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Rövid hír
Júniusban újra Felvidéki Vágta
Sajtótájékoztató keretén belül mutatták be a IV. Felvidéki Vágta programját
múlt csütörtökön a Városháza nagy üléstermében.
Idén június 22-én, pénteken és június 23-án, szombaton várják a látogatókat
a sikabonyi reptérre, ahol ismét nagyszabású programnak örülhetnek a résztvevők. Pénteken este szimfonikus zenekar közreműködésével a tavalyihoz hasonlóan
egy újabb sikeres operettet, a
Marica grófnőt láthatja a közönség. Majd június 23-án,
már az ünnepélyes megnyitó
előtt az Alma zenekar fellépésével várják jó hangulatú
koncertre a gyermekes családokat. Így is szeretnének minél több gyermeket a
helyszínre vonzani, hogy egyúttal a lovassporttal is megismerkedhessenek.
Hájos Zoltán kiemelte, nem csupán a város, hanem az egész felvidéki közösség számára fontos rendezvényről van szó, amely egyúttal a települések versenye is. A Nemzeti Vágtára a Felvidéki Vágta első három helyezettje és Dunaszerdahely jut ki, míg a szlovák futam győztese Szlovákiát akkreditálja a Nemzeti Vágta nemzetközi futamába.
A dunaszerdahelyi csapatot, Overdose egykori tulajdonosa, Mikóczy Zoltán irányítja, aki elmondta, idén is kiváló lóval és remek képességű lovassal vágnak neki majd a versenynek. Horváth Zoltán, Tallós polgármestere is részt vett
a sajtótájékoztatón, ő arról mesélt, milyen sikert aratott tavaly az indulásuk, és
Budapestre is egy egész busz kísérte el lovasukat, pedig korábban nem is gondolkodtak az induláson. Idén is szeretnék a szervezők elérni, ha a települések
nagy számban neveznének, a jelentkezéseket a www.felvidekivagta.sk honlapról letölthető nevezési lap beadásával május 30-ig várják.
A Felvidéki Vágta tehát napjainkra már nemcsak lóverseny, hanem fesztivál
is, ahogy arról a szervező cég képviselője, Bóna Erzsébet beszélt, aki a programról is elárult néhány részletet. A legkisebbeket például játszópark várja korabeli
játékokkal, ágyúval lőhetnek, lovagolhatnak és a kisállatkertben állatsimogatásra is lesz lehetőség.
Szombaton kora délután lesznek az előfutamok, majd 18 órakor lesz a döntő, azt követően pedig ünnepélyes keretek között győztest hirdetünk. Szombat
este pedig a Felvidéki Vágta történetében először nemzetközi sztárfellépő, a
Thomas Anders and the Modern Talking, a modernebb stílus kedvelői pedig
például Voksán Virág lemezlovas fellépésének örülhetnek.

A Dunaszerdahelyi Városi Kézilabdaklub 2005. július 1-je után született korosztályának csapata bejutott az országos döntőbe, miután legutóbb megnyerte a városi
sportcsarnokban lebonyolított diáklányok
és ﬁatalabb diáklányok országos versenyének elődöntő csoportját.

A sárga-kékek domináns játékkal bizonyították tehetségüket, s a torna utolsó mérkőzésén fordítani is tudtak a szerediek ellen.
Az első játékrészben már 6 : 3-ra vezetett az
ellenfél, s úgy tűnt, akár meg is nyerheti a
mérkőzést, de a hazai időkérést követően
felerősödtek a dunaszerdahelyiek, s a félidőben már csak egy góllal, 8 : 7-re vesztettek.
A második félidőben azután kiválóan védekeztek Brunczvik Tünde tanítványai, s ellenfelük csak két találatig jutott, igaz, utóbbi
kettőt ért, de a sárga-kékeknek még az is belefért, hogy két hetest is sorozatban kihagytak. Végül kiváló védekezés mellett újabb
nyolc gólt lőttek, és 16-11-re nyertek. A
győztes csapatnak és a szakvezetőknek a
klub elnöke, Horváth Zoltán, városunk alpolgármestere is gratulált. Az országos döntőt május 16-án rendezik. Az eredmények:
Dunaszerdahely – Mocsonok 19 : 8
Dunaszerdahely – Stomfa 30 : 6
Dunaszerdahely – Szered 16 : 11

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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Átadták városunk rangos elismeréseit

Az eseményt Mezei Ernő zenekara és
Szóka Júlia operettművésznő produkciója nyitotta meg, majd a IV. Dunaszerdahelyi Hazaváró Találkozóra érkezett
vendégeket, Danka Erteľovát, Kuczy Lajost, Jaroslav Ďurmeket, Gombos Brigittát és Szűcs Attilát köszöntötték, akik
közül az eseményen elsőként résztvevőknek oklevelet adományozott a városvezetés. Ezt követően dr. Hájos Zoltán polgármester köszöntötte az ünneplő közösséget.
„Méltó nap ez a mai a városi díjak átadására, hiszen a város díjai Dunaszerdahely város védőszentjének napjához
kötődő rendezvénysorozat keretén belül
kerülnek átadásra. Városunk és római
katolikus templomunk védőszentje
Szent György, aki római katona volt és
keresztény vértanú. A legenda szerint ő
győzedelmeskedett a sötétség, a démonok, a gonosz felett. Leginkább sárkányt
legyőző lovag képében ismerik. Több országnak és városnak a védőszentje. Ő a
védőszentje többek között Angliának,
Portugáliának, Katalóniának, Görögor-

