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A legnagyobb keresztény ünnep, húsvét jön: a nagyhét pilla-
natai mind egyfelé, az isteni szeretet felé mutatnak. 

Csak nem vesszük, nem tudjuk észrevenni, mert a ma mo-
noton világa nem éppen erre nevel. Elhagyjuk lassan meghitt
szokásainkat (bizony, hol vannak már a régi húsvéti öntözése-
ink, rokoni, baráti egybeüléseink), s eltűnik az ünnep lényege
maga: elvész a legtöbb. Nem örömünnep a húsvét misztériu-
mát lelkünkben megélni – hanem csak asztalainkon legeltetjük
a szemünk, amellyel csupán addig látunk el, s nem tovább.  

Bizony, restek vagyunk a jóra... Ahogyan Pilinszky János is
írja: „már a cselekvés »misztikájához« tartozó kérdés volna azt

megfejteni, az ember miért hajlamos a restségre akkor is, mikor
az rabságot, rosszat, árnyékot jelent számára, s miért rest meg-
tenni a döntő lépést, mikor az a szabadságba, örömre és vilá-
gosságra vezet?”

Pedig lehetne, volna mit tennünk, csak jobban, többet és
mást is kellene látnunk. Néha túltekintve önmagunkon, hogy
ne csak saját kis görbe tükrünkbe, hanem mások szemébe is be-
lelássunk. Hogy felismerjük saját határainkat, saját béklyóin-
kat, s így lássuk, van mindenből szabadulás. De csak akkor, ha
valóban, és önzetlen szeretettel akarjuk...

Nagy Attila

Vágyjunk a szabadságra!

MEGJELENIK KÉTHETENTE

4. 24–29.  –  Dunaszerdahely  –  Dunajská Seda

Szent György-napok Dni sv. Juraja
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Prestavba detského 
ihriska v parku 
voľného času

V polovici marca sa začala prestavba det-
ského ihriska v mestskom parku voľného ča-
su, ktorá slúžila verejnosti už 15 rokov. Úplnú
rekonštrukciu majú dokončiť v apríli, ak bude
priaznivé počasie. Dovtedy tento obľúbený
objekt je pre verejnosť uzavretý. Vedenie mes-
ta žiada rodičov o pochopenie a trpezlivosť.

Začatie rekonštrukčných prác oneskorilo
nepriaznivé počasie. V prvej fáze prác odstrá-
nia kopec a na tom istom mieste na ploche
180 metrov štvorcových bude vybudované
úplne nové ihrisko s novými šmýkačkami, le-
zeckými stenami a budú osadené aj ďalšie hra-
cie elementy. Ihrisko bude prikryté umelým
gumeným povrchom. V areáli bude obnovené
aj volejbalové ihrisko s umelotrávnym po-
vrchom. Okolo celého komplexu pribudne
oplotenie, aby bola garantovaná bezpečnosť
detí, nachádzajúcich sa na ihrisku. Namontu-
jú aj bezpečnostný kamerový systém.

Rekonštrukciu centrálneho detského ihris-
ka mesto Dunajská Streda financuje z vlast-
ných zdrojov. Náklady na zriadenie moderné-
ho ihriska činia 51 tisíc eúr, na oplotenie vy-
členili z rozpočtu mesta zdroje vo výške 30 ti-
síc eúr. Demontované elementy budú použité
na zriadenie ihriska pre detí v mestskej časti
Čótfa.

Áprilisban lesz a lomtalanítás
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal idén áprilisban is megszervezi a ta-

vaszi lomtalanítási napokat a város családi házas övezeteiben.
A lomtalanítás három hétvégén történik: április 14., 21., 28. A városi

hivatal illetékes osztálya arra kéri a lakosokat, hogy szombatonként legké-
sőbb 10.00 óráig helyezzék ki a hulladékot a kukák mellé a ház elé, úgy,
hogy sem a gyalogos, sem pedig a gépkocsiforgalmat ne akadályozzák. Az
előző évekhez képest azonban több változás van. Ebben az évben az elekt-
ronikai és a zöldhulladékot külön időpontokban fogják elszállítani. Az
elektronikai hulladékot csak április 4-én lehet kitenni a házak elé. 

Lomtalanítás a következő hétvégéken utcák szerint:
2018. április 14.
Štefánik u., Szent István tér, Rózsa u., Bacsák u., Múzeum u., Kisud-

varnoki út, Gyümölcsöskert, Szent János u., Pókatelek, Lengyár utca,
Csermely Gy. utca, Csaplár Benedek u., Kassák Lajos u., József Attila u.,
Zsigmond király u., Móricz Zsigmond u., Aradi vértanúk útja, Malom
u., Pódafai út, Vajanský utca, Csallóköz u., Nyírfa u., Zöldfa u., Csillag
u., Kereszt u., Béke u., Rákóczi u., Mély u., Petőfi Sándor u., Arany János
utca, Építők útja, Bősi út, Fürdő u., Diófa u., Kistejedi u., Kertalja u.,
Nárcisz u., Üdülősor,  Újtelep,  Bihari u., Fatelep, Karcsai út, Ollétejed.

