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Lassan ismét itt a vége. A szabadulást jelenti a legtöbb
ember számára a nyári hőség. Legalább néhány napot kies-
nénk a körforgásból. Érdekes módon menekülünk a saját
magunk által teremtett mindennapokból. 

Elgondolkodik-e a kedves Olvasó, vajon mennyi időt töl-
tünk az olyan dolgokon való mérgelődésekkel, amelyeken
magunk is változtatni tudnánk? Sokan azt mondják, éppen
a tettek különböztetik meg az álmodozót és a
megvalósítót – vagy éppen a saját félelmek le-
győzése. Már majdnem három évtized telt el a
rendszerváltozás óta, az akkor született gyer-
mekek az egyetemet is elvégezhették, de még
mindig úgy tűnik, határok nélkül fertőz ben-
nünket a fejlődéstől való félelem.

Városunkban járva is sokszor tapasztaljuk,
mit okoz a közömbösség. Üzletek, kávézók,
amelyeknek csak a falai közt uralkodik a tiszta-
ság – a környék már nem fontos. Emberek,
akik egyéni érdekeiket érvényesítik az utakon,
a parkolás közben vagy éppen az utcán sétálva.
Közben pedig, beszélgetve, a legtöbben a kö-
zösséget keresik, azt, ahová tartozhatnának,
amely segítene, ha szükség lenne rá.

Szent István ünnepe után néhány nappal
még visszacsengenek nagy királyunk gondola-
tai: „Tartsd mindig eszedben, hogy minden
ember azonos állapotban születik, és hogy
semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi
sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.”

Mi feltehetően nem alkotunk majd új álla-
mot, szentté avatásunk felett pedig nem mi tö-
rünk pálcát, mégis érdemes elgondolkoznunk az
ezeréves tanításon. Emlékszünk-e még arra,
hogy a szabadulás eszméje nem csupán az egyén
lételeme, hanem a közösségé is? Felemelő volt
látni, hogy az elmúlt hónapokban miként tudott
együtt drukkolni és örülni egymást nem ismerő
emberek csoportja a labdarúgó-Eb-n vagy ép-
pen az olimpián elért eredményeknek.

S noha a sport valóban képes összekötni, fontos lenne
azért ráeszmélnünk, hogy ne csupán néhány nap erejéig tud-
junk egy cél felé tartani, s ne csak a zöld gyep mellett. Emlé-
kezzünk arra, hogy minden csak azon múlik, megtaláljuk-e
a közös többszöröst. Amely nem csupán egyféle módon
osztható.  

Rajkovics Péter

Szabadulás

MEGJELENIK KÉTHETENTE

Prísnejšia regulácia festivalov? Edzés és táborozás Szent Istvánra emlékeztünk3. o. 4. o. 12. o.
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Hamarosan újra 
használható lesz

Néhány hete útfelbontás miatt nem átjárható a
Štefánik utca. Érdeklődtünk, hogy az iskolakezdés-
re megszűnik-e a lezárás.

Zalaba Zoltán, az Építésügyi főosztály Terület-
rendezési, építési és közlekedési alosztályának veze-
tője kérdésünkre elmondta, hogy a DAC-futballpá-
lya fűtésének megoldása miatt kellett felbontani az
utat, a Southerm vállalat készítette el itt az új rákö-
tést. A munkálatok a jövő hét végéig tartanak, így

augusztus 29-től már járható lesz a Štefánik utca
teljes hosszában, s újra használható lesz a Sport ut-
cai kereszteződés.

Nové parkovacie automaty v meste
Staré, často nefungujúce automaty na výdaj parkovacích lístkov v našom meste postupne na-

hradia novými.

Nové parkovacie automaty fungujú podobne, ako bývalé, treba vhodiť mincu, parkovací lístok je
možné získať aj SMS správou. Na výber sú jazyky maďarčina, slovenčina, angličtina a nemčina. No-
vinkou je, že nové parkovacie automaty fungujú na slnečné kolektory.

V Dunajskej Strede do 7. septembra všetkých 34 parkovacích automatov nahradia novými. V prvej
etape vymenili nefunkčné automaty. Staré automaty mali 11 rokov. V sychravom počasí a zime často
nefungovali. Predtým sa vodiči často sťažovali, že pre pokazené parkovacie automaty nemohli kúpiť
lístok. Parkovacie lístky kontrolujú mestskí policajti. Platobná morálka sa postupne zlepšuje. Podľa
uznesenia Mestského zastupiteľstva mestský podnik Municipal, ktorý prevádzkuje dunajskostredský
parkovací systém, z príjmov za parkovanie odvedie ročne do mestského rozpočtu 130 tisíc eur. 

Mestský podnik Municipal podpísal 5-ročnú zmluvu s prevádzkovateľom parkovacích automatov,
ktorý zabezpečuje údržbu prístrojov a v prípade potreby ich opraví.

Dunaszerdahelyen lecserélik a régi, gyakran meghibásodó parko-
lójegy-kiadó automatákat újakra.

Az új parkolóautomaták működése hasonló a régiekéhez: a pénzbe-
dobás után adják ki a parkolójegyet. Továbbra is lehet sms-ben is par-
kolójegyet váltani. Az automatákon lehet nyelvet választani: magyarul,
szlovákul, németül és angolul lehet jegyet vásárolni a berendezésekből.
Változás viszont, hogy az újonnan felszerelt automaták napelemre mű-
ködnek.

A városban szeptember 7-ig mind a 34 parkolóautomatát újra cseré-
lik. Elsőként azokat, amelyek egyáltalán nem működtek. A régi, már 11
éves parkolóautomaták gyakran meghibásodtak, főleg esőben és fagyos
időben nem működtek. A gépkocsivezetők emiatt sokszor nem tudtak
parkolójegyet vásárolni. 

A parkolójegyek meglétét a városi rendőrök ellenőrzik, fokozatosan
javul a fizetési morál is. A városi parkolórendszert működtető Munici-
pal közterületfenntartó cég a parkolójegyekből származó bevételből a
képviselő-testület döntése értelmében évente 130 ezer eurót fizet be a
városi költségvetésbe. A Municipal városi cég ötéves bérleti szerződést
írt alá a parkolóautomatákat üzemeltető vállalattal, akik karbantartják
az automatákat, és meghibásodásuk esetén megjavítják azokat.