Banyák István

SZENT GYÖRGY-NAPOK

Almási Róbert

A Szent György-napi ünnepségsorozat részeként megtartott
szombati ünnepélyes gálaesten az
önkormányzat kilencedik alkalommal adta át a város díjait – második alkalommal a Szent Györgynapok részeként.

szágnak, Grúziának, a városok közül
például Londonnak, Barcelonának,
Moszkvának, Genovának, Ljubljanának
és szeretett városunknak, Dunaszerdahelynek is” – fogalmazott a városvezető.
„A városi díjak nemcsak elismerés a
díjazottak munkájáért, az elszántságáért,
a kitartásáért és az elért sikerekért, hanem egyben példát mutatnak városunk
többi lakosa számára is, hogy megéri jót
tenni embertársainkért, a közösségünkért, szeretett városunkért” – emelte ki
Hájos Zoltán.
A köszöntő után a város díjait adta át
a polgármester a két alpolgármesterrel,
dr. Horváth Zoltánnal és A. Szabó
Lászlóval egyetemben. Az idei kitüntetettek névsorát a képviselők a februári
városi képviselő-testületi ülésen egy-

Ráchela József

hangúlag hagyták jóvá. A „Dunaszerdahely Város Díszpolgára” kitüntető cím
olyan Dunaszerdahelyen kívül élő jelentős személyiségeknek ítélhető oda, akik
sokéves tevékenységükkel nagymértékben és jelentősen hozzájárultak a város
fejlődéséhez és gyarapításához, érdekeinek védelméhez és jó hírnevének terjesztéséhez odahaza és külföldön, vagy akik
kimagasló alkotói teljesítményeikkel gazdagították az emberi civilizációt.
Dunaszerdahely város díszpolgári címét 2018-ban Almási Róbert festőművész vehette át.
„Dunaszerdahely Város Pro Urbe Díja” olyan személyeknek adományozható,
akik kiemelkedő érdemeket szereztek a
város fejlesztésében, jelentőset alkottak a
sport, a kultúra, az oktatás és nevelés, va-

Világi Oszkár
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lamint a társadalmi élet egyéb területein.
A városi képviselő-testület a 2009. december 15-i 16-os számú rendelete alapján a Pro Urbe díjakat három kategóriában: a társadalmi élet, a kultúra és a
sport kategóriában osztják ki.
A kultúra terén kifejtett kimagasló
munkásságáért járó Pro Urbe kitüntetést idén Banyák István cigányprímás
vette át.
A sport területén elért eredményeiért
Pro Urbe díjjal Ráchela Józsefet, a Dunaszerdahelyi Sakk Klub vezetőedzőjét
ismerték el.
A társadalmi élet területén kifejtett
munkásságért és az elért eredményekért
járó Pro Urbe díjat pedig Világi Oszkárnak, a Slovnaft vezérigazgatójának, a
DAC többségi tulajdonosának ítélték ez
évben oda.
Pro Urbe Juvenis kitüntetést olyan 26
évnél ﬁatalabb személy kaphat, aki a város hírnevét a tanulmányi, alkotói,
sport-, kulturális, oktatási, nevelési, tudományos vagy társadalmi területén elért eredményeivel öregbíti.
E díjat 2018-ban Csiba Dávid kapta a
sport területén elért eredményeiért.
A „Dunaszerdahely Város Polgármesterének Díja” elismerésre azok a magánszemélyek és csoportok terjeszthetők fel,
akik kimagasló eredményeket értek el a
tudomány, a technika, a művészetek, a
sport és az oktatásügy terén, életmentő,
vagy vagyonmentési akcióban vettek
részt, munkásságukkal a város érdekeit
szolgálták, öregbítették jó hírnevét idehaza és külföldön, valamint a Janský
Emlékplakett arany fokozatával rendelkező véradók kaphatják meg e díjat.
A polgármester a városi képviselő-testület 2009. december 15-i 16-os számú
rendelete alapján jogosult odaítélni és átadni a polgármester díját. Dr. Hájos
Zoltán polgármester ebben az évben három ilyen elismerés odaítéléséről döntött, valamint polgármesteri emléklapokat is átadott.
Polgármesteri díjban részesült Hodossy Gyula, a Lilium Aurum Könyvki4

