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Vakáció!
Véget ért a tanév, az iskolatáskák berepültek a sarokba.
Végre, sóhajtanak fel a gyerekek,
őszinte mosollyal az arcukon. Vége,
mondják a szülők, azon elmélkedve,
hogy az előttük álló két nyári hónapot
hogyan fogják „megoldani”, tartalmassá
tenni gyermekük, gyermekeik számára.
Akinek jut rávaló, minden bizonnyal
már iparkodott a drága és sokszor még
drágább nyári táborok közül csemetéjének a legmegfelelőbbet kiválasztani. Aki
nem tud, vagy éppenséggel nem akar
rengeteget áldozni ezekre a „gyerekmegőrzőkre”, az próbálja a lehető legjobban

átgondolni, esetleg szabadságához igazítani a nyári terveket. Vagy talál a pénztárcájához megfelelő, és lehetőleg gazdag
programot is kínáló, egyéb lehetőséget...
De sokan vannak olyanok is, akiknek
a nyár nem lesz túl felhőtlen: marad a
szakadatlan munka, s a gyermek nem
kap mást, csak egy kulcsot a lakáshoz,
mellé pedig a felelősséget, hogy vigyázzon magára...
Ami biztos, hogy a nyáron egyre több
gyermek lesz kinn a játszótereken, pattan
fel bringára, nyakába szedni a várost. Vagyis jó lenne nekünk, felnőtte(bbe)knek
még jobban odaﬁgyelnünk a közlekedés-

ben, de úgy általában a mindennapokban
is rájuk. Vagyis legyünk most mi kicsit
felelőségteljesebbek, még inkább türelmesebbek velük, ha másért nem, azért,
mert egykor mi is voltunk gyerekek.
S talán még egy jó tanács: hagyjuk
meg a gyerekeknek, a ﬁataloknak minél
szabadabbnak ezt a két hónapot! Vagyis,
ahogyan Vekerdy mondaná, nyáron tilos
a tanulás!
Ezért nem kívánok mást nekik, de természetesen szüleiknek is, mint valóban
felhőtlen, nyugodt, biztonságos és boldog vakációzást!
Nagy Attila

Rövid hírek
SZÍNES – FAREBNÉ

Júliustól foglalhatók standok a Csallóközi Vásárra
Az idén szeptember 20. és 23. között megrendezendő 38. Csallóközi Vásár
tényleges előkészületei már javában folynak. A hagyományos négynapos csallóközi eseményre július elsejétől indul az elárusítóhelyek lefoglalása és értékesítése a vásári árusok részére.
A helyfoglalásnál az idén is előnyben részesítik a helyi és a környékbeli vállalkozókat. Augusztustól a Dunaszerdahelyi járáson kívülről érkező árusok
foglalhatnak le standot maguknak. Bővebb információk: 0918/ 607-329.
A Városi Hivatal Pénzügyi és Vagyonnyilvántartási
Főosztálya felhívja
az elárusítóhelyek
iránt érdeklődő
vállalkozók ﬁgyelmét, hogy a közterület-használatra
vonatkozó engedélyhez és a terül e th a s z n á l att a l
kapcsolatos adó kivetéséhez szükséges az iparengedély, vagy a cégjegyzéki kivonat fénymásolata,
továbbá a DIČ azonosító szám, valamint az elektronikus regisztrációs pénztárgép száma is. Az elárusítóhelyeket bérlő vállalkozók ﬁgyelmét ezúttal is felhívják a csallóközi régió sajátosságaira, és megkérik őket a kétnyelvűség biztosítására, hogy a kisebbségi nyelvhasználati törvénnyel összhangban magyarul is helyezzék el az információkat standjaikon.

Vážení naši čitatelia!
Aj touto formou by sme Vás chceli informovať, že všetky články, ktoré sa
objavia v našich novinách len v maďarskom alebo v slovenskom jazyku, nájdete vždy do týždňa od vydania Dunajskostredského Hlásnika aj v preklade
na internetových portáloch našej spoločnosti, teda na dunajskostredsky.sk
alebo na dunaszerdahelyi.sk.
Aj takto sa snažíme, aby naši čitatelia mohli cez noviny a portál byť stále
aktuálne informovaní o tom, čo sa v našom meste deje.
Za Vašu pozornosť venovanú Dunajskostredskému Hlásniku ďakujeme!
Péter Rajkovics šéfredaktor

Az óvodák
nyári
nyitvatartásáról
Sok kisgyerekes családnak okoz problémát annak a megoldása, hogy hová helyezze
el gyermekét a nyári szünidő alatt.
Az önkormányzat ezért minden évben
az óvodák nyári üzemeltetésével segíti a szülőket az adott két hónapban. A nyári óvoda
iránt idén is nagy az érdeklődés – júliusra
250, augusztusra pedig 190 óvodást jelentettek be.
Július első hetében mind a kilenc városi
fenntartású óvoda nyitva tart. Július 9-től
27-ig három óvoda, a Barátság téri Óvoda, a
Benedek Elek Óvoda és a Széchenyi utcai
Óvoda fogadja majd a gyermekeket.
Augusztus első három hetében pedig két
intézmény, a Halpiac téri Óvoda és a Jesenský utcai Óvoda biztosítja az ovisok ellátását.
A nyári óvodában magyar és szlovák tanítási nyelvű osztályokat is biztosítanak a
gyerekek számára. Az óvodásokat úgy próbálták beosztani, hogy lehetőleg abba az
óvodába kerüljenek, amelyiket egész évben
látogatják.
Csak azokat a gyerekeket veszik fel, akik
a 2017/2018-as tanévben a kilenc dunaszerdahelyi városi óvoda valamelyikét látogatták. A gyerekekre a városi óvodák óvónői
felügyelnek majd, mind a kilenc oktatási-nevelési intézmény óvónői két hét szolgálatot
vállalnak a nyáron.
Augusztus 20-tól Dunaszerdahely öszszes óvodája zárva tart, mert ekkor végzik el
a szükséges nagytakarítást. Az új tanév
2018. szeptember 3-án kezdődik.

