán a minőségi jég fenntarthatósága nagyban függ az időjárástól.
A múlt évben a téli szezont már február 22-én le kellett zárni, annyira felmelegedett az idő. Mivel a középtávú időjárás-előrejelzések szerint komolyabb mínuszokkal számolhatunk, ezért a jégpálya a hét folyamán,
vagyis március 4-ig még biztosan nyitva tart – tudatta
lapunkkal Aranyossy Csaba, a jégpálya felelőse.
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Világi Oszkár korábbi ígéretéhez híven ilyen módon is igyekszik segíteni a
kézilabdázók felkészülését.
Ahogy már korábban többször elhangzott, a női csapat előtt nincs eredménykényszer, úgy kezdték a bajnokságot, hogy szeretnék kipróbálni az
erejüket. Prikler kérdésünkre elárulta,
szeretné, ha a remek ősz után az első
hatban tudnának végezni.
Az új évben nem sikerült a rajt a dunaszerdahelyi lányoknak, előbb idegenben Galgócon, majd odahaza a pozsonyi Inter ellen kaptak ki, de ezen
eredmények miatt nincs ok kesergésre,
hiszen a tabella első két csapatától vereséget szenvedni nem szégyen, s a lányok remekül küzdöttek.
A ﬁatal csapat számára ez a szezon
egyébként is a tapasztalatszerzésről
szól, s már most is fel tudják venni a
küzdelmet a legjobb csapatokkal az
I. ligában.

Szerelmesek padja
Dunaszerdahelyen
Egy nem szokványos ünnepi
pillanattal kezdődött a második alkalommal megrendezett Valentin Run.
A futóverseny
két szervezője, a
Csallóközi Marathon Club és a dunaszerdahelyi Training Group támogatók segítségével egy padot adott át a dunaszerdahelyi lakosoknak, amelyet a
szerelmesek padjának kereszteltek el.
Ahogy megtudtuk, a pad városban való pontos elhelyezésére a
következő időszakban kerül majd sor. Ezt követően a versenyzők a
-3 fokban a bemelegítést követően elindultak legyőzni az 1 kilométeres hosszúságú köröket. Mindenki maga dönthette el, hogy a maximum 5 körből mennyit fut. A gyerekekre pedig 500 méteres táv
várt, majd forró teával melegedhettek a februári délelőttön, melyen
a cél a közös sportolás volt.
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Víťazná trojica
MOZAIK – MOZAIKA