Csiba Dávid

adó igazgatója a társadalmi, kulturális és
irodalmi életben végzett szervezői munkájáért.
Ugyancsak e díjban részesült a Krpčiarik gyermek néptáncegyüttes a kultúra
területén elért eredményeiért. A díjat
Michaela Andruchová, a tánccsoport vezetője vette át.
Harmadikként pedig Zsigmond Tibor, a Csallóközi Múzeum igazgatója
kapta meg az elismerést a kultúra népszerűsítése területén elért eredményeiért.
Hájos Zoltán polgármester ebben az
évben két polgármesteri emléklap odaítéléséről is döntött, amit 2018-ban
Gúgh Béla nyugalmazott pedagógus, valamint Helena Czaﬁková, a Dunaszerdahelyi Rekreációs, Testnevelési és
Sportklub vezetője vehetett át.
Az önkormányzat minden évben köszönetét fejezi ki a pedagógusoknak a fáradságos munkájukért a tanítónap alkalmából. Többéves hagyomány azonban,
hogy a város díjaival együtt tüntetik ki az
Év pedagógusát. Az Év pedagógusa díjat
idén a szakma Borbély Diana óvopedagógusnak ítélte oda.
Az Év pedagógusa díja mellett a városi önkormányzat kulturális és sport bizottsága kezdeményezte, hogy a nagyközönség, a jelenlegi diákok, volt tanítványok, szülők is szavazhassanak arról,
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hogy ki a legnépszerűbb pedagógus. A
legutolsó fordulóba öt pedagógus került:
Vörös Rozália, Fodor Mária, Nagy
Andrea, Borbély Diána és Kálmán Miklós. A jelöltek közül a legtöbb szavazatot
Fodor Mária, a Kodály Zoltán Alapiskola pedagógusa kapta, így 2018-ban ő
lett az Év pedagógusa díj közönségdíjasa.
Az elismerést Antal Ágota városi képviselő és az oktatásért felelős alpolgármester, A. Szabó László adta át.
A gálaestet megtisztelte jelenlétével
Menyhárt József, a Magyar Közösség
Pártjának országos elnöke, Mons. Szakál
László katolikus esperes, Zsidó János
katolikus esperes, Dunaszerdahely Város Díszpolgára, számos városi képviselő, Bubniak Júlia, a városi hivatal vezetője, valamint a városi hivatal több vezető
beosztású dolgozója, illetve több dunaszerdahelyi intézmény vezetője.
A kultúrbetétekkel tarkított gálaesten Szeredi Krisztina operetténekesnő,
Kollár Katalin operaénekes, a most kitüntetett dunaszerdahelyi Szent
György Kórus karnagya, a Four Art
Singers a capella énekegyüttes és az
Opera Trio oszlopos tagja, Derzsi
György magyarnóta énekes, illetve a
már említett Szóka Júlia operettművésznő lépett fel. Az énekeseket Mezei
Ernő és zenekara kísérte.

Odovzdali sa tohoročné mestské ocenenia
Podujatie otvorila produkcia hudobného zoskupenia Mezei Ernőa a operetnej umelkyne Szóka Júlie, pokračovalo
IV. ročníkom privítania rodákov z Dunajskej Stredy, Danky Erteľovej, Kuczyho Lajosa, Jaroslava Ďurmeka, Gombos
Brigitty a Szűca Attilu. Z nich tí, ktorí
prišli prvýkrát, dostali na pamiatku pamätný list.
Hostí krátkym príhovorom privítal
primátor mesta, Hájos Zoltán.
„Dnešný deň je svojou výnimočnosťou vhodným dňom na odovzdanie
mestských vyznamenaní. Oslavujeme totiž dni svätého Juraja, rímskeho vojaka a
kresťanského mučeníka, patróna mesta
Dunajská Streda a tunajšieho rímsko –
katolíckeho kostola. Podľa legendy zvíťazil nad temnotou, démonmi a zlom. Poznáme ho hlavne z obrazu, na ktorom
ako rytier na koni víťazí nad šarkanom.
Je patrónom a ochrancom viacerých krajín a miest. Je patrónom napríklad Anglicka, Portugalska, Katalánie, Grécka,
Gruzínska, spomedzi miest napríklad
Londýna, Barcelóny, Moskvy, talianskeho Janova, Ľubľany a tiež našej milovanej
Dunajskej Stredy“ – uviedol.
„Mestské ocenenia nie sú len uznaním práce vyznamenaných, ich rozhod-

Gyula Hodossy

DNÍ SV. JURAJA

Mestská samospráva pri príležitosti Dní sv. Juraja odovzdala
mestské ocenenia.

Katalin Kollár, Krisztina
Szeredi, György Derzsi a
Júlia Szóka

nosti, vytrvalosti a dosiahnutých úspechov, ale sú zároveň pre všetkých spoluobčanov príkladom toho, že sa oplatí konať dobro voči ostatným ľuďom, spoločnosti a nášmu milovanému mestu“ – vyzdvihol primátor.
Ocenenia boli prerokované a schválené na tohoročnom februárovom mestskom zastupiteľstve.
Čestné občianstvo možno udeliť významným osobnostiam, žijúcim mimo
Dunajskej Stredy (nie sú obyvateľmi
mesta), ktorí sa dlhodobo a mimoriadne,
obzvlášť významným spôsobom zaslúžili
o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena

Michaela Andruchová

doma i vo svete, alebo ktorí obohatili
ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými
výkonmi.
Cenu si v roku 2018 prevzal umelecký maliar Almási Róbert.
Cenu mesta Dunajská Streda PRO
URBE udeľuje Mestské zastupiteľstvo
Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce tvorivé výkony,
významné výsledky v oblasti kultúry a
športu, výchovy, vzdelávania a vedy,
spoločenského života.
Za vynikajúce výsledky v oblasti kultúry dostal cenu Pro Urbe Banyák
István cigánsky primáš.