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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Bemutatni és megköszönni a munkát
KÖZÉRDEKŰ

A tavalyi sikeren felbuzdulva városunkban már második alkalommal került megrendezésre a karitász nap, ezúttal országos karitász
hét keretében.
A Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász az idén is kivette részét a munkából,
a vasárnapi önkéntesekért bemutatott
szentmise után sikeres gyűjtést folytattak a karitász Bacsák utcai központjában.
Ahogy a hét folyamán naponta az
egyházmegye egy-egy városában mutatkozott be a nyilvánosságnak a katolikus
karitász, Nagyszombat megyében a
szerdai napon Dunaszerdahelyen hozták közelebb a város lakóihoz a segítő
szervezet tevékenységét.
Bugár György, a Dunaszerdahelyi
Plébániai Karitász vezetője üdvözölte a
vendégeket. A Nagyszombati Érseki
Karitász vezetője, Miroslav Dzurech
emlékezett vissza a tavalyi kezdésre,
amikor az elgondolást, hogy a karitász
miként tudná bemutatni tevékenységét,
tett követte, és lám, az idén már országos méretű rendezvénnyé nőtte ki magát a program.
Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere is örül annak, hogy városunkban ennyire sokan igyekeznek segíteni másokon, ugyanakkor szomorúan
tapasztalja, hogy egyre többeknek van
szükségük segítségre.

„Értékes volt a mai nap, az érseki karitász vezetésével délelőtt már tárgyaltunk,
tapasztalatokat cseréltünk. Tudjuk, hogy
fontos az önkormányzat szerepe, látjuk
azt, hogy milyen igények jelentkeznek a
város polgárai részéről, ezért igyekszünk
is tenni. Az ilyen eseményeken, mint ez a
mostani, az önkéntesek munkáját kell
megköszönni - mert nagy köszönetet érdemelnek azért a tevékenységért, amit ingyenesen végeznek” – mondta el városunk polgármestere. Hozzátette azt is,
hogy a város önkormányzata számára a
következő időszak kihívása a gondozói
szolgálat bővítése és támogatása, másrészt fontos feladat, hogy a hajléktalanszálló épületét sikerüljön megszerezni a
város számára, hogy utána regisztrált intézményként tudjon működni.
„A karitásznak sok feladata van a jövőben, és az önkormányzattal együtt-

működve igyekszünk mindent megtenni a rászorulók érdekében” – kapcsolódott Bugár György a polgármester szavaihoz.
Kiss Róbert püspöki helynök, egykori dunaszerdahelyi plébános Orosch János nagyszombati érsek üdvözletét átadva köszöntötte a megjelenteket. Az
érsek nevében is köszönte az önkéntesek segítségnyújtását, azt, hogy gondoskodnak a város lakóiról.
„A keresztényi szeretet hajtja ezeket
az embereket, hogy a rászorulókon segítsenek. Ez alkalomból is azt kívánom,
hogy mindenki találjon jó és barátságos
szóra, és öröm legyen a szívünkben” –
fejezte ki örömét Róbert atya.
„A mai nap is egy lehetőség, hogy
imádkozzunk a jó Istenhez. Ma is sokan
kerülnek nehéz anyagi helyzetbe, sokan
kiszorulnak az élet peremére, sokan
vannak elhagyatva, értük is imádkozunk, rajtuk próbálunk segíteni munkánkkal” – mondta Szakál László dunaszerdahelyi esperesplébános, a Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász elnöke.
Rövid bevezető után magyarul mondott
imát a rászorulókért, a segítőkért és a
segítő szándékért, majd Ladislav Mišura káplán imádkozott szlovák nyelven a
jó ügyért.
A karitász nap folyamán a rendezvény társrendezője, a Dunaszerdahelyi
Egészségügyi Középiskola diákjai végeztek különböző egészségügyi méréseket a jelenlévőknek.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Sikerek, fejlesztések, új utcanevek
Június 26-án tartotta a nyári
szünet előtti utolsó ülését városunk képviselő-testülete.
A tanácskozás elején ismét beszámoltak a sikeres dunaszerdahelyi klubok és
csoportok eredményeiről. Hájos Zoltán
polgármester megkérte az eredményes
klubokat, hogy az ülés elején tárják a
képviselők elé eredményeikről szóló beszámolóikat. Elsőként Végh Tibor, a
DAC elnöke mondott köszönetet a városnak, hogy támogatja a klubot, mert a
25 év után elért bajnoki helyezés közös
siker, és bíznak benne, hogy egyre jobb
eredményekkel tudják megörvendeztetni
a dunaszerdahelyieket. Elmondta azt is,
az Európa-ligában olyan ellenfél vár rájuk, amelynek költségvetése 10 millió
euró, de ennek ellenére megpróbálnak
túljutni rajta.
Az IPPON karate klub legutóbbi sikereiről a csapat kiválósága, Csiba Dávid
számolt be. Az elmúlt időszak eredményei kapcsán megemlítette az elnyert
szlovák bajnoki címet és a kiváló szereplést az olaszországi Európa-bajnokságon. A kontinensviadalon Csiba Tibor, a
klub elnöke kata masters +45-ös kategóriában és a Csiba Dávid, Klempa Lóránt
és Gombala Péter alkotta csapat is harmadik helyet szerzett.
A birkózóklub sikereiről Hakszer
Roland, a klub elnöke, városi képviselő
nyújtott beszámolót. Kiemelte, jelenleg
is több korosztályos versenyzőjük készül
Európa-bajnokságra és világbajnokságra,
a szezonban 12 bajnoki címet szereztek,
miközben csapatversenyekben is az élmezőnyben végeztek.
A női kézilabdázók eredményeit
Horváth Zoltán, a klub elnöke, városunk alpolgármestere elevenítette fel. Elmondta, a felnőttcsapat újoncként mutatkozott be az I. ligában, ahol a kiváló
negyedik helyet szerezte meg. A ﬁataloknál országos szinten is a legjobbak között végzett több csapat, voltak első, második és harmadik helyek egyaránt, miközben már több mint 200 ﬁatallal dol4