2018. április 21.
Esterházy u., Marczell Mihály u., Rényi u., Búzavirág u., Czibók u.,

Gesztenyesor u., Borostyán u., Mikszáth u., Fábry u., Fényes u., Csendes
u., Széchenyi u., Madách I. u., Liszt Ferenc u., Kossuth Lajos u., Kis u.,
Rövid u., Hviezdoslav u., Cukorgyári u., Október utca, Virág u., Akácfa
u., Štúr u. Tábor u., Ádor u., Jesenský u., Kulacs u., Komenský u., Vasút
u., Nefelejcs u.,

2018. április 28.
Nagyabonyi út, Szabó Gyula u., Mezei u., Sport u., Iskola u., Sikabo-

nyi út, Ady Endre u., Kertész u., Gálffy I. u., Átrium u., Kodály u., Jókai
u., Amadé László u., Szent György utca, Partizán u., Erdő u., Hársfa u.,
Szőlőskert u., Szövetkezeti u.,  Jegenyefa u., Repülőtér u., Felső u., Gom-
botás u., Csigéri u., Kornfeld Á. utca, Mécs László utca, Szent Erzsébet
u., Kiserdő u., Világos u., Alsó u., Összekötő u., Széplak u., Fasor u., Ju-
harfa u., Zsákutca, Csukárabony.

Krátke správy

Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203 
Alžbetínske námestie 1203

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

dunajskostredsky.sk

Lapunk elérhetőségei

További programkínálat, információk, híreink Dunaszerdahelyről: 

www.dunaszerdahelyi.sk  

Všetky články, programy, aktuálne informácie

a správy nájdete na našej stránke:

www.dunajskostredsky.sk
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„Az építkezések alkalmával, vagy
közművezetékek cseréinél az akár né-
hány évvel ezelőtt városi forrásokból
megújult utak esetében is előfordult,
hogy rövid idővel később lyukak kelet-
keztek, vagy megült az úttest. Ezek az
úthibák sok kellemetlenséget okoznak a
közlekedés során a lakosoknak. A kép-
viselő-testület tudatosítva ezen körül-
ményeket, olyan rendeletet fogadott el,
amely szabályozza a városi utak és köz-
területek eredeti állapotba való visszaál-
lítását. 

Sok esetben ugyanis az építkezési en-
gedély kiadását követően a kivitelező
vállalatok gyors és nem szakszerű mun-
kája áll az úthibák mögött, vagy a járdák

süllyedése is ebből adódóan alakul ki. A
rendelet meghatározza, hogy ha terve-
zett útbontásra kerül sor, milyen folya-
matot kell végigvinni. A bejelentésen túl
ugyanis fontos, hogy az eredeti állapot-
ba való visszaállítás miként megy végbe,
s a munkálatok minél kevésbé zavarják a
közlekedést. Vannak olyan esetek is,
amikor a vezetékeken keletkező meghi-
básodások miatt a szolgáltatónak köte-
lessége minél rövidebb időn belül visz-

szaállítani a szolgáltatást. Ilyen
esetben a hiba elhárítójának
visszamenőleges bejelentési kö-
telezettsége adódik. Az eredeti
állapot visszaállítása viszont
ugyanúgy feltétel marad. 

Azért tartottuk fontosnak
rendelet formájában szabályoz-
ni ezt a területet, mert a magán-
beruházók gyakran átruházzák
a felelősséget a kivitelezőre, akit
viszont nincs ki elszámoltas-
son. A rendelet már hatályba
lépett, s levél formában a szol-

gáltatókat, valamint a városunkban mű-
ködő építkezési vállalkozásokat is infor-
máltuk annak részleteiről. Számunkra
az a fontos, hogy a közterületeket és út-
hálózatot érintő munkálatokat követő-
en azokat az eredeti állapotba helyezzék
vissza a beruházók, illetve a kivitelező, s
számon lehessen kérni rajtuk a munka-
gödör visszadolgozását, s két éven belül
garanciát, hogy annak minősége meg-
marad.

Útjaink és közterületeink védelmében
A városi utakon és közterületeken

zajló munkálatokat követően az ere-
deti állapotba való visszaállítás kér-
dését a közelmúltban rendelettel
szabályozta az önkormányzat. En-
nek hátteréről kérdeztük Hájos Zol-
tán polgármestert.

Samospráva schválila materiál Zásady úpravy miest-
nych komunikácií a verejných priestranstiev do ich pô-
vodného stavu po dokončení opráv a rozkopávok. O jeho
pozadí sme sa  rozprávali s primátorom Hájosom Zoltá-
nom.

„Stane sa, že krátko po výstavbe či rekonštrukcii cesty po
rozkopávke spôsobenej pri manipulácii s infraštruktúrou sa
na jej povrchu objavia diery či prepadliská. Obyvateľom
spôsobujú potom problémy pri premávke. Mestské zastupi-
teľstvo berúc tieto fakty do úvahy schválilo zásady, ktoré
upravujú povinnosť dať po rozkopávke cesty a verejné prie-
stranstvo do pôvodného stavu. 

V mnohých prípadoch stojí za týmito nedostatkami na
cestách a chodníkoch totiž rýchla a neodborná práca firiem,
ktoré boli zazmluvnené na základe vydaného stavebného
povolenia. Predmetné zásady určujú, aký je proces, ak má
dôjsť k plánovanej rozkopávke. Okrem oznámenia je totiž

dôležité, aby sa komunikácie dali do pôvodného stavu a aby
práce čo najmenej ovplyvňovali dopravu. V prípade havarij-
ného stavu na vodovode či inom vedení má vlastník alebo
správca vedenia povinnosť do 12 hodín od zistenia vznik
poruchy oznámiť správcovi pozemnej komunikácie. Jeho
povinnosťou naďalej ostáva dať komunikáciu či priestran-
stvo do pôvodného stavu.  

Vydanie zásad sme považovali za potrebné aj preto, lebo
súkromní  investori často prevedú zodpovednosť na výkon-
nú firmu, ktorú ale nie je možné vziať na zodpovednosť. 