Új parkolóautomaták a városban
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Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203 
Alžbetínske námestie 1203

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

dunajskostredsky.sk

Lapunk elérhetőségei

További programkínálat, információk, híreink Dunaszerdahelyről: 

www.dunaszerdahelyi.sk  

Všetky články, programy, aktuálne informácie

a správy nájdete na našej stránke:

www.dunajskostredsky.sk
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„Örömmel mondhatom, hogy szapo-
rodik a kültéri rendezvények száma vá-
rosunkban. Mindez nem csupán a turiz-
mus szempontjából, hanem a régió miatt
is fontos, hiszen közösségépítő szerepe
van. Ugyanakkor az is lényeges, hogy a
fesztiválok szervezése során elvárjuk a
meghatározott szabályok betartását. A
polgárok részéről igény mutatkozik,
hogy az önkormányzat olyan szabályo-
zásokat fogadjon el, amelyek a rendezvé-
nyek biztonsága mellett azok megfelelő,
színvonalas lebonyolítását is segítik. 

Eddig ugyanis sokszor azzal is szem-
besülnünk kellett, hogy néhányan csak
keresni akartak a programokon, és kellő
előkészítés és ráfordított munka nélkül

szervezték rendezvényeiket. Úgy vélték,
hogy amit megspórolnak a rendezvény-
szervezéskor, az már az ő hasznuk. Mi
azt szeretnénk elérni, hogy a szervezők
bizonyos komfortra törekedjenek, a láto-
gatók pedig valóban színvonalasan szóra-
kozhassanak. A polgárok reakciói alapján
azt is tudjuk, volt olyan rendezvény az el-
múlt időszakban, amely miatt éjjel nem
tudtak aludni. Éppen ezért a szeptemberi
képviselő-testületi ülésre szeretnék beter-
jeszteni egy úgynevezett fesztiválrendele-
tet, amely nemcsak a közterületeken
szervezett kültéri rendezvényeket érinte-
né, hanem a városi intézményekben szer-
vezetteket is, mint például a termálfürdő
vagy a műjégpálya.

Ez a rendelet meghatározná magát a
fesztiváljelleget is. Fesztiválnak az a ren-
dezvény minősülne, ahol van valamilyen
művészi produkció, és ezt vendéglátás is
kíséri. A három órát meghaladó rendez-
vények esetében a szervezőknek mobil
WC-ket kellene biztosítaniuk, az egy-
vagy többnapos rendezvények esetében

pedig angoltoaletteket. Szükséges volna
az árusok jegyzékének leadása is, de a
színpad, illetve a hangfalak elhelyezésé-
nek a tervét is csatolni kellene. A rende-
lettel meg szeretnénk szabni a zenés pro-
dukciók hangerejét is. A rendelet betar-
tását a városi rendőrség ellenőrizné, s
azok megsértése esetén azonnali hatállyal
betilthatná az adott rendezvényt, ameny-
nyiben a jelzettel ellentétben más céllal
valósulna meg, illetve a figyelmeztetés el-
lenére meghaladná a hangerő a meghatá-
rozott zajszintet, vagy esetleg nem tarta-
nák be az előírt zárási határidőt. Továbbá
szólni kell a kapcsolódó hulladékgazdál-
kodásról is, magyarán a helyszínt az ere-
deti állapotba kell majd visszaállítani,
amely a rendezők költsége lenne. 

Bízom abban, a képviselők is érzik a
kérdésnek a komolyságát, vagyis a pol-
gárok nyugalmának, de egyben a szóra-
kozási lehetőségek alapvető kultúrájá-
nak a biztosítását is. Egyensúlyt kell ta-
lálni a kettő között, s úgy vélem, ennek
eszköze lehet a fesztiválrendelet.”

Szigorúbb szabályozás a fesztiválokra?

Na konci letnej sezóny môžeme skonštatovať, že sme sa
v Dunajskej Strede mohli zabávať na viacerých dobrých po-
dujatiach. Ale okrem dobrej nálady sa vyskytli okolo nich
aj sťažnosti. V tejto súvislosti  sme sa pýtali primátora mesta
Zoltána Hájosa.

„Som rád, že v našom meste sa znásobuje počet exteriéro-
vých akcií. Sú dôležité nielen z hľadiska cestovného ruchu, ale
aj na regionálnej úrovni, lebo hrajú dôležitú rolu v posilnení ko-
munity. Súčasne je však dôležité, aby sa aj pri organizovaní fes-
tivalov dodržiavali stanovené pravidlá. Aj zo strany občanov
je požiadavka, aby boli samosprávou schválené také nariadenia,
ktoré predpokladajú pri dodržaní bezpečnostných predpisov
aj kvalitný priebeh akcie.

Doteraz sme boli konfrontovaní s tým, že niektorí organizá-
tori chceli len zarobiť, a bez potrebnej prípravnej práce a investícií
sa pustili do organizovania podujatia. Domnievali sa, že čo ušet-
ria pri organizácii akcie, to je už ich zisk. Chceme dosiahnuť, aby
sa organizátori  usilovali o istý komfort, aby sa návštevníci mohli
zabávať na naozaj vysokej úrovni. Z reakcií občanov, vieme, že
v minulosti bolo aj také podujatie, kvôli ktorému nemohli v noci
spať. To je dôvod na to, prečo chceme na septembrové zasadnutie
zastupiteľstva predložiť tzv. »festivalové nariadenie«, ktoré by

sa netýkalo iba akcií organizovaných na verejných priestran-
stvách, ale aj v mestských inštitúciách, napr. hudobných podujatí
organizovaných v Thermalparku alebo na mestskom klzisku.

Toto nariadenie by definovalo charakter samotného festivalu.
Festivalom by sa mohlo nazvať podujatie, na ktorom vystúpi ne-
jaká umelecká produkcia a podávajú sa jedlá alebo nápoje. Pre po-
dujatia, ktoré trvajú viac ako tri hodiny, by organizátori mali za-
bezpečiť mobilné toalety a pre jedno alebo viacdenné podujatia
anglické toalety. Bolo by nutné aj odovzdanie zoznamu predajcov
a k tomu  pripojiť plán umiestnenia javiska a reproduktorov. Na-
riadením by sme chceli ohraničiť aj silu zvuku produkcie. Do-
držiavanie nariadenia by monitorovala mestská polícia a v prípa-
de jeho porušenia by mohla s okamžitou platnosťou zakázať prie-
beh podujatia, ak sa realizuje ináč, s iným cieľom alebo  napriek
upozorneniu výška hladiny hluku prekročí stanovenú mieru či
sa nedodrží »záverečná« – termín ukončenia. Ďalej by sme mali
spomenúť aj tému odpadové hospodárstvo, je dôležité obnoviť
pôvodný stav lokality, ktoré by bolo na náklady organizátorov. 

Dúfam, že aj poslanci uznajú závažnosť tohto problému
a nárok obyvateľov na oddych, samozrejme s prihliadnutím
na zabezpečenie možností zábavy v meste. Musí sa medzi nimi
nájsť rovnováha, preto verím, že nástrojom na to môže byť na-
riadenie regulácií festivalu.”