Dve ulice dostali meno
Poslanci na zastupiteľstve, ktoré sa konalo 20. februára, pomenovali dve nové ulice.
Ulice sa pomenúvajú všeobecne záväzným nariadením,
ktoré odporučila Komisia pre kultúru a zahraničné vzťahy, jej
predseda, Karaffa Attila, na zastupiteľstve vysvetlil dôvody
konkrétnej voľby. Poslanci tieto návrhy prijali.
Takže naše mesto má o dve ulice viac: Ulica Pála Angyala
a Ulica Ferenca Vermesa.
Angyal Pál zo „Síkabony“ bol sudcom trestného práva, univerzitným učiteľom, členom Maďarskej Akadémie vied. Ide
o starú rodinu z Bratislavskej župy. Meno sa spomína už v roku 1525. Žijúci rodinní príslušníci poznajú svoj strom života
až do roku 1680.
Vermes Ferenc bol zemepán, sudca, ktorý v roku 1905 dal
na svojom pozemku postaviť prízemnú kúriu. Bol zakladateľom „Dunaszerdahelyi Sport Egylet“. Začiatok dunajskostredského športového života môžeme datovať do roku 1904,
keď mestské zastupiteľstvo určilo územie na dnešnom sídlisku Sever I. na účely športovania a dalo tam osadiť športové
náradie. Futbalový klub bol zriadený o 4 roky neskôr, v roku
1908 a jeho predsedom sa stal Vermes Ferenc. Klub prijal názov Dunaszerdahelyi Sport Egylet (DSE). Jeho vila získala
dnešnú podobu v roku 1909, kedy sa stavba zväčšila a osadili
sa na okrasu vežičky. Počas socializmu slúžil pre účely pionierskej organizácie, v rokoch 1988 – 2002 tu bola vysunutá
časť SNG. V roku 2005 ju kúpilo mesto a po prestavbe sa tu
zriadila Galéria súčasných maďarských umelcov.
Vyhrajte dve vstupenky do Thermalparku!
Stačí poslať správnu odpoveď na nasledovnú otázku na adresu press@perfects.sk do 7. marca 2018!
Aký názov dostali dve nové ulice?
Výhercovia z predchádzajúceho čísla Dunajskostredského
hlásnika: Szabados Tibor, Kovács Tamás, Katona Andrea.
Výhercom posielame ich výhru poštou.
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Nyerő hármas
Két új utca került elnevezésre
A február 20-i képviselő-testületi ülésen két új utcanévről is döntöttek a képviselők.
Az utcák elnevezése általános érvényű rendelettel kerül
előterjesztésre, amelyet a Kulturális és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága megvitatott, és javasolta elfogadásra,
Karaffa Attila a bizottság elnöke a névválasztás okait is
elmagyarázta az ülésen. A képviselők ezt kövezően pedig
el is fogadták a javaslatot.
Ennek értelmében Angyal Pál és Vermes Ferenc utcával gazdagodik városunk (szlovák megnevezésük: Ulica
Pála Angyala és Ulica Ferenca Vermesa).
Sikabonyi Angyal Pál büntetőjogász, egyetemi tanár, a
Magyar Tudományos Akadémia tagja. Régi birtokadományos, pozsonymegyei család, amely már 1327-ben előfordul, amikor Sik-, másképen Kis- vagy Pilát-Abonyon osztozkodik. Új adománylevelet (1439) Mihály és (1501) Pál
nyertek. A családnév először 1525-ben fordul elő, amikor
is sikabonyi Angyal Mihály ﬁának, Pálnak leánya, Orsolya,
Angyal Ferencznek elzálogosítja a nagyapjától reá szállt
részbirtokát. A család élő nemzedéke leszármazását az
1680-as években élt Mihályig vezeti vissza.
Vermes Ferenc földbirtokos, járási szolgabíró, aki
1905-re földszintes kúriát építtetett a telkén. A Dunaszerdahelyi Sport Egyesület alapítója. A dunaszerdahelyi
sportélet kezdeteként az 1904-es esztendőt határozhatjuk meg, amikor a város képviselőtestülete mintegy két
holdnyi területet jelölt ki sportolási célra a mai Észak I.
lakótelep helyén, ahol tornaszereket állítatott fel. A
sportegylet megalakítására csak négy évvel később, 1908ban került sor a város főszolgabírója, Vermes Ferenc elnökletével. A klub a Dunaszerdahelyi Sport Egyesület
(DSE) nevet vette fel, az alakuló ülésre 1909. május 22én került sor a községháza tanácstermében. Vermes Ferenc villája 1909-re nyerte el mai formáját, amikor az
épületet megnagyobbították és tornyokkal tették szebbé.
A szocializmus évtizedeiben úttörő otthonként szolgált,
majd 1988–2002-ig a Szlovák Nemzeti Galéria kihelyezett részlegének adott otthont. 2005-ben Dunaszerdahely Város Önkormányzata megvásárolta és az átalakítások után a Kortárs Magyar Galéria költözött a város
egyik legpatinásabb épületébe.
Nyerjen páros fürdőbelépőt!
Nem kell mást tennie, mint válaszolnia a következő
kérdésre és elküldeni azt a press@perfects.sk címre
2018. március 7-ig!
Mi a két új utca neve?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei:
Szabados Tibor, Kovács Tamás, Katona Andrea.
A nyerteseknek a nyereményüket postázzuk.
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15
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10 éves a Budapest Bár. Koncert. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, színházterem,
19.00
Új Nő klubest. Hogyan szelidítsünk férﬁt?
MOL Aréna – Bronz VIP, 19.00
Borest a Villa Rosaban. Kősziklás pincészet.
Villa Rosa, 19.00
Szövőtanfolyam Dunaszerdahelyen. A szövőszéken való kézi szövés elsajátítása tanfolyam felnőttek és ﬁatalok részére. Csemadok Ház, 8.00
Kadet és női szabadfogású szlovák birkózóbajnokság. Városi sportcsarnok, 11.00
Író-olvasó találkozó Durica Katival. Csallóközi
Könyvtár, 17.00
4. Nőnapi Operettgála. Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központ, színházterem, 19.00
3. Dunaszerdahelyi kolbászfesztivál. A Csaplár
Benedek Városi Művelődési Központ előtti tér, 8.30