goznak nap mint nap. A regionális kézilabdaközpont szintjén pedig bíznak az új
koncepció eredményességében.
A sport mellett pedig a kultúra is helyet kapott, a Fókusz Gyermekszínpad
legutóbbi sikereit Jarábik Gabriella, a
csoport vezetője, egyben városi képviselő
tárta a testület elé. Ahogy elmondta, a
Duna Menti Tavaszon ismét kiválóan
teljesítettek, Varga Zaránd egyéni díjat
nyert, míg a csoport gyémánt sávban részesült, így városunkat képviselhetik
majd további fesztiválokon is.
Városunk 2017. évi összevont könyvelési zárásának és az éves beszámolójának elfogadása, illetve a város 2018. évi
költségvetésének módosítása is napirendre került, mert a bevételi és a kiadási
oldalon is jelentős változásokra került
sor. A város nem volt sikeres az Észak II.
lakótelepre benyújtott pályázaton,
amelynek keretén belül szabadidőparkot
hoztak volna létre, de ennek tervezetével
továbbra is foglalkozik majd a város.
A Szabó Gyula Alapiskolánál a multifunkciós játszótérre, a Jilemnický Alapiskolánál a gyermekjátszótérre és az Október utcai Óvoda felújítására viszont
kapott támogatást Dunaszerdahely. A
képviselők döntöttek arról is, hogy az
Észak II. lakótelepnél található nagy
áruház melletti parkolóból csak kivezető
utat nyitnak a Gyurcsó István utcára, így
is segítve az ott található oktatási intézményeknél a közlekedést.
Új utcák és utak megnevezéséről is
döntöttek a képviselők, amely kapcsán

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK – DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK / 2018. 7. 4.

Karaffa Attila, a kulturális bizottság elnöke először módosító javaslattal élt,
amelyet miután elfogadtak a képviselők,
az alábbi új utcanevekkel gazdagodott
városunk: Szent II. János Pál pápa út,
Teleki László utca, Károly Róbert utca,
Dobó István utca, Steiner Herman utca,
Tölgyessy György utca, Árpád vezér utca, Hét vezér útja, Fácános.
Dunaszerdahely városa önkéntesen
kilépett a Klaster érdekvédelmi szövetségből, miután Nagyszombat Megye
Önkormányzata, mint az egyik alapító,
előzetesen bejelentette kilépését, és megszüntette az anyagi támogatás juttatását
a szövetség részére.
Horony Ákos képviselő, A magyar
nyelv mint nemzeti kisebbség nyelve
használatának ügyével foglalkozó bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket a
vállalkozói kétnyelvűséget érintő dunaszerdahelyi felmérés eredményeiről,
amelyhez hasonló korábban már Komáromban is készült.
Sebők Pál képviselő az interpellációjában az ollétejedi gumifeldolgozó témájában kért friss információkat. Erre
választolva Hájos Zoltán polgármester
elmondta, milyen lépéseket tettek meg
az utolsó képviselő-testületi ülés óta, a
szerves és nem szerves anyagokat vizsgáló műszerek, mobil laboratórium kihelyezését is részletezte, s kifejtette, bízik benne, hogy a következő, szeptemberi testületi ülésre már kézzelfogható
döntésük lesz az illetékes szakhatóságtól.

Gyermekszemélyiségeket díjaztak
KÖZÉRDEKŰ – PRE VEREJNOSŤ

Tizenkettedik alkalommal díjazták az év iskolai
gyermekszemélyiségeit Dunaszerdahelyen.
Az ünnepi díjátadás Hájos Zoltán polgármester megnyitója után a Művészeti Alapiskola diákjainak műsorával
folytatódott, majd sor került a diákok értékelésére. A három városi fenntartású magyar tannyelvű és két szlovák
tannyelvű alapiskola tanulói mellett díjazták a Művészeti
Alapiskola növendékeit is. Összesen 30 diákot jutalmaztak, akiknek a polgármester mellett Horváth Zoltán és A.
Szabó László alpolgármesterek is gratuláltak.
A kitüntetettek a kiváló tanulmányi eredmények mellett több országos, kerületi vagy Kárpát-medencei versenyen is részt vettek, és szép eredménnyel végeztek, öregbítve ezzel iskolájuk és városunk jó hírnevét. Az év gyermekszemélyiségeinek teljesítményét oklevéllel, édességgel
és könyvutalvánnyal jutalmazták.

Na radnici
vyznamenali
detské osobnosti
V Dunajskej Strede v poradí dvanástykrát ocenili školské detské osobnosti roka.
Na slávnostnom stretnutí vo veľkej sále radnice
vyznamenali tridsať vynikajúcich žiakov z 5 ZŠ v
zriadení mesta a Základnej umeleckej školy, ktorým
ocenenia odovzdali primátor Zoltán Hájos a viceprimátori Zoltán Horváth, László A. Szabó. Primátor
sa poďakoval aj pedagógom a rodičom za prácu, ktorou výrazne prispeli k vynikajúcim školským výsledkom žiakov. Ocenení žiaci sa zúčastnili viacerých celoštátnych a krajských súťaží, či súťaží Karpatskej
kotliny, kde dosiahli výborné výsledky a šírili dobré
meno školy a mesta. Úspechy detských osobností roka ocenili diplomom, sladkosťami a knižnou poukážkou.