Prísnejšia regulácia festivalov?
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A nyári idény végén elmondhat-
juk, több kiváló rendezvény során
szórakozhattunk Dunaszerdahe-
lyen. A jó hangulat mellett azonban
panaszok is akadtak velük kapcso-
latban. Ennek kapcsán kérdeztük
dr. Hájos Zoltán polgármestert.
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Szent Istvánra emlékeztünk

Pénteken délután a városi sportnappal
kezdődött az eseménysorozat, ahol a sze-
les időjárás ellenére sokan, s főleg fiatalok
gyűltek össze a szabadidőparkban erejü-
ket, ügyességüket összemérni. A sportol-
ni vágyókat itt A. Szabó László alpol-
gármester, Brunczvik Tünde és Hak-
szer Roland képviselő, valamint a városi
sport és kulturális osztály részéről Mol-
nár Tímea és Takács Tímea fogadták. 

Aznap este még a rockopera műfajá-
nak a rajongóit várták a Csaplár Benedek
Városi Művelődési Központ előtti térre,
ahol az Urunk, László! Téged áldunk!
Legendák nyomában című, a Felvidéki
Rockszínház egy hónapja bemutatott, és
végül Dunaszerdahelyen is zajos sikert
aratott rockoperáját nézhették meg.

Szombaton szentmisével indult a
programok folytatása, amelyet a Szent
György-templomban Mons. Szakál
László esperes és Srankó Szabolcs dia-
kónus mutatott be államalapító szent ki-
rályunk emlékére. Innen a résztvevők át-
vonultak Szent István szobrához, városi
megemlékezést tartani. Az  eseményen
dr. Hájos Zoltán polgármester előbb

üdvözölte a résztvevőket, akik soraiban
többek között ott volt Kiss Balázs, a po-
zsonyi magyar nagykövetség tanácsosa,
Csicsai Gábor parlamenti képviselő, vá-
rosunk két alpolgármestere, dr. Horváth
Zoltán és A. Szabó László, illetve
Menyhárt József, az MKP elnöke, to-
vábbá a városi intézmények, a történelmi
egyházak, az iskolák és társadalmi szer-
vezetek képviselői, s természetesen az
ünneplő közösség.

A polgármester beszédében rámuta-
tott Szent Istvánnak a magyarság törté-
netében betöltött rendkívüli szerepére,
aki a városvezető szerint a maga korá-
ban reformernek számított, s aki a
hosszú évszázadokon keresztül műkö-
dő társadalmi–törzsi rendszert refor-
mált meg oly módon, hogy annak még a
mai napon is van a magyar társadalom-

ra hatása. Hájos Zoltán ezt követően a
felvidéki magyarság megmaradásáról
szólt. 

„Évről évre kevesebben érzik szüksé-
gét annak, hogy magyarnak vallják ma-
gukat, még akkor is, ha odahaza, a lakó-
közösségükben vagy baráti társaságban
magyarul is beszélnek. Felteszem a kér-
dést: vajon hány évre, hány generációra
van szükség ahhoz, hogy Szlovákiában
ne legyenek ránk tekintettel közösségünk
létszámából kifolyólag?

Ennek a tendenciának a megfordítása
elsősorban rajtunk múlik. Rajtunk, hogy
nagyapáink, apáink földjén, a szülőföl-
dünkön elsősorban magyarul beszélhes-
sünk, szokásainkat és kultúránkat átörö-
kíthessük gyermekeinkre, környezetünk
szépségét átadhassunk a következő ge-
nerációnak.

Idén is gazdag programmal vár-
ta az érdeklődőket a dunaszerda-
helyi Szent István-napok – au-
gusztus 19–21. között mindenki
megtalálta a maga számára megfe-
lelő kultúrprogramot vagy szóra-
kozást.S
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A felvidéki magyar közösség megma-
radásának és erősítésének előfeltétele sor-
sunk saját kézbe vétele. Meg kell talál-
nunk a közösségi konszenzust a Felvidé-
ken, létre kell hozni az egységes érdek-
képviseletet, amely nemcsak a felvidéki
politikai pártokon alapul, hanem az
együttműködésbe be kell vonni a na-
gyobb társadalmi szervezeteket, az egy-
házközösségeket és a kis közösségek ve-
zetőit is. Csak a közösségi összefogás
hozhatja meg a várt eredményt. Emellett
szükségszerű eljuttatni a gondolatot min-
den egyes felvidéki magyarhoz, hogy
mindenki a maga helyzetéből kifolyólag is
képes legyen tenni közösségünkért s an-
nak sikéréért. (…) A felvidéki magyar kö-
zösségnek egy lehetősége van a megmara-
dásra, az erősödésre, ha biztosítani tudja a
létszámához mért erős érdekképviseletet
a helyi- és megyei önkormányzatban, va-
lamint a szlovák parlamentben. Nem ve-
heti fel a szlovák közösség gondolkodását
és viselkedését, nem tehet úgy, mintha
többségben élne Szlovákiában.” Majd
hozzátette: „Közösségünkön belül meg
kell találni az egységet, függetlenül a vallá-
si- és a politikai hovatartozástól.”

A folytatásban Menyhárt József, a Ma-
gyar Közösség Pártjának elnöke szólt az
ünneplő tömeghez. Beszédében saját pél-
dáján keresztül, Szent István gyermekei-
vel történő megismertetését említve hozta
közelebb mindannyiunkhoz államalapí-
tónkat. „István kétségtelenül korának és
az egész magyar történelemnek egyik leg-
nagyobb államférfija volt. Legfőbb érde-
me, hogy képes volt előrelátóan, ma úgy
mondanák, koncepcióban gondolkodni.
Felismerte az országra leselkedő veszélye-
ket, és képes volt ezekre megfelelő vála-
szokat adni. Ha lehetett, diplomáciával,
ha kellett, tűzzel-vassal. Egyetlen cél lebe-
gett a szeme előtt: a keresztény magyar ál-
lam megteremtése. Minden cselekedetét
ez irányította. Politikai, vallási és társadal-
mi szempontból tulajdonképpen ő terem-
tette meg Magyarországot, István jelölte
ki és biztosította a jövőbe vezető utat.
Népére osztatlan egészként tekintett,
nem tűrte a pogány lázadókat, ahogy po-
litikai ellenfeleivel is leszámolt, ha azok az
ország egységét veszélyeztették. Nem félt
tanulni másoktól, Európából keresztény
tanítókat hívott, hogy az alakuló keresz-
tény egyházat általuk is megerősítse. Tör-

vényei szigorúak, de a törvényes rend
megtartásához szükségesek voltak. Böl-
csen ötvözte a keménykezű, igazságos ki-
rályt és a szelíd, keresztény uralkodót.” A
gyermeki példát folytatva hozzátette: „…
magamhoz vonom lányaim, s a gyermek-
illatú reggel puhaságába a következő
mondatot mormogom: István nagy király
volt, mindannyiunk királya. S ha ő nem
lett volna, ma mi sem lennénk… Mi sem?
– kérdez vissza Johanna, a kisebbik, s rög-
tön hozzáteszi: Apa, akkor jó, hogy volt…
Igen. A gyerekek tudják az igazat. Jó, hogy
volt” – zárta Menyhárt gondolatait. 