Zásady už vstúpili do platnosti, písomnú informáciu sme
už zaslali správcom vedení a stavebným firmám pôsobiacim
na území mesta. Je pre nás dôležité, aby boli pozemné ko-
munikácie a verejné priestranstvá po skončení rozkopávok
dané do pôvodného stavu, a to investorom alebo výkonnou
firmou, ktorú potom môžeme brať na zodpovednosť, v ne-
poslednom rade tiež dvojročná doba garancie na kvalitu
práce.  

Na ochranu našich 
ciest a verejných priestranstiev
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A szabadságharc dunaszerdahelyi
emlékművénél összegyűlt ünneplőket
előbb a Kodály Zoltán Alapiskola Gyer-
mekkara által előadott népdalok és a
Költő visszatér c. Kormorán dal köszön-
tötte, majd megtekinthették a Kis Csal-
lóközi és az Apró Csallóközi táncos elő-
adását is.

Ezt követően Hájos Zoltán, Duna-
szerdahely polgármestere üdvözölte a
megjelent vendégeket és az ünneplő kö-
zönséget, majd felelevenítette a 170 évvel
ezelőtti eseményeket. Kiemelte a szabad-
ságharcban a fiatalok által játszott fontos
szerepet, akik változtatni szerettek volna
a kor poltikai berendezkedésén. Egyúttal
arra kérte napjaink fiataljait, vállaljanak
aktív szerepet a közösségünk formálásá-
ban, hiszen ők azok, akik majd továbbvi-
szik társadalmunkat. Ennek kapcsán
megjegyezte, az önkormányzat a testület
februári döntése értelmében nyitott a ci-
vilek bizottsági munkában való részvéte-
lére, s biztatta a fiatalokat, legyenek ré-
szesei ekképp is a jövőnk alakításának.

Később Karácsony Laura, a Novus
Ortus Diákszínpad tagja a közelmúlt-
ban elhunyt költő, Tóth Elemér Beszéd a
jövőért című versét szavalta el.

A megemlékezésen ezt követően
Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat elnöke mondott ünnepi
beszédet. Az atya átfogó gondolataiban

megjegyezte, a magyar nép az, amely a
sorsot győzte le. „Mi március 15-én ün-
nepelünk, noha nem nyertük meg sza-
badságharcunkat, de bebizonyítottuk, át
lehet írni a sors könyvét. A sors könyvé-

ben az volt ugyanis megírva, hogy nincs
mit tenni.”

Ahogy Kozma kiemelte, a sors köny-
vét a hitünk, a szeretetünk és a bátorság
erejével írtuk át, s a magyar népet évszá-
zadai során sem tudták legyőzni az ellen-
séges erők, s nem is fogják, mivel a ma-
gyar lélek ereje hatalmas. Egyúttal emlé-
keztetett, hogy a felvidéki magyarság
küzdelmei egyben az egész nemzet küz-
delmei.

Bartal Dóra, a Művészeti Alapiskola
diákjának előadását követően végül a
szervezetek képviselői elhelyezték az em-
lékezés koszorúit, majd közösen eléne-
kelték a Himnuszt.

Át lehet írni a sors könyvét
Ünnepélyes keretek között emlé-

keztek meg idén is városunkban
március 15-én az 1848/49-es ma-
gyar forradalom és szabadságharc
170. évfordulójáról.
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Korszerű szaktantermeket adtak át

A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) döntése értelmé-
ben a 2015-ös évet a „szakképzés és szakoktatás” évének nyil-
vánították, s szakmai partnerként a Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége térképezte fel a hazai magyar szakképzést
– ennek részeként került idén a támogatás a Szabó Gyula 21
Szakközépiskolába.

Az ünnepségen jelen volt többek között dr. Hájos Zoltán
polgármester, dr. Horváth Zoltán és A. Szabó László alpolgár-
mesterek, Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának or-
szágos elnöke, Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke is.

Beszédében Potápi Árpád János kifejtette, 2010–18 között
a radikálisan megváltozott politika következtében a nemzet
közjogi értelemben vett egyesítése a Kárpát-medencében meg-
történt. Ezzel is „megpróbáljuk olyan helyzetbe hozni a magyar
ifjúságot, hogy gyermekeinknek, fiataljainknak ne kelljen el-
hagyni a Kárpát-medencét, vagyis hogy itthon tudjanak boldo-
gulni. (...) Arról tudok beszámolni, hogy itt a Felvidéken 170
millió forinttal tizenkilenc szakképző intézményt tudtunk fel-
újítani.” Hozzátette: tavaly 888 millió forint értékben 110 fel-
újított tanműhelyt adtak át a Kárpát-medencében. 

„Úgy gondolom, hogy ma a Kárpát-medencében nincs
olyan jelentős magyar szakképző intézmény, amelyet valami-
lyen mértékben ne támogattunk volna” – fogalmazott Potápi,
kiemelve, hogy erre az évre 300 millió forintot szánnak erre,
amelyből 70 millió forint érkezik majd a Felvidékre. 

Mint Molnár Ilona, az iskola igazgatója elmondta, az 1957-
ben indult tanintézményük jelenleg 455 tanulóval működik,
tízféle érettségivel végződő szakon, illetve háromfajta szak-

munkás képesítéssel, negyven oktató keze alatt. „Csallóközben
a legtöbb vállalkozó nálunk szerzett az érvényesüléséhez vég-
zettséget. Tanulóink 30%-a főiskolákon, egyetemeken folytatta
tanulmányait”, jelezte a hallgatóságnak az igazgató, hozzátéve,
hogy intézményük az informatikai képzés mellett tette le a
voksát. 

Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségé-
nek elnöke szerint „a szakiskolák, illetve az itt végző tanulók
egyre inkább a figyelem középpontjába kerülnek, mert a jó
szakember a munkaerőpiacon, a gazdaságban egyaránt kere-
sett.” Ez pedig eleve vonzóvá teszi a szülők előtt a pályaválasz-
táskor ezeket az intézményeket „az anyanyelven való művelő-
dés választásakor”.

Berényi József megyeelnök Nagyszombat megye nevében
köszönte meg a magyar állam támogatását. „E pedagógusok
munkáját Nagyszombat megyében is nagyon nagyra értékel-
jük, hiszen ez az iskola nagyon szépen, dinamikusan fejlődik”
– húzta alá.

Menyhárt József MKP-elnök végül arra mutatott rá, hogy
ennek az iskolának a fejlődése hosszú távon Csallóközt segíti,
és kiemelten fontos, a fiatalok otthon erősítsék a közösségüket,
hozzájárulva a térség fejlődéséhez. 

Az ünnepi beszédeket követően Potápi Árpád János, Mol-
nár Ilona és Jókai Tibor felavatták az új szaktantermeket, át-
vágva a nemzeti színű szalagokat.

A Szabó Gyula 21 Szakközépiskola mellett működő
Hungaroschola civil szervezet az anyaország támogatá-
sában részesült 2018-ban, amely támogatásból korszerű
szaktantermeket alakítottak ki. Ezeket adta át ünnepé-
lyes keretek között az iskolának március 23-án Potápi
Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, vala-
mint Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetségének elnöke, illusztris vendégek előtt.



– Ako narastá počet návštevníkov po-
čas Týždňa slovenských knižníc?

– Rastie citeľne, čiastočne aj preto, že
v tomto čase možno bezplatne vrátiť
dávno zabudnuté vypožičané knihy.
Okrem toho sa snažíme privábiť ľudí
rôznymi programami, upozorniť ich na
našu existenciu, v roku  2018 sa koncen-
trujeme na dospelých. Ako novinku sme
vyskúšali to, čo sa ujalo vo viacerých mes-
tách – knižničné akvizície. S kolegyňami
chodíme po nejakých miestach, a keď
"prichytíme" niekoho čítať, ponúkneme
mu ročné členské. Vďaka tomu nám pri-
budlo 8 čitateľom. Nezdá sa to veľa, ale
oplatí sa v tom pokračovať.

– 21. storočie asi nepraje čítaniu. Ak
berieme do úvahy najväčšiu, najnavšte-
vovanejšiu knižnicu okresu, aký je vývoj
návštevnosti?

– Ak beriem za základ 5 posledných
rokov, tak priemerná ročná návštevnosť
je okolo 3000. Ale ak sa pozrieme na
konkrétne dáta minulého roka, pribudlo

2542 nových zápisov, situácia nie je ru-
žová. Smutné je, že oproti minulému ro-
ku klesol asi o 300 počet detí a mládeže.

– Kto knižnicu navštevuje najčastej-
šie?

– Myslím si, že je jednoznačné, že dô-
chodcovia, po nich študenti. Najmenej
aktívni, zarábajúci obyvatelia. Čo sa
miestnej príslušnosti týka – keďže sme aj
mestskou knižnicou – asi 65-70% čle-
nov sú Dunajskostredčania. Asi 104 rôz-
nych programov v minulom roku bolo
zorganizovaných predovšetkým pre Du-
najskostredčanov.

– Ako sa dá „privábiť ” k čítaniu?
– Myslím si, že k čítaniu treba priviesť

ľudí už v detstve. Preto sme v minulom
období hostili niekoľko škôlkárskych
tried, aby spoznali ríšu kníh.  Ak ich táto
atmosféra chytí, je možné, že navedú
svojich rodičov na požičiavanie si kníh.
Žiaci prvého stupňa sú ešte náchylnejší,
v nich ešte možno vypestovať lásku ku
knihám. Verím, že deťom nestačí čítať
kým nejdú do školy, lebo deťom, ktoré sa
práve len naučili písmenká, je to ešte ťaž-
ká práca. Podľa mňa by bolo vhodné ešte
tretiakom – štvrtákom čítať, dovtedy sa
im zapáči čítanie, najmä ak rodič aj dra-
matizuje dej. Takto spolu prežívajú roz-
právku, čo posilní aj ich vzájomný vzťah
– a možno vypestuje aj vzťah k čítaniu.

– Aký je výber kníh? Dá sa vyberať si
aj z noviniek?

– Máme asi 103 tisíc kníh na zapoži-
čanie si. Toto množstvo sa snažíme si

udržať, držíme v rovnováhe vyraďované a
kúpu nových. Vlani sme kúpili konkrét-
ne 1988 kníh. Z toho 847 krásnej litera-
túry, 646 náučnej, 421 mládežníckej a
74 mládežníckej náučnej. Nákup reali-
zujeme jednak z rozpočtu, jednak z do-
tácií. Z prostriedkov z „Művészeti Alap“
(umelecký fond)  a „Márai Sándor Ala-
pítvány“ (nadácia)  sme v roku 2017 za-
kúpili ešte ďalšie knihy.

Pri nákupe využívame skúsenosti ko-
legýň. Ak sa viacerí zaujímajú o niektoré
dielo alebo školáci hľadajú nejakú kon-
krétnu náučnú literatúru, snažíme sa to
vziať do úvahy pri tvorbe nákupného
zoznamu. Knihy sú dnes drahé, nemô-
žeme uspokojiť všetky nároky, ale snaží-
me sa vyjsť v ústrety našim čitateľom.