Szabó Gyula Alapiskola – Základná škola Gy. Szabóa
Balogh Lilla Gerda
Lábodi Philip
Schnircz Victoria
Szalai Balázs
Szemes Bálint
Tóth Sára
Vámbéry Ármin Alapiskola – Základná škola Á. Vámbéryho
Rásó Filip
Gajdosík Roland
Póda László
Vodnyánszká Renáta
Lázok Attila
Csicsai Szabolcs
Kodály Zoltán Alapiskola – Základná škola Z. Kodálya
Edmár Tibor Máté
Farkas Zsóﬁa
Horváth Sára
Orbán Zsuzsanna
Zsigárdi Sarolta
Smetana ligeti Alapiskola – Základná škola Smetanov háj
Grausová Tatiana
Horváth Ákos
Jilemnický utcai Alapiskola – Základná škola Jilemnického ul.
Bereczkyová Réka
Gašparovičová Mariana
Manczalová Viktória
Motusová Lucia
Návojský Dávid
Vinger Erik
Művészeti Alapiskola – Základná umelecká škola
Lukács Noémi
Molnár Amina Réka
Molnár Terézia
Németh Levente
Új Sámuel
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IV. FELVIDÉKI VÁGTA

Izgalmas befutó – szórakoztató programokkal
Idén negyedik alkalommal rendezték meg a Felvidéki Vágta izgalmas versenyét, amely hangulatos
kísérőprogramokkal kínált kellemes szórakozást a sikabonyi reptérre kilátogatóknak június 22-én
és 23-án.
A Marica grófnő nagyoperett volt a
nyitánya péntek este a Vágtának – Kálmán Imre szimfonikus zenekarral kísért
darabját a kellemetlen, szeles időjárás ellenére is népes közönség tekintette meg.
Szombat délelőtt az Alma együttes
koncertje csalogatott ki sok családot – a
legkisebbek szüleikkel együtt énekelték
az ismert gyerekslágereket a nagyszínpad előtt. Az ünnepi megnyitón dr. Hájos Zoltán polgármester és Berényi József megyeelnök köszöntötték „településeink ünnepén” a Vágtára benevezőket,
illetve a kilátogató közönséget.
Az érdeklődőket a Csallóközi Táncegyüttes szórakoztatta, majd a Colorado
zenekar koncertje és egy igazi színházi
kavalkád, a Riviéra aratott sikert, a Rivalda Színház színészeivel.
Délután is akadt látnivaló bőven. Míg
a nagyszínpadon néptáncot láthatott,
countryt hallgathatott a közönség, a versenypályán a Fekete Sólyom Történelmi
Íjászklub érdekfeszítő bemutatóját és a
Bíró Kert Lovas Központ honfoglalás
kori csatajelenetét élvezhette a nagyérdemű.

Ami pedig a legfőbb eseményt, a Felvidéki Vágta döntőjét illeti, az idén negyedik alkalommal futottak ki a lovak
azonos helyszínre, ám ezúttal új pályára.
A magyarországi főszervező kérésére
ugyanis, mivel az előzőekben használt
füves pálya balesetveszélyesnek bizonyult, a biztonsági előírásoknak jobban
megfelelő pályát alakítottak ki.
A Nemzetközi Futam döntőjében a
sopornyai Pavol Horváth Katy nevű lován egyértelműen bizonyította, hogy ő a
leggyorsabb. A IV. Felvidéki Vágta döntőjét a Somorja színeiben versenyző Egri Árpád, a nyékvárkonyi Schavel Péter,
valamint az egyetlen hölgy, az első alkalommal induló Fördős Denisa vívta. A
verseny a somorjai zsoké számára nehézkesen indult, mivel lova éppen elfor-

dult a start pillanatában, így loholhatott
az ellenfelek után. Ezalatt a nyékvárkonyi lovas nagy előnyre tett szert, ám az
utolsó kör hatalmas izgalmat szerzett a
közönségnek. Roven Revolver nevű lován Egri Árpád behozta hatalmas lemaradását, ám a Filou Csinost megülő
Schavel Péter szoros befutóval szerezte
meg a győzelmet Nyékvárkonynak.
Az eredményhirdetés után Bogár Péter íjászvilágbajnok távlövő kísérletét
nézhették meg az érdeklődők, akinek
azonban most nem sikerült megdöntenie az aktuális rekordot, „mindössze”
487,9 méterre szállt a kilőtt nyílvessző.
A délutánra kisütő napot estére felhők takarták, de a közönség kedvét nem
vették el, élvezettel hallgatták Thomas
Anders koncertjét.

IV. Felvidéki Vágta
IV. Žitnoostrovský Galop

IV. ŽITNOOSTROVSKÝ GALOP

Napínavé finále – zábavné programy
V tomto roku sa konal štvrtý ročník Žitnoostrovského galopu, napínavej súťaže jazdcov v sprievode zaujímavých programov pre tých, ktorí
22. a 23. júna zavítali na maloblahovské letisko.
V piatok večer sa podujatie začalo
veľkou operetou Marica grófnő (v preklade Gréfka Marica) – Kálmána Imreho, v sprievode symfonického orchestra, na ktorý prišlo veľké publikum, a to
aj napriek nepríjemnému veternému
počasiu.
V sobotu dopoludnia zas koncert
skupiny Alma privábil mnoho rodín –
pod pódiom najmenší aj s rodičmi spievali spolu najznámejšie šlágre. Počas
slávnostného otvorenia podujatia Hájos
Zoltán, primátor mesta a Berényi József, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, vítali „na slávnosti našich obcí” účastníkov galopu a všetkých
prítomných hostí.
Publikum zabávala tanečná formácia
Csallóközi Táncegyüttes, po nich nasledoval koncert hudobnej skupiny Colorado a ozajstná divadelná kavalkáda, Riviéra, s hercami divadla Rivalda Színház,
zožali veľký úspech.
Aj popoludní bolo na programe veľa
zaujímavostí. Na veľkom pódiu mohlo
obecenstvo sledovať ľudovoumelecké
tance a počúvať potom country hudbu,
súčasne na súťažnej dráhe bolo napínavé

predstavenie historického klubu Fekete
Sólyom Történelmi Íjászklub a bitku z
histórie obsadenia tohto územia zas
predstavil historický oddiel Bíró Kert
Lovas Központ .
Čo sa hlavnej atrakcie týka, ﬁnále Žitnoostrovského galopu, v tomto roku sa
dostihy síce odohrávali na tom istom
mieste, len dráha bola posunutá. Hlavný
organizátor z Maďarska považoval predchádzajúcu dráhu za nebezpečnú, musela sa na jeho žiadosť vytvoriť nová, lepšie
vyhovujúca bezpečnostným predpisom.
V kvaliﬁkácii do medzinárodnej súťaže Pavol Horváth zo Šoporne na koni
Katy dokázal, že on je najrýchlejší. Vo ﬁnále IV. Žitnoostrovského galopu si sily
zmerali Egri Árpád súťažiaci vo farbách
Šamorína, Schavel Péter za Vrakúň a jediná dáma, ktorá súťažila po prvý raz,