Tibor Zsigmond
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Za výsledky v oblasti športu dostal
Pro Urbe cenu Ráchela József, predseda
dunajskostredského Šachového klubu.
Za výsledky v spoločenskej oblasti získal cenu Pro Urbe Világi Oszkár, generálny riaditeľ Slovnaftu, väčšinový majiteľ DAC.
Cenu mesta Dunajská Streda PRO
URBE JUVENIS udeľuje Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda jednotlivcom do 26 rokov veku za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce študijné výsledky, tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry a
športu, výchovy, vzdelávania a vedy, spoločenského života.
V roku 2018 získal túto cenu Csiba
Dávid za výsledky v oblasti športu.
Cenu primátora mesta Dunajská
Streda udeľuje primátor jednotlivcom a
kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony,
významné výsledky vedeckej, technickej,
umeleckej, športovej, výchovnej činnosti,
za účasť pri záchrane ľudského života
majetku mesta a občanov, ďalej za činnosť osôb, ktorí sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny
rozvoj mesta, jeho propagáciu a reprezentáciu doma i v zahraničí, darcom krvi
– držiteľom Zlatej Janského plakety.
Cenu primátora získal Hodossy Gyula, riaditeľ Vydavateľstva Lilium Aurum
za záslužnú prácu v oblasti spoločenskej,
kultúrnej a literárnej.

6

Diana Borbély

Cenu primátora získala aj detská folklórna skupina Krpčiarik za výsledky v
oblasti kultúry. Cenu prevzala Michaela
Andruchová, vedúca súboru.
Ako tretí si túto cenu prevzal Zsigmond Tibor, riaditeľ Žitnoostrovského
múzea za popularizáciu kultúry.
Primátor Hájos Zoltán udelil v tomto roku dva Pamätné listy, Gúghovi Bélovi, penzionovanému učiteľovi, tiež Helene Czaﬁkovej, vedúcej Dunajskostredského rekreačného, telovýchovného a
športového klubu.
Verejné ocenenie Pedagóg roka udeľuje Mestské zastupiteľstvo Dunajská
Streda pedagógovi školy alebo školského
zariadenia na území mesta Dunajská
Streda za zásluhy na úseku školstva, vý-
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Mária Fodor

chovy a vzdelávania. Tohoročné ocenenie si prevzala Borbély Diana, učiteľka
materskej školy.
Verejné ocenenie Pedagóg roka - cena
verejnosti udeľuje Mestské zastupiteľstvo pedagógovi školy alebo školského
zariadenia so sídlom na území mesta
Dunajská Streda za zásluhy na úseku
školstva, výchovy a vzdelávania na základe výsledkov elektronického hlasovania
prostredníctvom webovej stránky mesta
www.dunstreda.sk.
Do elektronického hlasovania sa zaradia 5 kandidáti s najvyšším počtom
hlasov.
Toho roku to bli: Vörös Rozália, Fodor Mária, Nagy Andrea, Borbély Diána
a Kálmán Miklós. Najviac hlasov spomedzi nich získala Fodor Mária, učiteľka ZŠ Kodálya Zoltána. Cenu jej odovzdala poslankyňa Antal Ágota a viceprimátor A. Szabó László.
Galavečera sa zúčastnil Menyhárt
József, predseda SMK, Mons. Szakál
László a Zsidó János, katolícki duchovní, mnohí mestskí poslanci, prednostka
úradu Bubniak Júlia a vedúci zamestnanci mestského úradu a mestských inštitúcií.
S programom vystúpila operetná speváčka Szeredi Krisztina, operná speváčka Kollár Katalin, ľudový spevák Derzsi
György a už spomínaná Szóka Júlia.
Sprevádzali ich muzikanti Mezei Ernőa.

Kitüntették a Szent György Kórust
SZENT GYÖRGY-NAPOK

A Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet közéleti
díját, a Szent György-díjat idén a
dunaszerdahelyi Szent György Kórusnak adták át a város alapításának, védőszentjének, egyesítésének
és jeles személyiségeinek ünnepnapjain szervezett emlékesten, április 26-án a Vermes-villában.
A díj célja, hogy elismerésben részesítse azokat a személyeket, egyesületeket és közösségeket, akik, illetve amelyek Dunaszerdahely város társadalmi
életének mozgatórugói, aktív részesei,
szereplői. A Kaszinó által alapított elismerés célja felhívni egyben a ﬁgyelmet
a közösségért végzett, sokszor természetesnek tűnő munka fontosságára.
Az emlékest Új Sámuel hegedűjátékával vette kezdetét, majd városunk polgármestere, dr. Hájos Zoltán köszöntötte a megjelenteket.

„Ezúton is szeretném megköszönni a
Kaszinónak, vagyis a városvédő egyletnek munkájukat, s azt, hogy a Szent
György-díjjal jutalmazzák a rá érdemes
személyeket” – fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy az idén kiemelt
Szent György Kórus Dunaszerdahely
egyik büszkesége, városunk jó hírének
lelkes ápolója.
Hájos Zoltán hangsúlyozta azt is,
fontosnak tartja, hogy igazi dunaszerdahelyi ünneppé váltak a Szent Györgynapok, amely rendezvénysorozattal méltó módon tud a város megemlékezni
egykori és ma élő jeles személyiségeiről.
A Kaszinó részéről A. Szabó László
alpolgármester tartott ünnepi beszédet.
„Építsük a várost, a szebbnél szebb
házakat, a biztonságos utakat és tereket,
a felüdülést nyújtó parkokat és ligeteket,
az egy vérből valók szentélyeit! Ne feled-