– Je práca knihovníka ťažká?
– Raz som na jednej prednáške poču-

la zaujímavú myšlienku: dnešný knihov-
ník by mal byť informačným manažé-
rom – informovaný, vzdelaný, moderný.
Ak sa pozeráme na každodenné úlohy,
tak veru naša práca nie je jednoduchá. Je
nás málo, pracuje tu len 8 odborníkov v
dvoch oddeleniach, okrem obsluhy čita-
teľov máme ešte veľa úloh. Laik by neve-
ril, koľko času si vyžaduje spracovanie
nových kníh, koľko údajov musia kole-
gyne uviesť. Okrem katalogizovania ro-
bia aj vyraďovanie. To ani nemusím po-
vedať, že nie práca knihovníka je v tejto
republike dobre platená. Ale nesťažuje-
me sa, milujeme knihy, ríšu písmen, ale aj
čitateľov.

Čítaniu treba privyknúť v detstve
Prvý marcový týždeň sa aj Žitno-

ostrovská knižnica zapojí do akcie
Týždeň knižníc. Jeho hlavným cie-
ľom je propagácia knižníc. O knižni-
ciach sme sa rozprávali s Lacza Ilo-
nou, zástupkyňou riaditeľky mests-
kej a regionálnej knižnice.
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A lányával közösen is magasra tör

– Mikor kezdődött a MegySport története?
– A klub már 2008-tól létezik, de a sportpályafutásom ideje

alatt nem működött annyira aktívan, mert akkor még a beszter-
cebányai Dukla sportolója voltam. 2015-ben kezdtem el ma-
gam is a MegySport atlétájaként versenyezni, majd egy évvel ké-
sőbb befejeztem a versenyszerű sportot.

– Mi volt az oka, hogy 33 évesen azt mondta, vége?
– A felkészülésemre sajnos nagyon kevés forrás volt, s mivel

a szerződésemet nem hosszabbították meg, önálló anyaként el
kellett gondolkodnom azon, folytatom-e pénz nélkül, vagy
megpróbálom edzőként segíteni a tehetségeket. Elsőként a
Vámbéry Ármin Alapiskolában tartottam hetente két alkalom-
mal a tanulóknak sportkört, egyúttal pedig lányommal is ko-
molyabb edzésekbe kezdtem. Azt gondoltam már akkor is,
hogy nagyobb tehetség, mint én.

Vele két éve foglalkozunk „magasabb szinten”, korábban csak
játékosan érdeklődött az atlétika iránt, hiszen látta, hogy édes-
anyja mit csinál, illetve az edzőtáborokba is járt velem. Renike
most januárban volt tizennégy éves – az elmúlt évben olyan
gyorsan fejlődött, hogy már ötszörös szlovák bajnok, és a nála
idősebb korosztályban is a legjobbnak bizonyult. A magasug-
rásban a technikájával még vannak gondok, pedig a magasságá-
ból adódóan remek ugró lehetne belőle, de távolugrásban már
idén meg fogja javítani az én korosztályos eredményeimet. A
szlovákiai szakértők szerint is remek képességekkel rendelke-
zik, s a sportág egyik legnagyobb hazai tehetsége lehet Vod-
nyánszká Renáta.

– Mennyire adottak a lehetőségek az edzésre manapság?
– A tapasztalataimnak köszönhetően igyekszem elkerülni

azon hibákat, amelyeket én fiatalon magam tapasztaltam meg a

felkészülések során. Természetesen a sportban eltöltött évtize-
deknek köszönhetően a kapcsolataim is kialakultak, ezek azért
a segítségünkre vannak. A fedett pályás edzések a fővárosban
zajlottak, de a somorjai sportkomplexum kialakítása nagy segít-
ség, mivel ott tudunk felkészülni, amikor az időjárási feltételek
már a kinti edzést lehetővé teszik. 

A város is támogatja a tevékenységünket, amiért hálásak va-
gyunk, és természetesen igyekszem szponzorokat is szerezni a
működéshez, de nagy szerepet vállalnak a szülők is. A lányom
eredményeinek köszönhetően esetében már talán könnyebb
lesz támogatókat találni, de szomorú, hogy az országos tehet-
séggondozás rendszere továbbra sincs kialakítva. 

– Hány fiatallal dolgozik?
– Jelenleg több csoportot készítek fel. A top csoportban öt

gyermeket igyekszem a lehető legjobban felkészíteni, hármat
közülük már a versenyekre, rajtuk kívül tartok köröket Somor-
ján, dolgozom az ottani focistákkal is. Dunaszerdahelyen is tar-
tok sportköröket, de foglalkozom kézilabdásokkal is, valamint
Szemet községben is felkértek munkára.  

– Jobb lehetőségei vannak a mai fiataloknak, mint Önöknek
húsz évvel ezelőtt?

– Valamivel jobb, mert napjainkban már több támogatást
kapnak azok a sportolók, akik kiemelkedő eredményt hoznak.
Addig azonban hosszú az út, amelyhez kevés segítség párosul,
pedig enélkül nehéz hosszabb távon eredményeket felmutatni.
Klubok vannak idehaza, de kevés a jó edző. Teljes korosztályok
hiányoznak, illetve a források is, így ebből a kevésből a tehetsé-
gek számára is nehéz a junior korosztályból átlépni a felnőttek
közé. 