Fördős Denisa. Súťaž sa pre šamorínskeho džokeja začala ťažko, keďže jeho
kôň sa v okamihu štartu práve otočil, tak
potom musel ostatných dobiehať. Zatiaľ
vrakúnky kôň získal veľký predstih, avšak posledné kolo prinieslo veľké napätie. Na koni Roven Revolver jazdec Egri
Árpád svoje zaostanie dobehol, tesné víťazstvo získal na Filou Csinos jazdec
Schavel Péter pre Vrakúň.
Po vyhlásení výsledkov si obecenstvo
mohlo pozrieť majstra sveta v lukostreľbe do diaľky, Bogára Pétera, ktorému sa
teraz, žiaľ, nepodarilo pokoriť doterajší
rekord, vystrelený šíp dosiahol vzdialenoť „len" 487,9 m.
Po popoludňajšom slniečku sa na večer
zamračilo, náladu to však nikomu nepokazilo, prišiel totiž Thomas Anders, ktorého koncert si obecenstvo vychutnalo.

Tündérkerti kavalkád
Tündérkavalkád, táncház, néptánc, bábszínház, meseelőadás a
Csavar Színházzal, Korpás Évikoncert és Pósfa – az idei Tündérkert utolsó napjának programját
ezekkel a kulcsszavakkal lehetne
összefoglalni.
Ezúttal a városi szabadidőpark szolgált helyszínül a programsorozatnak. Az
igazi kavalkád a délutáni kapunyitással
kezdődött, ahol a rekkenő hőségben
kosztümtervező és kreatív foglalkozások
várták a fák árnyékában a legkisebbeket,
majd Németh Éva és a Pántlika zenekar
kísérete mellett csalogatták az egybegyűlteket táncházra.
Klasszikus és energikus színfoltja volt
a programnak a Csallóközi Gyermek
Néptáncegyüttes fellépése, majd a kicsiket és nagyokat egyaránt vonzó bábelőadás, amelyet a Gézengúzok bábcsoportja
mutatott be.
A Csavar Színház – Kiss Szilvia és
Gál Tamás – fergeteges, Arany János-féle mesejátéka, a Jóka ördöge szinte kivétel nélkül minden fesztivállátogatót odacsalt a „színpad” elé, de Korpás Évi lemezbemutató koncertje, a Libidaridom
is hatalmas sikert aratott, köszönhetően
a nagyszerű énekes mellett felsorakozott
csapatnak.
Az est nagy attrakciója természetesen
a tűzgyújtás volt, de a nap végére került

fel az eseményekre a korona: a Pósfa
Zenekar játszott, vendégeikkel kiegészülve – a Felszállott a páva tehetségkutatót 2017-ben megnyert ﬁatal, lendületes muzsikát játszó csapatot mentoraik,

Agócs Gergely és Lakatos Róbert kísérték, illetve Csiba Júlia énekes.
Idén a tűzugrás, a régi csallóközi hagyomány azonban elmaradt: az estét a
hőségnek véget vető vihar zárta le...

MEGEMLÉKEZÉS

Egy este az éjszaka fényeinek bűvöletében
Tilajčík Imi meg nem élt 64. születésnapját ünnepelték
barátok, zenésztársak június 18-án a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színháztermében.

Bertók Pityu zenéje kíséretében pörögtek az emlékezés képei, melyekről visszaköszönt a mindannyiunk által tisztelt, elismert és szeretett zenész életének egy-egy pillanata.
Hodossy Gyula búcsúzott Imitől, s hogy az emlékezés ne
csupán szavakban merüljön ki, beszélt arról a tervről, mely szerint a művelődési központ előtt szeretnének felállítani egy padot
Imi emlékére, melynek terveit Lipcsey György, Munkácsy-díjas
szobrászművész már el is készítette.

A színültig megtelt színházterem közönsége több visszaemlékezést, videót, képösszeállítást láthatott, valamint Imi barátainak csodálatos koncertjét hallgathatta. Felléptek: Bertók Pityu
és Bertók Tóth Kati, Mezei Diana, a Haddelhadd, Špaček
Gyuri, Menyhárt Dodi, Fehér Kornél, Szigeti Dezső (Egér),
Molnár Márta, a Csavargók, Heinrich Maťo (Heňo), Vontszemű István (Tosi).
Az emlékkoncertet mi mással zárhatta volna a jeles társaság,
mint Az éjszaka fényeivel, melyet Laterník László, a Flash zenekar frontembere adott elő.
Csodálatos este volt, zenével telt meg a színpad, szeretettel a
szívek. Mindenki szívében ott élsz, Imi, ragyogjanak rád Az éjszaka fényei.

Három nap a remek zene és a kiváló
borok jegyében
FRÖCCSFESZT

Az idén már háromnapossá bővült
Fröccsfest jövő csütörtöktől szombatig
remek szórakozási lehetőséget kínál
nem csupán a helyieknek, hanem a régióból és külföldről érkező vendégeknek egyaránt.
Dakó Sándortól, a rendezvény egyik
főszervezőjétől és ötletgazdájától megtudjuk, a Szent István tér marad az
egyre nagyobb érdeklődés mellett is a
helyszíne Felvidék egyik legsikeresebb
fesztiváljának, mert szeretnék, hogy a
jó zene és a minőségi szórakozás továbbra is a város szívében „dobogjon”,
mindennapjainak része legyen.
„Július 12-én, vagyis a nulladik napon
nálunk mutatkozik be a Petőﬁ NagySzín-Pad Tehetségmutató döntőse, az
NB zenekar, majd a Punnany Massif fokozza a fesztivál hangulatát, illetve DJ
Metzker Viki teszi fel a legjobb lemezeket. Pénteken színpadra lép a Follow the
Flow, az Irie Maffia és a Fröccsfest bálban
is fergetegeset alakító Lóci játszik. A
FISH!, az Intim Torna Illegál, a Deniz
élőzenakarral és a legnagyobb sztárokkal
együttműködő DJ LOTFI BEGI pedig
mind egy nap, szombaton, a fesztivál zárónapján lép fel” – árulja el Dakó Sándor,
akitől azt is megtudjuk, felkészültek a
csütörtöki focimeccsre is.
Július 12-én ugyanis otthon kezdi
Európa-liga-szereplését a DAC, s éppen ezért az esti Punnany Massif koncert is a találkozó után, este 22 órakor
kezdődik csak. Bízunk benne, hogy a
remek zenére DAC-sikert ünnepelhetünk, hiszen negyed évszázad után a
nemzetközi porondon is újra bemutatkozik városunk futballcsapata.
Az idei Fröccsfesten teljesen új, látványos küzdőtér vár a kilátogatókra,
amely az új konténerrendszerrel exkluzív látványt ad majd a fesztiválnak. A
VIP-belépőjeggyel teljesen más szemszögből láthatják a Fröccsfestet a VIPteraszról, de a kivetítőkön a labdarúgó-