Az ünnepi eseményen ezután a szerve-
zetek és az intézmények képviselői elhe-
lyezték az emlékezés és a tisztelet koszorú-
it, majd a helyi Szent György Kórus köz-
reműködésével elénekelték a Himnuszt.

Az emlékünnep ezután a Csaplár Be-
nedek Városi Művelődési Központ szín-
háztermében folytatódott Dunaszerda-
hely Város Képviselőtestületének ünnepi
ülésével, illetve Dunaszerdahely város dí-
jainak átadásával, melyeket Dr. Hájos
Zoltán polgármester, illetve Dr. Horváth
Zoltán és A. Szabó László alpolgármes-
terek adtak át.
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Idén városunk a következő személye-
ket díjazta. Dunaszerdahely város Pro
Urbe díjában részesült Lipcsey Ildikó, a
kultúra területén elért eredményeiért; a
Dunaszerdahelyi Birkózó Klub a sport
területén elért eredményeiért – az elis-
merést Hakszer Roland klubelnök vette
át; és a Szlovákiai Magyar Művelődési
Intézet a társadalmi élet területén elért
eredményeiért – az elismerést Huszár
László intézetigazgató vette át.

Dunaszerdahely város Pro Urbe Juve-
nis díját idén a kiváló fiatal sporttehetség,
Lakatos Rita kapta a sport területén el-
ért eredményeiért.

Dunaszerdahely város polgármesteré-
nek díjával a szociális területen elért
eredményeiért Papp Istvánt, a társadal-
mi élet területén elért eredményeiért Pat-
rick Hesselt, illetve a kultúra területén
elért eredményeiért a Talentum Polgári
Társulást (a díjat Kollár Katalin vette
át) ismerték el. 

Az Év pedagógusa díjat, valamint az
Év pedagógusa közönségdíjat Antal
Ágota képviselő adta át – az előbbit a je-

löltek közül a Vámbéry Ármin Alapisko-
la pedagógusa, Bugár Edit, míg az utób-
bit a magángimnázium tanára, Koczó
Klára vehette át. Az Év pedagógusa díjra
2016-ban még Csölle Terézt, Kálmán
Erzsébetet és Németh Viktort jelölték.

Dunaszerdahely város polgármesteré-
nek emléklapját Ján Ďurica kapta a sport
területén elért eredményeiért és a város jó
hírnevének itthon és külföldön való ter-
jesztéséért (az ő elismerését távollétében
édesapja vette át).

Az ünnepi gálaest hangulatát Bedőcs
Imre, Benkő Géza, Karkó Henrietta, Ki-
ripolszky Péter és a Szent György Kórus
fellépése tette emelkedettebbé.

Az aznapi eseményeket a klasszikus
rock-felállású csapat, a Sic Transit Folk
Műhely népdalokkal átitatott esti kon-
certje zárta.

Vasárnap a Szent István-napok záró-
akkordjaként pedig a Csallóköz Kincsei
nagykoncert tette fel az i-re a pontot: a
tavaly nagy közönségsikert aratott műsor
a kultúrközpont színháztermét is zsúfo-
lásig megtöltötte, ami nem is csoda, hi-

szen azon ismert hazai zenészek, éneke-
sek – Belkovics István, Bertók István,
Bertók László, Bertók Tóth Katalin, a
Black&White zenekar, Gyurcsó Réka,
Ladacsi Mónika, Mészáros Ottó Meszi,
Sándor Denisza, Špaček György, Tilaj-
csik Imre, Veszprémi János, Vontszemű
István, Vörös Károly – szórakoztatták az
őket vastapssal jutalmazó közönséget.
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Martalócok Dunaszerdahelyen
Martalócok, lovagok, meg persze minden jóféle, ami egy jó

hangulatú történelmi kastélyfesztivál kelléke lehet –  ezt kínál-
ta augusztus első hétvégéjén az érdeklődők számára a Vermes-
villa udvarán rendezett IV. Dunaszerdahelyi Kastélyfesztivál.

Mondhatjuk, hogy szokásosan jó időtöltést nyújtott a ha-
gyományőrző kulturális esemény, hiszen már nem először zaj-
lott; s mindenki meglelhette benne számítását, hiszen volt gye-
rek- és felnőttprogram, enni és innivaló, és természetesen lát-
ványos középkori haditorna, illetve viseletbemutató.

Legelőször a Nagyabonyi Citerazenekar és a Szímői Roz-
maring-ág citeraegyüttes közös fellépése adta meg az alaphan-
got, majd egyből komoly témába vágtak a szervezők: a Lova-
gok a 21. században című, Csámpai Ottóval zajló beszélgetés
ugyanis a mai a Szent György Lovagrendet, s annak is felvidéki
priorságát, munkásságát mutatta be. 

Az ezt követő Historium Irodalmi Szalon kerekasztal-be-
szélgetésben ezúttal is ismert történelmi regényírók mutat-
koztak be, beszéltek terveikről, így Vadász Szilárd, Trux Béla,
Szélesi Sándor (Anthony Sheenard) és a főszervező, Bíró
Szabolcs. 

Az élvezetes, a közönség által nagy figyelemmel követett be-
szélgetést végül a Csallóközi Anjou Károly Bandérium viselet-
bemutatója és középkori haditornája törte meg, illetve váltotta,
ahol végre szabadjára engedték a harcosok (a várakozásban fel-
gyülemlett) dühüket. 

Záróakkordként pedig, a középkort feledve, egy minden
szempontból izgalmas török kori harci bemutatót láthatott a
nagyérdemű, ahol a Pannon Martalócok agyabugyálták el egy-
mást. Talán vér is folyt volna, ha a pecsenye, a kolbász és a fris-
sen csapolt sör illata el nem csábította volna a résztvevőket, s
nem ültetett volna le közös asztalhoz békességben középkori
pórnépet, várnagyot és török zsiványt.
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A rendezvényen részt vett a város ve-
zetőin túl, Lucia Žitňanská igazságügyi
miniszter, Ravasz Ábel romaügyi kor-
mánybiztos, Štefan Rozkopál, az elnöki
iroda vezetője, az Egyesült Államok,
Nagy-Britannia, Németország, Francia-
ország, Magyarország, Olaszország,
Spanyolország nagykövetségének képvi-
selői, az MKP és a Híd párt vezető poli-
tikusai, civil szervezetek és intézmények
képviselői is.