kezzünk meg azonban a lelkek épüléséről, a békés és nyugodt élethez nélkülözhetetlen meghitt szellemiség alakításáról sem!” – mondta A. Szabó, majd ekképp fogalmazott: „Ezúton is fejet hajtok mindenki előtt, aki városunk történetében pozitív szerepet vállalt. Kövessük hát a példájukat, hogy a jövőben is
jó legyen itt élni! Hogy szeressünk itt élni! És büszkén vallhassuk: dunaszerdahelyiek vagyunk!”
A Bugár György Kaszinó-tag vezette emlékesten ezt követően a díjazott, a
Szent György Kórus laudációja hangzott el, amelyet Karaffa Attila Kaszinó-tag, városi képviselő, kulturális bizottsági elnök tolmácsolt, kiemelve,
hogy a kórusban soha nem számított a
kor és a foglalkozás, csak az éneklés –
az ének szeretete.
Ezt követően a kórus két vezetője és
karnagya, Érsek Rezső, valamint Kollár
Katalin vették át a díjat a Kaszinó tagjaitól: A. Szabó Lászlótól, Bugár Györgytől, Karaffa Attilától, Nagy Attilától,
Nagy Ivántól, Nagy Krisztiántól és Németh Margittól. Zárásként pedig a
Szent György Kórus adott „mini koncertet” a megjelent vendégek nagy örömére.
Az eseményen tiszteletét tette még
mons. Szakál László János esperesplébános, dr. Horváth Zoltán alpolgármester, Bubniak Júlia hivatalvezető,
Klabuzai Andrea kabinetvezető, illetve
Márkus Orsolya és Molnár Tímea főosztályvezetők.
WWW.DUNASZERDAHELYI.SK
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Lakossági fórum Sikabonyban
A Sikabony Polgári Társulás és Dunaszerdahely város vezetősége nyilvános lakossági fórumot tartott április
24-én a Sikabonyi Közösségi Házban
a helyi pihenőparkról.
A fórum elején Simon Ferenc, a polgári társulás elnöke üdvözölte a résztvevőket, valamint dr. Hájos Zoltán polgármestert és Molnár Zsolt, Puha György,
Horony Ákos képviselőket.
Hájos Zoltán felszólalásában tájékoztatta a lakosokat, hogy a sikabonyi focipálya helyén olyan létesítményt kívánnak
létrehozni, amely a helyi polgárok pihenését fogja szolgálni. Ahogy kiderült, a
focipálya továbbra is megmarad, de körülötte sportpályák, játszótér is kialakul.
A fórum további részében éppen arra voltak kíváncsiak, milyen sportpályát látnának szívesen ezen a területen a polgárok.
A sikabonyi önkéntes tűzoltók számára egy szertár is kialakításra kerül
ezen a helyen, s ahogy Molnár Zsolt elmondta, a parkolási lehetőségek is bővülnek, valamint a tervezett színpad is lehetőséget kínál majd kültéri programok

szervezésére. A több sport űzésére alkalmas pálya kialakítását a helyi lakosok üdvözölték, a teniszpályát azonban nem
tartották fontosnak. A megállapodás
alapján a Sikabony Polgári Társulás elnöke összegyűjti a lakosok igényeit, s ezt
ﬁgyelembe véve próbálják majd kialakítani a parkot. Fontos kérdés lesz a park zárása is, amelyre a város képviselői is nagy
hangsúlyt kívánnak helyezni a hosszú távú működés és a biztonság miatt.
A fórumon a polgármester szót ejtett
a városrészben megvalósuló további be-

ruházásokról, fejlesztésekről, így arról is,
miként kívánják megoldani a városon
naponta áthaladó 22 ezres forgalom kérdését.
Szóba kerültek a közösségi ház működésével kapcsolatos kérdések is – ebben is közös megoldást keres majd a város a polgári társulással.
Több városunkat érintő téma is felmerült az építő jellegű kritikákat is felvonultató vitában, amelynek résztvevői
örömmel konstatálták, hogy azok mindegyikére választ is kaptak.

Májusfát állítottak
A Sikabony Polgári Társulás szervezte hagyományőrző májusfa állítás idén is sokakat kivonzott a Sikabonyi Közösségi Ház udvarára.
A Szent György-napok részeként zajló esemény célja az volt, hogy ráirányítsák a ﬁgyelmet
az eredeti hagyományra, illetve a szerelem hónapjához közeledve a párkapcsolatok fontos szerepére, jellegére felhívni a sikabonyi városrész lakóinak a ﬁgyelmét.
Az eseményen a polgári társulás tagjai, a Sikabonyi Önkéntes Tűzoltóegylet férﬁai, illetve Sikabony településrész két képviselője, Molnár
Zsolt és Puha György segítségével állították fel a
májusfát, amelyet dr. Hájos Zoltán is megnézett,
megtisztelve egyben jelenlétével a rendezvényt.
Fellépett még a Krpčiarik gyermek néptáncegyüttes szlovák dalokkal és táncokkal. Este az
ünnepség az V. Sikabonyi búcsúi bállal folytatódott.