világbajnokság bronzcsatáját is ﬁgyelemmel lehet követni.
Hangulatos borkert, lazító dzsesszzene várja a fesztiválózókat a BorGadenben, ahol a Kodály Spicy Jazz és Köles
Eliza is fellép, méghozzá egy erre kialakított kisszínpadon. Egyúttal kiváló magyarországi és szlovákiai borászatok kínálják a legﬁnomabb nedűiket a minőségi
borok kedvelőinek – mégpedig a magyarországi Laposa, a Dúzsi, a Feind és az
Etyeki Kúria, Szlovákiából pedig a fűri
Château Rúbaň, a Világi Winery Helembáról és a Pádár borászat.
„Színpadkeresztelőre is sor kerül az
idén, a főszínpadot Tilajčík Imi Nagyszínpadra kereszteljük át – itt láthatják

majd a fesztiválozók kedvenc zenekaraikat. Így tisztlegünk Dunaszerdahely
ikonikus szülötte, Imi barátom emléke
előtt. A BorGardenben felállított színpad pedig a ﬁatalon elhunyt dzsesszénekesnő, Fábián Juli nevét fogja viselni” – tudjuk meg a főszervezőtől.
A nyár legnagyobb dunaszerdahelyi
rendezvényére a jegyek itt kaphatók: Focus Music Shop, Szicsek Pálinkaház és
Vinotéka, Budapest Kávézó, Nagymegyeren a Stefarez Pizzéria és Étterem,
Somorján a Kristína Hair&Make-Up
Stúdió, Bacsfán a Tücsök Étterem és
Panzió, Vásárúton a Dolce Vita Cukrászda, illetve online is megvásárolhatók
a www.froccsfest.com oldalon.
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Összetartozunk – dunaszerdahelyi
középiskolások Muravidéken
A dunaszerdahelyi Szabó Gyula 21 Szakközépiskola 43
diákja vett részt tanáraik kíséretében a Rákóczi Szövetség
diákutaztatási programjában a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. E program keretében háromnapos útra indultak Muravidékre, Szlovéniába, hogy lendvai magyar középiskolás diákokkal találkozzanak és felkeressenek magyar történelmi emlékhelyeket.
Az első nap a Lendvai Kétnyelvű Szakközépiskolába látogattunk, ahol bemutatták az iskolát, a szaktantermeket, műhelyeket. Hasonló szakmákat oktatnak, mint a mi iskolánkban. Részünkről Fehér Patrik 2. D osztályos tanulónk mutatta be régiónkat, városunkat és iskolánkat. A bemutató végén Cséfalvay
Fanni szavalata, majd a Nélküled dal közös eléneklése fokozta
az összetartozás gondolatát. A megvendégelést követően találkoztunk a lendvai helyismereti vezetőnkkel, Patyi Zoltánnal, s
vezetésével folytattuk utunkat Muraszombatba, ahol a várkastélyt tekintettük meg és a múzeum kiállításait. Következő állomásunk a bántornyai Árpád-kori templom volt, melyben Aquila János Szent László-legendáját részletgazdagon ábrázoló fres-

kósorozata látható. Mártonhelyen a Szent Márton tiszteletére
szentelt templomot néztük meg, imádkoztunk nemzetünk
megmaradásáért, és elénekeltük régi himnuszunkat, a Boldogasszony Anyánk imánkat. A nap programjának folytatásában
Dobronakra látogattunk a híres orchidea- és trópusi kertbe. Itt
idegenvezetéssel jártuk be a helyet, a sokféle orchidea mellett
számos fűszernövényben, trópusi gyümölcsfában gyönyörködhettünk. Ezután a radamosi Mária-fa kápolnánál álltunk meg,
ahol annak a tölgyfatörzsnek a megmaradt csonkja látható,
melynek koronájában 1947-ben a radamosi Füle Józsefnek a tehenek legeltetése közben június 15-én, Szent Vid napján nagy
ragyogással – békét és nyugalmat sugárzva, kezében rózsafüzért
tartva – megjelent a Szűzanya. Hosszúfalun a szálláshelyünkön
meleg vacsorával vártak bennünket, majd a szobák elfoglalása
után beszélgetéssel, szabad programmal folytatódott az este.
Második napunkon megtekintettük a Makovecz Imre tervezte Lendvai Művelődési Központot. Impozáns, gyönyörű
színházterme évente számos alkalommal ad otthont magyar
színdaraboknak, előadásoknak. Ezt követően Horvátországba
mentünk, Csáktornyára és Varasdra, mely Európa egyik legszebb barokk városa, s az 1667-es tűzvészig Horvátország fővárosa volt. Megtekintettük a szépen felújított várat, múzeumában korabeli fegyvereket, bútorokat láthattunk.
Aznap még Csáktornyára is eljutottunk, ahol a híres Zrínyi
várat szemléltük meg, és Zrínyi emlékművénél elénekeltük a
magyar Himnuszt.
Ebédre megkóstoltuk a híres lendvai burekot, a pizzás, húsos
és túrós ízesítésű, rétes tésztából készült specialitást. A délután
már a szórakozás jegyében telt, tanulóink a kalandparkban bizonyították erejüket, kitartásukat és bátorságukat a különböző
nehézségű kötélpályákon. Az utolsó napon Lendva városát jártuk be. Megtudtuk, hogy a Szentháromság-kápolnában őrzik
Hadik Mihály természetes módon mumiﬁkálódott földi maradványait, amely a kápolna felújításakor került elő. A zsinagógában a helyi zsidóság történetét bemutató kiállítást tekintettük
meg. Ezt követően a lendvai várban a várost bemutató ﬁlmet, kiállításokat, illetve a világhírű Marc Chagall festményeit csodáltuk meg. Élményekkel teli három napot töltöttünk Muravidéken. Erősödött bennünk az összetartozás ereje. Mi, magyarok
élhetünk bárhol a világon, Felvidéken, Erdélyben, Délvidéken,
Kárpátalján vagy az Őrségben, egyek vagyunk, összeköt bennünket a nyelv, a kultúra, a hagyományok, a hit. Köszönet a Rákóczi Szövetségnek és iskolánk igazgatónőjének, Molnár Ilonának, hogy lehetővé tették e tanulmányi kirándulás létrejöttét.
Klőr Levente tanár,
a Rákóczi Szövetség ifjúsági helyi szervezetének a vezetője
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KERÉKPÁROZÁS