Idén van a hetvenkettedik évfordulója
annak a mészárlásnak, amelyet 1944.
augusztus 2-ról 3-ra virradó éjjel hajtot-
tak végre a nácik. 2900 romát és szintót
gázosítottak el, akiket egész Európából
deportáltak az auschwitz-birkenaui ha-
láltáborba. Az áldozatok idős és beteg
emberek, illetve nők és gyermekek vol-
tak. Emlékük megőrzésére augusztus 2.
a roma holokauszt nemzetközi napja
lett. Ekkor emlékeznek meg arról a min-
tegy 60 romáról is, akiket Nyárasd és
Vásárút között a Kis-Dunánál mészá-
roltak le 1945 tavaszán.

Ravasz József szervező, a dunaszer-
dahelyi Romológiai Kutatóintézet igaz-
gatója rámutatott, hogy az európai roma

nemzet már 700 éve él a kontinensen, de
a mai napig veszélyezteti tagjait a rasz-
szizmus és a támadások sora. Kérte az

értelmiséget, nevezzék meg a szélsősé-
geseket, és adjanak nekik sárga lapot. 

Lucia Žitňanská is arra hívta fel a fi-
gyelmet, a mai napig vannak olyanok,
akik a maguktól eltérő közösségekkel
szemben gyűlöletet éreznek, ami rend-
kívül veszélyes. Hájos Zoltán polgár-
mester azt hangsúlyozta, hogy sajnos a
politikai szintéren is vannak olyan
erők, amelyek az egyéneket kategori-
zálják, s üzeneteik nagyon veszélyesek.
Ezért is kell hangsúlyosan beszélni a
holokausztról, hogy a fiatalokat ne tud-
ják ezek az erők a szélsőségesség irá-
nyába terelni, és soha a holokauszthoz
hasonló kegyetlenség ne történhessen
meg.

Ravasz Ábel kormánybiztos a tragé-
dia mögötti egyéni sorsokat is kiemelte,
rámutatva, a romák csatlakoztak a fa-
sisztákkal szembeni ellenálláshoz, és so-
kan közülük ezért életükkel fizettek. A
dunaszerdahelyi származású biztos egy-
ben utalt arra is, milyen súlyos múlttal
rendelkezik Dunaszerdahely, ahol nem-
csak utakon, hanem a múlton és csonto-
kon is taposunk. Ezzel is emlékeztetett
az egykori dunaszerdahelyi polgárok
tragikus világháborús sorsára.

A megemlékezés végén a meghívott
vendégek, civil- és emberi jogi szerve-
zetek, politikai pártok, a hivatalok, va-
lamint a nagykövetségek küldöttjei el-
helyezték az emlékműnél a kegyelet
koszorúit.

A szélsőségesek kapjanak sárga lapot
Nemzetközi részvétel mellett

zajlott augusztus 2-án városunkban
a megemlékezés a roma holokauszt
áldozatairól a Halpiac téren 2006-
ban állított emlékműnél.
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Janiga Józsefnek, a „Csallóköz festőjének” nyílt kiállítása
augusztus elején a Csallóközi Múzeumban.

„Tudtam, szél jajában,
záporban dal van,
fák holta rekviem,
víz tükre dallam:
vásznaimon a táj
lélek és fény lett –
kantáta, passió,
himnusz és ének.
Piktor is, regös is,
zsellér is voltam,
képeim ugarán
szántok most holtan,
szél dúdol, rögök közt
forgok a dalban –
zsoltárrá lenni, csak
ennyit akartam.”

Boráros Imre, Kossuth-díjas színművész, Kulcsár Ferenc
Zsoltár című, Janiga József emlékére írt versének szavalatával
vette kezdetét 2016. augusztus 4-én a Csallóközi Múzeumban
a „Csallóköz festőjének” emlékkiállítása, majd a család jelenlé-

tében Fábrik Erzsébet képzőművész méltatta Janiga Józsefet,
illetve jelen tárlatát.

Fábrik szerint a mostani tárlat is lehetőséget nyújt arra,
hogy bemutassák a művész sokoldalú tehetségét, ráadásul a
sajnálatosan korán lezárult életpálya még mindig tartogat meg-
lepetéseket, új alkotásokat. „Ezzel a válogatással szeretnénk
tisztelegni az alkotó előtt, aki magát tájfestőnek nevezte” –
mondta a tárlatot megnyitó képzőművész.

A tárlat 2016. szeptember 3-ig tekinthető meg, keddtől
péntekig 8–12, illetve 13–17 óra között, valamint szombaton-
ként 10–12, illetve 13–16 óra között a Csallóközi Múzeum
kiállítópavilonjában.

A Csallóköz festőjére emlékeztek
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Hirdessen nálunk!

Teljes oldal (1 / 1)
180 x 260 mm 
(nincs kifutó) 

Ár: 250,00 € + DPH

Fél oldal (1 / 2)
180 x 130 mm 
(nincs kifutó) 

Ár: 130,00 € + DPH

Fél oldal, álló (1 / 2)
90 x 260 mm 
(nincs kifutó) 

Ár: 130,00 € + DPH

1/3 oldal (1 / 3)
180 x 86,6 mm 
(nincs kifutó) 

Ár: 90,00 € + DPH

1/4 oldal (1 / 4)
180 x 65 mm 
(nincs kifutó) 

Ár: 70,00 € + DPH

1/4 oldal, álló (1 / 4)
90 x 130 mm 
(nincs kifutó) 

Ár: 70,00 € + DPH

1/8 oldal (1 / 8)
90 x 65 mm 
(nincs kifutó) 

Ár: 40,00 € + DPH

Reklámfelületek a Dunaszerdahelyi Hírnökben:

(1 / 1)

(1 / 2)

(1 / 3)

(1 / 4)

(1 / 2)

(1 / 4)

(1 / 8)

Bővebb információ: press@perfects.sk

Főoldali felső banner – 15,00 € + DPH /1nap – 90,00 € + DPH /1 hét
Főoldali oldalsó banner – 10,00 € + DPH /1nap – 60,00 € + DPH /1 hét
Főoldali középső banner – 10,00 € + DPH /1nap – 60,00 € + DPH /1 hét
Aloldalak bannerei –   8,00 € + DPH /1nap – 48,00 € + DPH /1 hét
PR-cikk fotóval – beküldött anyag (kiemelés 5 nap) – 20,00 € + DPH 
PR-cikk fotóval – szerkesztőségi elkészítés (kiemelés 7 nap) – 40,00 € + DPH 
PR-cikk fotóval – beküldött anyag (kiemelés 5 nap) – 30,00 € + DPH 
PR-cikk fotóval – szerkesztőségi elkészítés (kiemelés 5 nap) – 50,00 € + DPH 

Reklámfelületek a dunaszerdahelyi.sk hírportálon:

A Dunaszerdahelyi Városi Televízió (DSTV) reklámlehetőségeiről 
a dstv@stonline.sk e-mail-címen informálódhatnak!
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Kiss Márta és Kovács Csonga Anikó 
kiállítása a Vermes-villában



Pod spoločnou organizáciou Aka-
démie DAC a DAC 1904 sa koná už
druhý turnus futbalového tábora
v roku 2016.