OKTATÁS

Dunaszerdahely a Nagy Háború idején
Április 27-án délelőtt helytörténeti vetélkedő helyszíne volt a Vermes-villa impozáns épülete.
A Dunaszerdahely városa és a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet szervezésében – a Szent
György-napok részeként – zajló megmérettetés idén az 1.
világháború végének centenáriuma alkalmából Dunaszerdahely akkori „életével”, történéseivel foglalkozott. Nagy Attila,
a vetélkedő főszervezője rövid köszöntőjében elmondta,
nem is versenynek, hanem inkább kreatív vetélkedőnek nevezik a tudáspróbát, mert itt nem kizárólag a lexikális tudás
a lényeg. Sokkal inkább a játékos ismeretszerzésről szólt így
a péntek délelőtt, azzal a nem titkolt céllal, hogy felkeltsék a
történelem és az adott téma iránti tudásvágyat a ﬁatalokban.

A játékra jelentkező iskolák tanulói a hét feladat során bizonyságot adtak történelmi ismereteik mellett kreativitásukról és játékos előadóképességükről.
A. Szabó László, a zsűri elnöke szerint zsűritársaival, Karaffa Attilával és Nagy Attilával együtt örömmel nyugtázták,
hogy a ﬁatalokat érdekli városunk történelme, valamint
megköszönte a pedagógusoknak azt a magas szintű munkát,
amellyel a diákokat felkészítették.
A vetélkedő végéig holtversenyben álltak a második és
harmadik helyezett csapatok, majd az utolsó feladványt követően alakult ki a végleges sorrend.
Első helyen így a Szabó Gyula Alapiskola, másodikként a
Szent János Alapiskola, harmadikként pedig a Vámbéry Ármin Alapiskola csapata végzett.

Tatabányán is eredményesen szerepeltek
A dunaszerdahelyi Neratovicei téri Magyar Tannyelvű
Magán Szakközépiskola diákjainak egy csapata minden
évben részt vesz a tatabányai Mikes Kelemen Iskolaközpontban rendezett A magyar nyelv változatos világa elnevezésű anyanyelv-használati vetélkedőn.
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Idén Molnár Ildikó és Végh Barbara a III. L osztályból,
valamint Jachman Péter a III. K osztályból képviselték iskolánkat. A csapat összeszokott volt, hiszen ugyanebben a felállásban szép eredményeket értek már el a Nyitrán rendezett
Legere irodalmi versenysorozaton is.
Az idei vetélkedő napja április 20-ára esett, amelyre szorgosan készültek a csapattagok, hiszen egy otthon elkészített
rövid videó volt a „belépő” a versenyre. A videót a verseny
kezdetekor a csapatok bemutatták a zsűrinek, amelyben
idén Husvéth Veronika tanárnőnk is helyet kapott.
A verseny nagyon izgalmas volt, változatos feladatokkal,
mind Ady Endre életével és munkásságával kapcsolatban:
keresztrejtvény, plakát készítése, vitázás, helyesírási feladat,
szövegértés, szómagyarázat.
Az eredmény nagyon szoros lett, a „Neratosok” csapata a
negyedik helyen végzett mindössze másfél ponttal lemaradva a dobogóról. Ennek ellenére a csapat vidám hangulatban
tért haza, hiszen a versenyről senki nem jött el üres kézzel.
a versenyző diákok
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Szent György-napok | Dni sv. Juraja

SPORT

Közösen tekertek át Győrbe
Első alkalommal szervezte meg a dunaszerdahelyi és a
győri Rotary Club a Barátság határok nélkül kerékpártúrát, amellyel a két város közötti kapcsolatot szeretnék tovább mélyíteni.
A rajt április 28-án tíz órakor volt a dunaszerdahelyi Thermalpark parkolójában, ahonnan mintegy száz kerékpáros indult útra, hogy közösen tegyék meg az ötven kilométeres tá-

György-napok ideje alatt valósul meg a két várost összekötő
sportrendezvény. Külön köszöntötte a Győrből érkező kerekeseket, s mindenkinek jó hangulatú tekerést kívánt.
A nevezők ezt követően neki is vágtak a távnak, ott volt
köztük többek közt Horváth Zoltán, városunk alpolgármes-

vot. A versenyzőket a start előtt üdvözölte Hájos Zoltán polgármester is, aki örömének adott hangot, hogy pont a Szent

tere is. A kerekesek Egyházkarcsán, Dercsikán keresztül jutottak el első pihenőpontjukra, Csallóköznádasdra, ahol a
Kukkonia PT-nek és a támogatóknak köszönhetően frissítő
várt az indulókra, akiket már ekkor 20 fok feletti hőmérsékletek izzasztottak.
Eddig kísértük a kerékpárosokat, akik ezután ismét közösen folytatták a távot egészen Győrbe, a Dunakapu térre, ahova jó hangulatban és kicsit fáradtan érkeztek a kellemes közös
tekerés után a nyári melegben.

PR
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MOZAIK – MOZAIKA

Víťazná trojica
Stretnutie rodákov
V rámci Dní sv. Juraja privítal primátor mesta na
radnici rodákov z Dunajskej Stredy.
Cieľom podujatia je každoročne pri príležitosti osláv
patróna mesta zavolať domov „odídených” do veľkého
sveta.