Medgyes Renáta nevét nem csupán a sportkedvelő du-
naszerdahelyiek ismerik, hanem országosan is rengetegen,
mert korosztálya legtehetségesebb atlétái közé tartozott.
Nemzetközi eredményekkel, ifjúsági világbajnoki ezüsttel
a háta mögött immáron a fiatalok felkészítése tölti ki a
napjait. 
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Az ünnepi műsort a Vidékfejlesztési Szakközépiskola diák-
jai biztosították, akik egy-egy rövid részlettel felelevenítették
kultúránk nagyjainak alkotásait, s dalokkal is megörvendeztet-
ték mindkét intézmény lakóit.

Ezt követően Pongrácz Kálmán igazgató üdvözölte a meg-
jelent vendégeket, majd Hájos Zoltán köszöntötte a hölgyeket.
Nem csupán a panzió lakóit, hanem azokat is, akik nap mint
nap gondoskodnak róluk. A polgármester előbb a nemzetközi
nőnap rövid történetét elevenítette fel, majd kifejezte, milyen
kedves ünnep alkalmából jöttek ma a hölgyek közé: köszönteni
és köszönni. 

„Március 8-a ugyanis a hölgyek megbecsülésének, az irán-
tuk való tiszteletünk kifejezésének a napja is, hiszen önök te-
szik életünket gazdagabbá, boldogabbá. S vállalják mellettünk
a sorsot önzeltenül, úgy, hogy munkájuk mellett még egy má-
sodik műszakot is – a gyermeknevelést, de a háztartás minden
terhét – magukon viselnek. Az lenne az igazán szép, ha nem

csupán ezen az egy napon lennénk figyelmesebbek a hölgyek
iránt, hanem ha az év minden napja is erről a megbecsülésről
szólna. Szeretnénk ma ezért mindent megköszönni – és egy-
ben egészséget, vidámságot, s örömet is kívánunk mindannyi-
uknak!”

Hájos egyúttal kiemelte, milyen fontos szerepet töltenek be
a hölgyek abban a korban, amikor sok országban a család érté-
ke devalválódik, hiszen az anyák és a nagymamák szerepe
kulcsfontosságú a családi kötelék megőrzésében.

A polgármester és az alpolgármester ezt követően kis aján-
dékkal lepte meg a panzió hölgylakóit.

Nőnapi köszöntés a nyugdíjaspanziókban
Nőnap alkalmából városunk vezetősége március kö-

zepén felkereste a dunaszerdahelyi nyugdíjaspanzió
Nyugati lakótelepi és Barátság téri intézményeinek
hölgyeit, hogy tiszteletük és elismerésük jeléül felkö-
szöntsék az ott lakó szépkorúakat.
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Március 13-án délután a köszönet virágait nyújtotta át
a város vezetése a városi nyugdíjasklub hölgy tagjainak.

Lepi Mária, a klub vezetője üdvözölte a vendégeket és a
nyugdíjasklub tagjait, majd felkérte a Vidékfejlesztési Szak-
középiskola diákjait, hogy műsorukkal köszöntsék az ünne-
pelteket. Verssel, énekkel kedveskedtek a lányok, melyért
nagy tapssal jutalmazta őket a nyugdíjasklub tagsága.

Hájos Zoltán polgármester köszöntőjében elmondta,
hogy a hölgyek iránti tisztelet és megbecsülés napja a nőnap,
majd röviden felidézte a nemzetközi nőnap történelmi mér-
földköveit. Mint mondta, mindegy, hogy az egyes történelmi
időszakok milyen jelzőt tettek az ünnep elé, mindig is az volt
és ma is az a lényeg, hogy elismerjék a hölgyek munkáját,
mindazt, amit értünk, családjainkért, közösségünkért tesz-

nek. A mindennapok mókuskerekében ugyanis sokszor nem
látjuk a lényeget, hogy a nők, míg ugyanúgy dolgoznak a
mindennapi betevőért, utána még második és harmadik mű-
szakban gondoskodnak a gyerekekről, a háztartásról – és ezt
a munkájukat csodálattal kell figyelnünk. Azt a munkát vég-
zik, amellyel kis közösségünket építik, hiszen az igazi érték
az anyaságban, a családban van. A mi közösségünk is akkor
tud gyarapodni, ha megbecsüljük a hölgyeket, akik a csalá-
dok alappilérei. Ezért fontos, hogy ne csak nőnapkor, hanem
az év 365 napján megkapják a megérdemelt figyelmet.

A köszöntő után a jelenlévők közösen ürítették poharu-
kat a hölgyek tiszteletére, majd a város vezetői a hivatal mun-
katársainak segítségével kis ajándékkal kedveskedtek az ün-
nepelteknek.

Ünnepeltek a nyugdíjasklub hölgy tagjai
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Szeretettel, Ági

Mint a megnyitóban a könyvklub vezetője, Győry Attila fel-
hívta a népes hallgatóság figyelmét, Antal Ági kötete egyedi
tartalmú, valódi különlegesség, amely igazi szépirodalmi igény-
nyel bír. 

A könyv ugyanis valódi kitárulkozás, amely egyben „őszinte,
nyílt, néhol zavarba ejtően nyers, bensőséges, szomorú és bol-
dog”, s a szerző mindezt „finom ecsetvonásokkal” örökítette
meg, s tárta elő önmagából.

A kötet „az eseménytelen hétköznapok kiemelt pillanatait”
mutatja be, az anya, az oktató, az indiai utazó, az élet pillanata-
it, lenyomatait kereső nő, ember boldogulásának az írásban ki-
merevített – hol fájdalmas, hol boldogsággal és szenvedélyek-
kel teli – képeit tárja az olvasó elé. Az eredetileg blogbejegyzé-

seknek született írások rendezett egységgé, könyvvé formáló-
dását is elemezték az esten.