Na ihrisku športového gymnázia
sme navštívili účastníkov tohtoročného
futbalového tábora počas ich tréningu.
Hravý tréning, na ktorý sa prihlásili
deti, ktoré ešte nie sú členmi tímov
DAC a chcú tráviť prázdniny aktívne,
sa uskutočnil v dvoch skupinách. Ria-
diteľ dorasteneckého oddelenia DAC
György Lépes, ktorý je aj organizáto-
rom tábora, sa teší, že z roka na rok
rastie záujem o tréningy. „Mnoho detí
nemá možnosť hrať organizovane fut-
bal a tento tábor im dáva na to príleži-
tosť. Sú tu deti, ktorých do futbalového
tábora poslali rodičia kvôli zdravému
tráveniu času, ale 99% detí je tu kvôli

láske k futbalu. Naším hlavným cieľom
je, aby chlapci trávili voľný čas aktív-
nym pohybom, ale z nášho pohľadu je
dôležité aj to, aby  sme v kruhu účast-
níkov včas rozpoznali talenty a nádeje
budúcnosti.”

V pondelok a utorok sa v týchto
dvoch skupinách konajú hravé trénin-
gy a po voľnejšej strede, vo štvrtok a
piatok majú deti reálne tréningy pre
svoju vekovú kategóriu. Okrem toho si
v piatok môžu zmerať sily s tímami
DAC v jednotlivých vekových skupi-
nách, predpoludním s tímom U11 a
v popoludňajších hodinách s tímom U9.

Na našu otázku pán riaditeľ pove-
dal, že tréningy organizujú  od roku
2007, vtedy ešte pod organizáciou FK
Dunajská Streda 2007. Okrem tábo-
rov je dôležitým faktom aj to, že
20–30% futbalistov jednotlivých veko-

vých skupín vybrali do DAC práve
z týchto táborov. „Spomedzi nadaných
chlapcov, ktorí tu boli v prvých troch
týždňoch, sme už kontaktovali rodičov
troch z nich. DAC má aj dva oficiálne
dievčenské tímy. Tento tábor je skvelá
príležitosť pre dievčatá so záujmom
o futbal, ktoré ju aj využijú, o čom sved-
čí aj to, že tento rok sa do tábora prihlá-
silo sedem dievčat. V prvom turnuse
sme medzi štyrmi prihlásenými dievča-
tami našli jednu „superhviezdu”, ose-
mročné dievčatko zo Svätého Jura” –
dozvedeli sme sa od riaditeľa.

György Lépes len zo zaujímavosti
spomenul, že medzi účastníkmi tábora
neboli len deti zo Žitného ostrova, ale
počas uplynulého týždňa behali za lop-
tou aj deti z Nemecka a Česka, ktoré
trávili prázdniny u starých rodičov
v Dunajskej Strede.
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Edzés és táborozás

Tréning a tábor

A DAC Akadémia és a DAC 1904 közös szervezésében
már második turnusa zajlik a 2016-os focitábornak.

Edzés közben látogattuk meg az idei focitábor résztvevőit a
sportgimnázium pályáján. Két csoportban folyt a játékos edzés,
melyre főleg a DAC csapataiban még nem szereplő, a nyári szü-
netet aktívan eltölteni szerető gyerekek jelentkeztek. Lépes
György, a DAC ifjúsági részlegének igazgatója, a tábor szerve-
zője örül az évről évre növekvő érdeklődésnek. „Sok gyereknek
nincs lehetősége szervezett keretek közt játszani, ez a tábor pe-
dig lehetőséget biztosít számukra. Van, akit a szülők az egészsé-
ges időtöltés miatt küldenek „focitáborozni”, de a srácok kilenc-
venkilenc százaléka a foci szeretete miatt van jelen. Elsődleges
célunk, hogy a nyári szünetet is aktívan mozogva töltsék el a srá-
cok, de a mi szemszögünkből fontos az is, hogy a résztvevők kö-
zül időben felismerhessük a tehetségeket, a jövő reménységeit.”

Hétfőn és kedden két csoportban zajlanak a játékos edzé-
sek, majd a lazább szerdai napot követően csütörtökön és pén-
teken már igazi korosztályos edzést végeznek a gyerekek. Pén-
teken ráadásul összemérhetik tudásukat a DAC korosztályos
csapataival is - délelőtt az U11-es, délután pedig az U9-es csa-
pattal.

Kérdésünkre az igazgató úr elmondta, hogy 2007 óta zajla-
nak ezek a táborok, akkor még az FK 2007 Dunaszerdahely
szervezésében indultak. A táborozás mellett fontos tényező az

is, hogy a DAC korosztályos csapatainak 20-30 százalékát
ezekből a táborokból szervezték be.  „Az első hét táborozói kö-
zül három tehetséges fiú szüleivel vettük már fel a kapcsolatot.
A DAC-nak ugyanakkor van két hivatalos lánycsapata is. Ez a
tábor nagy lehetőség a foci iránt érdeklődő lányoknak, és élnek
is ezzel a lehetőséggel, hiszen az idén heten jelentkeztek a tá-
borba. Az első turnus négy jelentkező lánya közt találtunk egy
nyolcéves szentgyörgyi (Svätý Jur) »szupertehetséges« kislányt
is” – tudtuk meg.

Lépes György érdekességként megemlítette, hogy nem csak
a Csallóközből jöttek táborozók, de dunaszerdahelyi nagyszü-
lőknél nyaraló németországi és csehországi gyerekek is kerget-
ték a labdát a múlt hét folyamán.



Repülőmodellező Nap 

Dúfam, že nebude 
mať vplyv na dátum odovzdania

Már reggel kilenc órától gyülekeztek az érdeklődők
augusztus 20-án a sikabonyi reptéren, hogy megcsodál-
ják az ország minden részéből érkezett repülőmodelle-
ket.

A szervező Dunaszerdahelyi Repülőmodellező Klub ha-
gyományosan szervez hasonló, a közönség számára is nyi-
tott rendezvényeket. Ezúttal a tavaly decemberben tragiku-
san elhunyt klubtársuk, Lukács Pál emlékének ajánlották a
rendezvényt.