Ako Hájos Zoltán uviedol, je pre neho radosťou, že
sa voľakedajší obyvatelia vrátia domov, pričom ich pozval aj na galavečer do Mestského kultúrneho strediska
Csaplára Benedeka, kde sa odovzdávali mestské ocenenia –napríklad čestné občianstvo a Pro Urbe.
Príjemný rozhovor pokračoval spoločným obedom a
všetci si zaspomínali na tu prežité roky.
Vyhrajte dve vstupenky do Thermalparku!
Stačí poslať správnu odpoveď na nasledovnú otázku
na adresu press@perfects.sk do 17. mája 2018!
V rámci akej slávnosti sa konalo stretnutie rodákov?
Výhercovia z predchádzajúceho čísla Dunajskostredského hlásnika: Szilas Tamás, Balla Tamás, Végh Ildikó.
Výhercom posielame ich výhru poštou.

Nyerő hármas
Hazaváró találkozó a városházán
A Dunaszerdahelyről elszármazottakat fogadta április 28-án
délelőtt a Hazaváró találkozón hivatalában dr. Hájos Zoltán
polgármester.
A Szent György-napok keretében megvalósuló esemény célja
az elszármazott, nagyvilágba „kirajzott” dunaszerdahelyieket
hazahívni a város alapításának, védőszentjének, egyesítésének és
jeles személyiségeinek ünnepnapjaira.
Mint Hájos Zoltán elmondta, külön öröm számára, hogy
visszatérnek az ünnepnapokra a város egykori lakosai, s egyben
meghívta őket az esti gálaestre is a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központba, ahol a város elismeréseit a képviselő-testület döntése alapján adták át – így többek között a díszpolgári címet, illetve a Pro Urbe díjakat.
A kedélyes beszélgetést együtt elköltött ebéddel zárták, majd
a gálaesten folytatták a közös emlékek felidézését.
Nyerjen páros fürdőbelépőt!
Nem kell mást tennie, mint válaszolnia a következő kérdésre,
és elküldeni azt a press@perfects.sk címre 2018. május 17-ig!
Milyen rendezvényen belül zajlott a Hazaváró?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei: Szilas
Tamás, Balla Tamás, Végh Ildikó.
A nyerteseknek a nyereményüket postázzuk.

Programajánló
10
MÁJUS

11
MÁJUS

13
MÁJUS

17
MÁJUS

18

Pál Feri – Fordulat: a változás kulcsa. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színházterme 19.00
Bokszgála Dunaszerdahelyen Kovács „Tomi
Kiddel”. Városi sportcsarnok, 18.00
Hungarikum a javából. Fergeteges operett gálaest. Fellépnek: Berkes János, Oszvald Marika, Teremi Trixi, Kiss Zoltán, Kállay Bori,
Ocskó Aladár. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színházterme 18.00
Mikszáth K. – Deres P.: Szent Péter esernyője (vígjáték). A Zenthe Ferenc Színház előadása. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színházterme 19.00
Új Nő klubest – szépségápolás. Mindig érdekelt a luxuskozmetika világa, de nem volt kitől
kérdezned? Itt az alkalom! MOL Aréna - Bronz
VIP, 18.00

PROGRAMAJÁNLÓ – PONUKA PROGRAMOV – RÖVID HÍREK

MÁJUS

Krónika – Kronika
Születések – Novorodenci
Benedek Teo
Bodišová Ema
Schwarz Dávid
Serman Levente
Tóbliová Lara
Viola Dávid
Elhalálozások – Zomreli
Ing. Keszegh Pál (1948)
Ing. Kilmant Ján (1932)
PhDr. Kis Dezider ( 1938)
Kovácsová Irma (1928)
Sárkányová Margita (1933)
Szigethy Imrich (1937)
Valocsai Július (1961)
Házasságkötés – Sobáše
Bugár Ervin – Eva Sághyová
Gabriel Marko – Ľubomíra Kanitrová
Nagy Martin – Hrabovszká Nikolett
Ing.arch. Peter Tóth – Lucia Dujničová

dunaszerdahelyi.sk/programok • dunajskostredsky.sk/programy

Az U10-esek is egyenmezben
Az U10-es kézis lányok csapata a Vámbéry Ármin Alapiskolában tartott edzésen kapta meg a város ajándékát.
Szülői kezdeményezésre ajándékozta meg Dunaszerdahely városa az ügyes ﬁatalokat, hogy ezután egységes felszerelésben képviselhessék klubjukat, városunkat. Dr. Hájos Zoltán polgármester az edzésen
tett látogatásán adta át a jelenlévő
csapattagoknak a
táskákat és egyenmelegítőket, hogy
azokban még sok
meccsen szerepelve szerezzenek mind több sikert a dunaszerdahelyi kézilabdasportnak.
Halász Ági és Csicsay Zsóﬁa edzőktől azt is megtudtuk,
hogy a csapat 15 tagú, de sajnos a mostani edzésen nem tudott mindenki részt venni. Ügyes és tehetséges lányok alkotják az U10-sek gárdáját, hiszen a tavaszi forduló során még
nem veszítettek meccset a kerületi bajnokságban. Végezetül a
gyerekek, az edzők és a jelen lévő szülők is megköszönték a
szép ajándékot.