PROGRAMAJÁNLÓ – PONUKA PROGRAMOV

MÁRCIUS

Krónika – Kronika
Születések – Novorodenci
Angyal Tünde
Janikovics Botond
Katona Sebastian
Kurucz Márk
Magyarics Mia
Nagy Benjamin
Pódová Annamária
Puha Hanna
Puskás Levente
Elhalálozások – Zomreli
Balázsyová Margita (1943)
Burgerová Margita (1932)
Černák Radoslav (1981)
Horváth Július (1934)
Hrutková Anna (1931)
Jávorková Ema (1934)
Katonová Alžbeta (1969)
Kölesová Alžbeta (1934)
Kovács Silvester (1981)
Potásch Zoltán (1952)
Házasságkötés – Sobáše
Ing. Nagy József – Lívia Bódisová
Németh Nikolas – Knap Dóra
Mgr. Ivan Priadka – MDDr. Martina Sekelská

Nőnapi köszöntő Sikabonyban. Sikabonyi Közösségi Ház, 16.00
Március 15-ei megemlékezés. 1848-as emlékmű, 16.00
Szeretettel, Ági. Antal Ági könyvének bemutatója. Művészeti Alapiskola koncertterme, 18.00

dunaszerdahelyi.sk/programok • dunajskostredsky.sk/programy
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Következő számunkból

A magyar széppróza ünnepe
Nagy érdeklődés mellett ünnepelték meg február 16-án első alkalommal a magyar
széppróza napját a dunaszerdahelyi Vermes-villában.
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SZMÍT) szervezésében megvalósult rendezvény, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Írószövetség támogatott, Bertók István zongoraművész improvizációs játékával vette kezdetét, majd
Hodossy Gyula, a SZMÍT elnöke ünnepi beszédében emelte ki a kezdeményezés
fontosságát, arra kérve a közönséget, hogy néma felállással adózzanak a napokban elhunyt Tóth Elemér és Gyüre Lajos emlékének.
Az első előadó, N. Tóth Anikó, Madách- és Talamon-díjas prózaíró, a hazai magyar prózairodalom utolsó száz évét vette górcső alá előadásában.
Az est második felében a ﬁatal, elsőkötetes, dióspatonyi származású R. Nagy
Krisztián, a Vámbéry Polgári Társulás gondozásában megjelent Szúnyog a falon című sci-ﬁ és fantasy novellákat tartalmazó kötetét pályatársa, Csillag Lajos mutatta
be. A könyvből Köles Bence olvasott fel ízelítőt. (N.E.)

Megjelenés március 14-én.
Nasledujúce číslo vychádza 14. marca.

Hogyan változik az iskolai étkeztetés?
Ako sa zmení stravovanie na školách?

Nőnapi ünnepségek
MDŽ

Karneval na ľade
Žiaci základných škôl mali minulý týždeň stredu dopoludnia karneval na ľade.
Ani chrípková epidémia neubrala Czaﬁk Helenke z jej oduševnenia, aby aj v tomto roku zorganizovala tento príjemný program, hoci oproti minuloročným 200
účastníkom sa na ľade šmýkalo tentokrát len asi 80 detí.
Viceprimátor mesta, Horváth
Zoltán, vo svojom otváracom príhovore uviedol, že vedenie mesta
považuje za dôležité, aby obyvatelia, hlavne však deti, mali možnosť
si aj na Žitnom ostrove zakorčuľovať, hýbať sa na čerstvom vzduchu.
Napriek štípaniu mrazu bola
nálada veľmi dobrá a ľad sa ozýval
detským výskotom.

Dunaszerdahelyen találkoztak a kormányzók
Fontos találkozó valósult meg február közepén a Dunaszerdahelyi Rotary Klub
égisze alatt, hiszen első alkalommal tettek közös hivatalos látogatást a Cseh-Szlovák
Rotary kormányzója, Július Tomka, valamint a Rotary Magyarország kormányzója,
Mészáros Zoltán.
A találkozó külön érdekessége volt, hogy magyar nyelven zajlott a beszélgetés, mivel a szlovák nemzetiségű Cseh-Szlovák kormányzó magas szinten bírja a magyar
nyelvet.
Az est során Nagy László, a dunaszerdahelyi klub alapító elnöke mutatta be eddigi tevékenységüket. Beszélt a helyi klub megalakulásáról, a szervezett programokról, találkozókról, a sikeres cserediák programról. Külön kiemelte az idén első ízben
hagyományteremtő szándékkal megrendezésre kerülő Dunaszerdahely-Győr biciklitúrát, melyre április 28-án, szombaton kerül sor.
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Fiatal birkózók városunkban
Mladí zápasníci v našom meste

Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 15.30 (Mindenszentek-templom), Hétfő: 17.00, Kedd:
17.00, Szerda: 8.00, Csütörtök: (16.00 Szentségimádás), 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
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