Majchrovič Péter szervező kérdésünkre elárulta, idén is
megszólították modellező barátaikat az ország minden ré-
széből, és nagyon örülnek annak, hogy ilyen sokan jöttek el
közülük.

Rengeteg gép várt a közönségre, az érdeklődők többek
között rácsodálkozhattak Szlovákia legnagyobb modellre-
pülőjére, amelynek 5,3 méteres a fesztávolsága, és több mint
50 kilót nyom. A kilátogatók emellett első és második világ-
háborús modelleket is megnézhettek, valamint akrobata-,
antik- és vitorlázó gépeket is, de nem hiányzott a távirányí-
tású autó sem. A résztvevők emellett kipróbálhatták a séta-
repülést, a gyerekek pedig az arcfestést.

O vzniknutej situácii okolo výstav-
by štadióna sme sa pýtali podpred-
sedníčky predsedníctva DAC Arény,
a.s. Berdanett Csápai.

V médiách sa hovorí, že jedna orga-
nizácia podala odvolanie v súvislosti
s vašou výstavbou. O čo presne sa jedná?

Áno, správy sú pravdivé! Ako o tom
písali v denníku Nový Čas, nejaká or-

ganizácia s názvom „Združenie domo-
vých samospráv“ na čele s Marcelom
Slávikom, podáva neustále odvolávania
k aktuálnym projektom po celom Slo-
vensku. Bohužiaľ, neušiel jej pozornos-
ti ani dunajskostredský štadión.

To oddiali stavebné práce?
V prípade prvej fázy organizácia po-

slala pripomienku k schvaľovaciemu
procesu kanalizácie, takže náš prípad
bude preskúmaný na krajskom úrade
v Trnave namiesto Dunajskej Stredy.
Kým nepadne rozhodnutie, musíme
počkať s budovaním kanalizácie, s jej
napojením na prívod vody. To bude
mať za následok mierne oneskorenie –
ale dúfam, že nebude mať vplyv na dá-
tum odovzdania.

Čo môžete v tejto veci podniknúť?
Sme relatívne bezmocní. Úrady sú

povinné sa s podaním oboznámiť a roz-
hodnúť. Vyhovieť však pripomienkam
v odvolaní je takmer nemožné. Snáď je-
diná vec, ktorú môžeme urobiť, je zvý-
šiť povedomie verejnosti o tom, ako ve-
ľa ľudí je účastných tejto záležitosti, po-
ukázať na predmet činnosti organizácie
a na ich očakávania nezodpovedajúcim
projektu, ktoré sú si mimoriadne po-
dobné, nech sa jedná o ktorúkoľvek in-
vestíciu.

Čo ešte môžeme povedať o doteraj-
ších fázach výstavby?

Stavba zatiaľ postupuje podľa plánu,
postupne sa budujú tribúny a aj futba-
lové ihrisko.
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Arapaima horgászüzlet 
Dunaszerdahely egyik legnagyobb horgászboltja, a NAY üz-

letközpontban található Arapaima horgászüzlet óriási árukész-
lettel, jó árakkal, széles választékkal, mindig friss csalival és szak-
értő eladókkal várja a horgászokat.

A 2016 februárjában nyílt, 100 négyzetméteres alapterületű
bolt több mint 4000 terméke között mindent megtalálhat az ér-
deklődő... 

Játsszon velünk, és nyerje meg az Arapaima horgászbolt
ajándékát! Összesen három szerencsést ajándékozunk meg!

Nem kell mást tennie, mint válaszolni a következő kérdésre, és
elküldeni azt a press@perfects.sk címre 2016. szeptember 5-ig! 

Hol található az Arapaima horgászüzlet? 
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei: Ba-

gyura Anikó, Domonkos Flóra és Mikóczi Szófia. 
A nyereményük átvételéről a press@perfects.sk címen ér-

deklődhetnek!

Nyerő hármas
Arapaima – rybárske potreby

Jedna z najväčších dunajskostredských predajní s rybár-
skymi potrebami, neďaleko predajne NAY,  Arapaima, po-
teší rybárov obrovským výberom, dobrými cenami, vždy
čerstvými návnadami a tiež odborným personálom.

V obchode, ktorý otvorili vo februári  2016 a rozkladá sa
na 100 metroch štvorcových,  kupujúci určite nájde, čo hľa-
dá a vyberie si spomedzi 4000 druhov tovarov.

Hrajte s nami a vyhrajte darček z obchodu Arapaima!
Všetko, čo musíte urobiť, je odpovedať na nasledujúcu

otázku a poslať ju na adresu press@perfects.sk do 5. sep-
tembra 2016! 

Kde sa nachádza predajňa rybárskych potrieb Arapai-
ma? Víťazi z predchádzajúceho čísla DH: Anikó Bagyura,
Flóra Domonkos a Szófia Mikóczi.

O prevzatí cien sa môžete informovať na mailovej adrese
press@perfects.sk! 

Víťazná trojica
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Születések – Novorodenci
Kmeťová Anita
Othman Hussein Layla
Ritter Zoé
Síposová Sofia Sandra
Méhes Annabella
Szamaránska Emma
Fröhlich Máté
Karácsonyová Luca
Egri Bence Dániel
Horváth Kamilla
Rigó Tobias
Házi Ármin
Gódány Noel Péter
Csóková Jázmin
Hlaváčová Emma
Lacza Dániel
Borbélyová Bianka
Tóthová Vivien

Elhalálozások – Zomreli
Fehér Viliam (1927)
Tánczosová Helena (1938)
Horváthová Julia (1925)
Vörösová Ružena (1948)
Nováková Erika (1963)
MUDr.Zbořil Milan (1941)
Hideghéty Oskár (1959)
Kulčárová Alžbeta (1930)
Fehér Jozef (1932)
Szabóová Alžbeta (1950)
Szabová Jolana(1928)
Feketeová Alžbeta (1933)
Kutaková Terézia (1935)
Mezeiová Anna (1927)

Házasságkötés – Sobáše
Árpád Lelkes – Karin Tóthová
Daniel Vörös – Ing. Edina Virág
Juraj Tomanovics – Lucia Lovaszová
Ján Gdovin – Mária Csóková
Ivan Petkov – Henrieta Sükeová
Eduard Čulka – Alexandra Kronková
Norbert Forró – Monika Boháčová
Tükör László – Dunai Bianka
Cséfalvay Zoltán – Lelkesová Viktória
Helc Peter – Marczell Melinda
Minárik Tomáš – Viola Barbara
Marczell András – Méhesová Noémi
Kováč Jozef – 

MUDr. Tóthová Svetlana
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Bertok & Friends – Jazz & Blues Night, Dunaszerdahely. Loft
Bár, 20.00

Dunaszerdahelyi Nyár. Rivalda Színház: Holiday. Csaplár
Benedek Városi Művelődési Központ előtti tér, 19.00

Mert nőnek lenni jó klubest. Buena Coffee House, 18.00

Dunaszerdahelyi Nyár. Operett-, nóta- és musical-est. Csaplár
Benedek Városi Művelődési Központ előtti tér, 19.00

Nyárbúcsúztató. Városi sport- és szabadidőpark, 9.00

Siki sörfeszt. 
Sikabonyi közösségi ház udvara, 15.00

Programajánló
AUGUSZTUS

24
AUGUSZTUS

25

SZEPTEMBER

3
SZEPTEMBER

11

AUGUSZTUS

26
AUGUSZTUS

26

O Z N Á M E N I E

Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že vychádzajúc
zo skúseností po zavedení zberu zeleného odpadu zo dňa 2. mája 2016, od 1.
septembra 2016 sa zmenia podmienky zberu záhradného odpadu v zónach
rodinných domov.