A gazdaságfejlesztésről
A Baross Alapítvány szervezésében Gazdaságfejlesztési párbeszéd címmel tartottak szakmai
egyeztetést május 3-án az Üzleti és Tájékoztató
Központban.
A résztvevőket Iván Tamás, az alapítvány ügyvezetője üdvözölte, majd Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke beszédében kitért a tavaly kiírt
vállalkozásfejlesztési pályázat sikerére, amelyben több
mint 1500 felvidéki vállalkozó volt sikeres. A pártelnök elmondta, igyekeznek jobb lehetőséget teremteni
a hazai kis és közepes vállalkozónak és a magyar állam
segítségével tovább folytatni a gazdaságfejlesztést. Éppen ez volt a témája a fórumnak is, vagyis arról esett
szó csütörtökön, milyen segítségre volna szüksége a
csallóközi vállalkozóknak, és milyen területre kellene
fókuszálnia a támogatásnak.
Iván Tamás az elmúlt évi pályázatok kapcsán kitért a
pályázati témák megoszlására, s azt is elmondta, a legtöbb nyertes már aláírta a szerződését. Ezt követte egy
iparági elemzés, ennek keretén belül világított rá a felvidéki magyarságot érintő gazdasági nehézségekre, mint
az infrastruktúra hiánya, a nagy regionális különbségek
vagy éppen a térségben domináló nagyvállalatok, majd
diskurzus indult a lehetséges kitörési pontokról.
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Következő számunkból
Megjelenés május 23-án.
Nasledujúce číslo vychádza 23. mája.

Az ápolókat díjazták
Ocenili prácu zdravotných sestier
a pôrodných asistentiek

MÁJUS 18., PÉNTEK
CSAPLÁR BENEDEK VMK
19.00 | Hégli Dusan koreográfus és
dr. Agócs Gergely néprajzkutató
előadása. Közreműködik az Ifjú Szivek
Táncszínház

EUROPA REST AND BAR
20.30 | Táncház

MÁJUS 19., SZOMBAT
KAPUNYITAS 10.00 ÓRAKOR
A VÁROSI SPORTCSARNOKBAN

FOLKSÁTOR
12.00 – 12.30 | Varsányi zenekar
13.45 – 14.45 | Kolompos zenekar
15.00 – 15.45 | Palatkai banda
16.00 – 17.00 | Korpás Éva
17.30 – 18.15 | Varjos zenekar
20.00 – 20.45 | Pósfa zenekar

VÁROSI SZABADIDŐPARK
10.00 – 18.00 | Izolda népi játékai és
kézműves foglalkozás
12.30 – 13.30 | Játszóház Méhes Katával,
valamint hangszerbemutató Hanusz
Zoltánnal és barátaival
15.00 – 16.00 | Kuttyomfitty Társulat:
Ördöngős dudás

VÁROSI SPORTCSARNOK
10.30 – 11.50 | SZLOVÁKIAI MAGYAR
GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NÉPTÁNCEGYÜTTESEK BEMUTATKOZÁSA
Ágacska Gyermek Néptáncegyüttes, Apró
Csallóközi Néptáncegyüttes, Apró Kincső
Néptáncegyüttes, Borostyán Ifjúsági Néptáncegyüttes, Csali Gyermek Néptáncegyüttes,

Csali Ifjúsági Néptáncegyüttes, Csallóközi
Gyermek Néptáncegyüttes, Sendergő
Gyermek Néptáncegyüttes, Kismegyer és
Csilizke Gyermek Néptáncegyüttes,
Kis Rakonca Gyermek Néptáncegyüttes

12.00 – 17.30 | TÁNCTÁR
12.00 – 12.25 | Dobsa Tamás és Dobsa
Fodor Mónika: Csallóközi táncok
12.30 – 12.55 | Brusznyai Erik és Gyenes
Barbara: Gömöri táncok
13.00 – 13.25 | Vlado Michalko és Martina
Kupcová: Zempléni táncok
13.30 – 13.55 | Kádár Ignác és Nagypál
Anett: Gyimesi táncok
14.00 – 14.25 | Oláh Attila és Kovács
Anita: Szepsi cigány táncok
14.30 – 14.55 | Fero Morong és Barbora
Morongová: Feketebalogi táncok
15.00 – 15.25 | Kupec Mihaly és Kupec
Zsófia: Bodrogközi táncok
15.30 – 15.55 | Konkoly László és Baráth
Kitti: Ipolymenti táncok
16.00 – 16.25 | Szabó János és MesterSzabó Ágnes: Kazári táncok
16.30 – 16.55 | Botló Ákos és Varsányi
Zsófia: Vág-Garam közi táncok
17.00 – 17.30 | Busai Norbert és Busai
Zsuzsanna: Palatkai táncok
18.30 – 20.00 | SZLOVÁKIAI MAGYAR
FELNŐTT NÉPTÁNCEGYÜTTESEK
BEMUTATKOZÁSA
Borostyán Néptáncegyüttes, Csalló
Néptáncegyüttes, Csallóközi Néptáncegyüttes, Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes, Kincső Ifjúsági Néptáncegyüttes, Megyer Néptáncegyüttes, Nádas
Néptáncegyüttes, Pozsony Táncegyüttes,
Rakonca Néptáncegyüttes,
Szőttes Kamara Néptáncegyüttes
21.00 – 22.30 | PARNO GRASZT

Szlovákiai Magyar
Táncháztalálkozó
Stretnutie milovníkov
tanečnécho folklóru

Bokszgála Dunaszerdahelyen
Galavečer boxu

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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