A Lelkes Kata vezette beszélgetést a vendég, Bandor Éva Já-
szai Mari-díjas színművésznőnek a kötetből előadott felolvasá-
sai tagolták, valamint különleges élménnyé varázsolták a Zag-
zagel együttes igényes dalbetétei.

A Családi Könyvklub szervezésében mutatták be
Antal Ágota városi képviselő „Szeretettel, Ági” című
könyvét, önvallomásait hétfőn a Művészeti Alapisko-
la koncerttermében.

Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának 15.
évfordulója alkalmából tartottak a felvidéki kötődésű orvos-
ról konferenciát a Remény hetilap és a Szent Erzsébet Sza-
badegyetem közös szervezésében március 24-én a Vermes-
villában.

A zsúfolásig megtelt épületben a konferenciát dr. Herdics
Gyögy, a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Fő-
iskola dunaszerdahelyi kihelyezett tagozatának igazgatója nyi-
totta meg. 

„A múlt alakjaira sokféleképpen emlékezhetünk – legtöbb-
jük öröksége döntő hatással van a világra, az emberiségre, illet-
ve annak jelentős részére. (...) Ma itt Boldog Batthyány-Stratt-
mann Lászlóra, a szegények orvosára emlékezünk. Ő többször
is elnyerte a nemességet, mégis akkor vált a legnemesebbé lelké-
ben, amikor a számtalan lehetőség közül a gyógyítás tudomá-
nyát választotta, azért, hogy épülésére lehessen azoknak, akik-
nek a baja hidegen hagyott másokat. Az önzetlen szeretet lo-
vagja lett, amelynek díszes köntöse akkor is beborította, amikor
emberként veszni látta a körülötte lévő világot” – fogalmazott
Herdics, méltatva a boldoggá avatott orvos érdemeit.  

Dr. Horváth Zoltán, Dunaszerdahely alpolgármestere is kö-
szöntötte a népes hallgatóságot.

„Orvosként, a hippokratészi eskü mai gyakorlójaként nagyon
is fontosnak tartom, hogy emlékezzünk azokra az elődökre, pél-
daképekre, akikből »meríthetünk«, akik még a legkilátástala-
nabb körülmények között is megtalálták a helyes utat, amikor az
elesetteknek, a szegényeknek, a szociálisan rászorulóknak tud-
tak segítő kezet nyújtani. Azért is emlékezzünk rájuk, hogy em-
beri nagyságukat próbáljuk példaként állítani a mának, és te-
gyünk mi is azért, hogy ez a rohanó, sokszor rossz irányba tartó
világ egy picit megváltozzon” –  mondta dr. Horváth Zoltán.

A köszöntőket az előadások követték. Előbb a Batthyány-
Strattmann család leszármazottja, Pongrácz Éva mutatta be
Batthyányt, mint embert, mint a családi és szellemi értékek
őrét, majd dr. Kiss László orvostörténész precíz szakmaisággal
és adatokkal teli előadásában beszélt a hitét gyakorló orvosról,
aki „eszköz volt Isten kezében”, s aki szerint betegeit bár ő ke-
zelte, azokat mégis Isten gyógyította meg. Utolsóként pedig dr.
Csókay András szólt Batthyány példájáról, szellemiségéről a
ma orvosai számára. 

„Én kezeltem, Isten gyógyította meg”
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Lepi Mária, vedúca klubu, privítala a členov klubu a potom po-
žiadala žiakov SOŠ, aby prítomných pozdravili svojím progra-
mom. Básne, piesne odmenili prítomní veľkým potleskom.  

Primátor Hájos Zoltán uviedol, že MDŽ je dňom úcty a ocene-
nia žien a pripomenul míľniky vzniku sviatku. Je dôležité oceniť
prácu žien, všetko, čo pre nás, svoje rodiny a spoločnosť robia.
V každodennom zhone často nevidíme podstatu, že ženy, ktoré
rovnako pracujú v zamestnaní, čaká po príchode domov ešte druhá
či tretia zmena, musia sa postarať o deti, o domácnosť – túto ich
prácu musíme sledovať s obdivom. Svojou prácou rozvíjajú naše
spoločenstvo, skutočná hodnota je v materstve, v rodine. Naša spo-
ločnosť sa vtedy môže rozvíjať, ak si cení dámy, ktoré sú základným
pilierom rodiny.  Pozornosť by sme im nemali venovať len na
MDŽ, ale 365 dní v roku.

Prítomní si na počesť žien štrngli, potom viceprimátor Horváth
Zoltán a kolegovia z mestského úradu rozdali dámam  drobný dar-
ček.

Vedenie mesta venovalo členkám klubu dôchodcov
„ďakovný” kvet.

Pri príležitosti MDŽ navštívilo vedenie mesta dámy
v penziónoch dôchodcov na sídlisku Západ i na Námestí
priateľstva, aby im prejavili úctu a zablahoželali ku dňu žien.

O slávnostný program sa postarali žiaci SOŠ rozvoja vidieka,
pripravili  si recitáciu poézie a dámam zaspievali.  