Municipal Real Estate DS s.r.o. bude naďalej podľa doterajšieho harmonogra-
mu vykonávať zber zeleného odpadu, pokosenej trávy, buriny, lístia zo stromov
a kríkov, avšak veľké množstvo (viac ako 3 umelohmotné vracia) zeleného
odpadu nebude prevzaté!

Väčšie množstvo dáva predpokladať, že záhradný odpad vznikol záhradníče-
ním vo väčšom rozsahu, pričom samospráva mesta Dunajská Streda nemôže
vziať na seba túto formu podpory poľnohospodárskych malovýrobcov, nemô-
že tiež ďalej zabezpečovať celoročný odvoz kmeňov vyťatých stromov či zre-
zaných konárov.

Municipal Real Estate DS s.r.o. zebezpečí prevzatie 3 a viac vriec záhrad-
ného odpadu, orezané konáre stromov a kríkov v areáli spoločnosti v nasle-
dovných časoch: 

v pondelok 14:00 – 20:00 h,
v sobotu 8:00 – 14:00 h.

Areál spoločnosti je prístupný z Bratislavskej cesty, na prvej odbočke vľavo
za železničným priecestím. Areál je označený tabuľou. 

Týmto žiadame obyvateľov rodinných domov, aby umelohmotné vrecia
so záhradným odpadom vykladali von len ráno v deň odvozu, prípadne najskôr
v predchádzajúci deň. 

Za Vašu spoluprácu vopred ďakujeme!
Poznámka: poľnohospodárski malovýrobcovia môžu odvoz zeleného odpadu

objednať u spoločností podnikajúcich v tejto oblasti. 



A Csaplár Benedek Emlékév kapcsán meghirdetett két pályázatra folyamato-
san várják a szervezők a gyermekrajzokat és a Dunaszerdahellyel kapcsolatos
írásokat!

Gyermekrajzpályázat

A pályázattal emléket kívánunk állítani a 110 éve elhunyt dunaszerdahelyi tudós
piarista néprajzkutatói munkásságának, így annak témája a Csallóköz, illetve a duna-
szerdahelyi népszokások, hiedelmek és a mondavilághoz kötődő alakok, mitológiai lé-
nyek (Tündér Ilona, tündérek, iglicek, boszorkányok, a lápi világ mondai élőlényei
stb.) megjelenítése. Segédanyagul Csaplár Benedek Csallóközi, különösen Duna-
Szerdahely-tályi népszokások című szöveg használható fel.

A pályázatot két kategóriában hirdetik meg:
– óvodás egyéni kategória,
– alapiskola alsó tagozatos tanuló (1–4. osztály) egyéni kategória.
Minden pályázó maximum két rajzzal pályázhat. A pályaműveket szakmai zsűri

bírálja el. A pályázatok beérkezési határideje: 2016. október 20.
A rajzokat névvel és az intézmény megjelölésével kell leadni a Dunaszerdahelyi

Városházán, Molnár Tímeánál (Közoktatási, szociális, sport és kulturális főosztály).

Próza- és esszéíró pályázat

Az én városom, Dunaszerdahely címmel kiírt pályázat célja olyan irodalmi alko-
tások létrehozása, amelyeken keresztül a fiatal nemzedék is minél több ismeretet sze-
rezhet Dunaszerdahely városáról, annak jelenéről és múltjáról, illetve hogy a város-
hoz kötődő irodalmi művek szülessenek. Lehetőség van így a város történelmi ese-
ményeivel, múltjának érdekes epizódjaival, egykori és jelenlegi lakóival, illetve
mai jelenével és mindennapjaival, jellegzetes és ismert helyeivel, helyszíneivel
foglalkozni.

A pályázat másik célja, hogy további lehetőségekkel, elismerésekkel serkentse az
alkotói kedvet.

A pályázatot három kategóriában hirdetik meg:
– alapiskola felső tagozatos (5–9. osztály) kategória,
– ifjúsági kategória (középiskolások),
– felnőtt kategória (18 évtől).
A pályázatok terjedelme nem haladhatja meg az 5 gépelt oldalt. (Times New Ro-

man betűtípus, 12 pontos betűnagyság, 1,5 sortáv). Minden pályázó maximum két
írással pályázhat. A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el.

Az írásokat névvel, telefonszámmal és egyéb elérhetőségek megadásával kell elkül-
deni az info@dunaszerdahely.com címre. A tárgymegnevezésbe kérjük beírni: Pró-
za- és esszéíró pályázat.

A pályázatok beérkezési határideje: 2016. október 20.
Mindkét pályázat célja, hogy a város tudós fiának életét jobban megismertesse a

fiatalsággal, illetve erősítse az itt élők regionális, csallóközi identitását. A nyertes pá-
lyázók értékes jutalomban részesülnek.

Várják a gyermekrajzokat és 
a Dunaszerdahellyel kapcsolatos írásokat
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Újra az iskolapadban
Na začiatku školského roka

Bemutatjuk a városi díjazottakat
Portréty ocenených

Hogyan fejlődik a város?
Ako sa rozvíja mesto?

Következő számunkból
Megjelenés szeptember 7-én.
Nasledujúce číslo vychádza 7. septembra.

Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 17.00 (Minden-

szentek-templom), Hétfő: 17.00, Kedd:
17.00, Szerda: 8.00, Csütörtök: (16.00
Szentségimádás), 17.00, Péntek: 17.00,
Szombat: 18.15 (Mindenszentek-temp-
lom), 17.00

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, 17.00 (Kostol Všetkých

svätých), Pondelok: 18.00, Utorok: 18.00,
Streda: 7.30, Štvrtok: 18.00, Piatok:
18.00, Sobota: 8.00

Református 
istentisztelet
Vasárnap / Nedeľa: 9.00
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