Sikeres volt az első Kukkonia Tour
A MOL Aréna mellől rajtolt el június 24-án reggel az a három országból érkező 340 lelkes kerékpáros, aki
az első alkalommal megszervezett
Kukkonia Tourt kívánta teljesíteni.
A résztvevőket a MOL Aréna mellett
kialakított versenyközpontban dr. Hájos Zoltán polgármester, Inczédi Gábor
versenyigazgató, valamint Molnár Anna, a Kukkonia marketingosztályának
vezetője köszöntötte, majd útra keltek a
kerekesek, hogy ki-ki erőnlétéhez és képességeihez mérten teljesítse a saját versenytávját.
A cél a rajttal megegyező helyen volt,
ahol nemcsak ﬁnom falatok és pihenés
várta a versenyzőket, hanem értékes
tombola, majd minden kategóriában

eredményeket is hirdettek. A leghoszszabb, fő távot, a 80 kilométert Peter
Maursky teljesítette a leggyorsabban,
aki egyúttal a legjobb dunaszerdahelyi
versenyző is lett a viadalon.

Az amatőrök közt is értékelték az első három helyezettet, de itt elsősorban a
közös sportolásra helyeződött a hangsúly, ami az egész nap központi gondolata is volt.

Két keréken élvezetesebb
A kerékpárral a munkába elnevezésű, Szlovákiában már ötödik éve szervezett országos verseny dunaszerdahelyi eredményeit értékelték ki az elmúlt szerdán a városházán.
A kötetlen hangulatú találkozón Hájos Zoltán polgármester, Bubniak Júlia
hivatalvezető és Inczédi Gábor koordinátor ismertette a dopracenabicykli.eu
honlapon meghirdetett verseny városunkat érintő eredményeit, és díjazta a
legsikeresebb egyéni és csapatban versenyzőket.
Mint a polgármester elmondta, mindenképpen érdemes kerékpárral járni –

s nem csak munkába. Ráadásul a verseny, s a bekapcsolódók tevékenysége is
példaértékű, általuk is egyre többen érdeklődnek a kerékpározás, mint alternatív közlekedési forma iránt.
Bubniak Júlia hivatalvezető arra hívta
fel a ﬁgyelmet, hogy a bekapcsolódott
82 szlovákiai település közül Dunaszerdahely az első harmadban, a 31. helyen
végzett – köszönhetően az innen benevezett 23 csapat 76 kerékpározójának,
akik összesen 8434 km megtett utat teljesítettek a mért egy hónap alatt.
Végül Inczédi Gábor ismertette a
legjobb dunaszerdahelyi eredményeket,
amelyek a következőképp alakultak:

Legtöbb „csapatkilométer”:
1. Deichmann 3 – 993,7 km (3 fő)
2. Vasutasok (Metrans) –
902 km (4 fő)
3. Deichmann 1 – 860,51 km (4 fő)
Csapataktivitás:
1. Deichmann 1 – 160 út (4 fő)
2. Broskyna – 160 út (4 fő)
3. Levendula – 159 út (4 fő)
Egyéni aktivitás:
1. Gútai Béla – 50 út
2. Nagy Adorján – 44 út
3. Balogh Ildikó – 44 út
Megtett egyéni kilométer:
1. Csicsó Andrea – 891 km
2. Gál Lóránt – 846,53 km
3. Inczédi Lilla – 558 km
Az egyes cégekből, intézményekből a
legtöbb nevező egyébként a Metranstól
(15 fő, 4 csapat), a Dunaszerdahelyi Városi Hivataltól (12 fő, 4 csapat), a Deichmann-Logistiktók (10 fő), illetve az
Építészeti Szakközépiskolából érkezett,
míg a legtöbb kilométert a DeichmannLogistik (2127,14 km), a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal (798,91 km), valamint a Jilemnický utcai Alapiskola
DUNASZ(771,09 km) csapatai tették meg.

Programajánló
12
JÚLIUS

19
JÚLIUS

26

Gurgen Ovsepian – Az V. Nemzetközi
Operaének Mesterkurzusának záró koncertje, Városháza udvara, 19.00
Hoppáré Zenekar (HU) – Dunaszerdahelyi Udvari Muzsika, Városháza udvara,
19.00
Colombre Band (HU) – Dunaszerdahelyi
Udvari Muzsika, Városháza udvara, 19.00

dunaszerdahelyi.sk/programok • dunajskostredsky.sk/programy

Születések – Novorodenci
Bajnok Balázs, Baradlay Léna, Botha Bianka,
Bugár Benett, Bugár Luca, Csomorová Annamária,
Kálmán Zsóﬁa, Marczel Zente, Tomasek Hunor

PROGRAMAJÁNLÓ – PONUKA PROGRAMOV

JÚLIUS

Krónika – Kronika

Elhalálozások – Zomreli
Bartalos Alfréd (1935)
Egri Michal (1955)
Högerová Oľga (1929)
Némethová Oľga (1941)
Rajj Eugen (1926)
Sameková Mária (1947)
Takács Jozef (1956)
Vargová Margita (1933)
Mgr. Víghová Darina (1953)
Házasságkötés – Sobáše
Matthew Bartolo – Kinga Borárosová
JUDr. David Čermák – Mgr. Zuzana Čendulová
Peter Kis – Andrea Szépeová
Attila Klempa – Anita Kovácsová
Ľudovít Lelkes – Nóra Kovácsová
Ing. Ladislav Telek – Ing. Hedviga Nagyová

Materské školy aj v letných
mesiacoch
Umiestnenie detí počas letných prázdnin spôsobuje
mnohým rodinám s malými deťmi problém. Mestská samospráva v Dunajskej Strede preto pomáha rodičom prevádzkou tzv. letných materských škôlok vo dvoch letných
mesiacoch. Záujem o letnú škôlku je veľký aj tento rok. Na
mesiac júl prihlásili 250 škôlkarov, na mesiac august 190.
V prvom júlovom týždni bude otvorených všetkých 9
MŠ mesta. Od 9. júla do 27. júla deti prijmú MŠ na Námestí priateľstva, MŠ Eleka Benedeka a MŠ na Széchenyiho ulici. V prvých troch týždňoch augusta sa o deti budú
starať predškolské zariadenia MŠ Rybný trh a MŠ na Jesenského ulici. V letnej škôlke sú pre deti zabezpečené triedy s výchovným jazykom maďarským aj slovenským. Deti
sa snažili zadeliť do tej istej MŠ, kde chodili celý rok.
Do letnej škôlky prijmú iba deti, ktoré v školskom roku
2017/18 navštevujú niektorú z 9 MŠ v zriadení mesta.
Zaopatrenie detí budú mať na starosti učiteľky MŠ, učiteľky všetkých 9 predškolských výchovno-vzdelávacích zariadení zoberú 2-týždennú letnú službu. Od 20. augusta už
všetky MŠ v Dunajskej Strede budú zatvorené, aby sa
mohlo vykonať veľké upratovanie.
Nový školský rok sa začína 3. septembra.
WWW.DUNASZERDAHELYI.SK • WWW.DUNAJSKOSTREDSKY.SK
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Zene és képek a Vermes-villában

Következő számunkból

Az idén is nagy sikerrel zajlott az Éjszaka a Vermes-villában.
A kiállításokat és a zenét kedvelők is megtalálták a maguk kedvencét a Múzeumok
éjszakáján, erről gondoskodott az Arte Diversa Ensemble és a Black Frogs Rockabilly
Band, valamint a Kortárs Magyar Galéria éppen aktuális,
Szalkai Károly festőművész műveit bemutató kiállítása, továbbá
a Történelmi képeslapok Dunaszerdahelyről című tárlat is, amelyek Karaffa Attila magángyűjteményéből valók.
Az est első felében az Arte
Diversa Ensemble koncertjét élvezhette a közönség, klasszikus
és modern zeneszámok hangulatos előadását tapsolták meg a hallgatók. A Black
Frogs Rockabilly Band pedig saját számokat, valamint ismert előadók zenéjét előadva
szórakoztatta a látogatókat, akik a koncert hatására még táncra is perdültek. A közönség a koncertek közben kellemes élménnyel gazdagodhatott a két kiállítás megtekintésével.
A Múzeumok éjszakája rendezvény újra bebizonyította, hogy a művészetek különböző ágai jól megférnek egymás mellett, maradandó örömet szerezve a látogatóknak.

Sárga-kékek Európában
DAC v Európe

Fröccsfest
Fröccsfest

Dunaszerdahelyi nyár
Dunajskostredské leto

V popredí tri dunajskostredské školy
Minulý pondelok popoludní
sa vo veľkej zasadačke mestského úradu vyhodnocovala súťaž
„Súťaž s pánom Smietkom”
2017/2018 a jej dunajskostredskí účastníci.
Dunajská Streda v spolupráci so spoločnosťou FCC Slovensko sa v súvislosti s odpadovým hospodárstvom venuje
otázke výchovy detí už od škôlkarskeho veku. Neustále prebieha niekoľko programov,
medzi nimi tradične aj zber papiera. Na odovzdávaní ocenení sa zúčastnili tie materské a základné školy, ktoré sa aj v tomto roku zapojili do tejto súťaže.
Primátor mesta, Hájos Zoltán, vyzdvihol nevyhnutnosť triedenia odpadu, ktorého
súčasťou sú aj deti, a to nielen z dôvodu ochrany životného prostredia, ale aj ekonomických aspektov. Zároveň vyjadril svoju radosť, že už vidno aj výsledky tohto spoločného snaženia.
Po krátkej slávnosti prišlo na rad odovzdanie ocenení. V regióne južného Slovenska
sa z hľadiska množstvo zozbieraného papiera umiestnili tak ako aj vlani tri dunajskostredské školy. Na prvom mieste sa umiestnila ZŠ Vámbéryho Ármina (viac ako 90
ton), na druhej ZŠ Szabóa Gyulu (38 ton), na treťom ZŠ Kodálya Zoltána (37 ton).
Vedúci dunajskostredských inštitúcií si za účasť v súťaži prevzali diplomy a víťazi aj
pekné odmeny.
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Megjelenés augusztus 22-én.
Nasledujúce číslo vychádza 22. augusta.

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:
17.00, 18.00 (Mindenszentek-templom)

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, 18.00 (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

Dunaszerdahelyi Hírnök. Kiadja: Perfects.
Megjelenik kéthetente • Főszerkesztő: Rajkovics Péter • A kiadó székhelye: Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely • A kiadó azonosítószáma: 00588105, ISSN 1339 3707 • e-mail: press@perfects.sk • Internet:
www.dunaszerdahelyi.sk • Nyomdai előkészítés: namedia s.r.o. • Nyomda: ADC MEDIA a.s., Vezekény • Lapterjesztés: Perfects • Nyilvántartási
szám: 233/08 • Ingyenes.