Prítomných hostí pozdravil riaditeľ Pongrácz Kálmán, sláv-
nostný príhovor mal potom primátor Hájos Zoltán. Blahoželal
nielen obyvateľkám penziónu, ale aj ženám, ktoré sa o ne den-
nodenne starajú. Primátor uviedol, že sem prišli pri príležitosti
krásneho sviatku: blahoželať a ďakovať. 8. marec je dňom preja-
vu našej úcty voči ženám, veď ženy obohacujú náš život a robia
nás šťastnejšími.  Prijímajú spolu s nami nezištne svoj osud
a popri svojej práci vykonávajú ďalšiu zmenu – výchovu detí,
domácnosť. Krásne by bolo, keby sme voči ženám neboli pozor-
ní len tento deň, ale každý deň roku by bol o úcte k nim. Preto
by som chcel dnes za všetko poďakovať – a zároveň popriať
zdravie, pohodu a radosť!

Hájos vyzdvihol, aká dôležitá úloha žien v tomto veku, keď
v mnohých krajinách sa hodnota rodiny devalvuje, úloha matiek
a starých mám je pre zachovanie rodinných väzieb určujúca.  

Primátor a viceprimátor dámy odmenili malým darčekom.

Členky klubu 
dôchodcov oslavovali

Oslava MDŽ 
v penziónoch



Kukkónia – Disznótor
Kukkónia –Tradičná zabíjačka
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Kovács Ferenc Dániel 
szlovák bajnok a diákok között!
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Gaál Attila edző és asszisztense, Juhász Mária vezeté-
sével négy dunaszerdahelyi birkózó indult csatába a baj-
noki címekért. A 44 kg-os súlycsoportban Kovács Fe-
renc Dániel remekelt, aki báni, majd simonyi ellenfeleit
fektette két vállra. Az elődöntőben szintén báni volt az
ellenfél, akit 12:2 arányban technikai tussal legyőzött.
Következett a döntő, ahol Dani hatalmasat küzdött, po-
zsonyi vetélytársát 14:10 arányban pontozással verte, és
megszerezte élete első bajnoki címét. A bajnoki cím ér-
tékét az is növeli, hogy Dani a múlt héten még egészség-
ügyi problémákkal küszködött. 

Eredmények:
38kg – Pollák Adrián – 4. hely
44kg – Kovács Ferenc Dániel – 1. hely

Az elmúlt szombaton Bán városa adott otthont a
szlovák diák szabadfogású birkózóbajnokságnak,
amelyre 22 klub 123 versenyzője nevezett be.

Audi ETO szivacskézilabda-ku-
pának adott otthont március 22-én a
városi sportcsarnok.

A 2009 januárja után született fiatal
lányok viadalán tizenhat csapat mér-
kőzett meg a kupáért, egyenként 10
perces találkozókon. A négycsapatos
csoportküzdelmek után a helyosztókra
és a negyeddöntőkre került sor, s gyors

ütemben folyt a csata a kieséses sza-
kaszban egészen a döntőig. 

Örömteli, hogy a fináléban sem
hiányzott a hazai csapatok egyike, s
végül a városi sportklub A csapatá-
nak fiataljai szerezték meg a győzel-
met, miután a döntőben legyőzték a
TSC Dózsa A csapatát.  A harmadik
helyen az ikerváriak végeztek. A töb-
bi dunaszerdahelyi együttes is küz-

delmesen harcolt az erős mezőny-
ben.

Egyik csapat sem távozott üres kéz-
zel városunkból, a fiatal kézis tehetsé-
geknek Horváth Zoltán klubelnök, al-
polgármester gratulált, és kis ajándék-
ban részesítette őket. A városvezető
minden sportolónak sok sikert kívánt a
pályafutásához, amelyben örömet lel-
jenek, és térjenek vissza szüleikkel is
városunkba. Egyúttal minden résztve-
vőnek és szervezőnek kellemes húsvéti
ünnepeket kívánt.

Szivacskézilabdában is eredményesek 
a dunaszerdahelyiek





A Municipal telephelyére is 
ki lehet szállítani a hulladékot
A Municipal városi cég Pozsonyi úti telephelye március 24-

től a lakosság számára is nyitva van.
A dunaszerdahelyi lakhellyel rendelkezők az említett szom-

batot is beleértve, kiszállíthatják és elhelyezhetik ezekbe a
konténerekbe az építési törmeléket, a régi kárpitozott bútoro-
kat (ágyakat, kanapékat, foteleket, székeket), valamint tiszta
fahulladékot (szekrények, asztalok). Az építési törmelék elhe-
lyezéséért illetéket kell fizetni, de csak a magánszemélyek él-
hetnek ezzel a lehetőséggel, a cégek és vállalkozók nem.

A városi cég telephelyére a zöldhulladékot (gallyak, fűka-
szálék stb.) is ki lehet szállítani, műanyaghulladékot és háztar-
tási hulladékot azonban nem. A Municipal telephelye szom-
batonként 8 és 17 óra között tart nyitva, hétfőnként pedig 13
és 18 óra között. A húsvéti ünnepek alatt zárva tart. A családi
házas övezetekből a rendszeres, hetente történő zöldhulladék
elszállítása 2018. április 9-én kezdődik, továbbra is hétfőn,
kedden és szerdán lesz. A lakosok maximum három zsákot
helyezhetnek el a ház előtt, amelyekbe lágy zöldhulladék ke-
rülhet. A faágakat ekkor a Municipal már nem szállítja el, azo-
kat a lakos viheti ki a cég telephelyére.

Nyerjen páros fürdőbelépőt!
Nem kell mást tennie, mint válaszolnia a következő kérdés-

re, és elküldeni azt a press@perfects.sk címre 2018. április
5-ig!

Mikor tart nyitva a telephely?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei:

Virág Ilona, Bíró Ferenc, Kálmán Ottó.
A nyerteseknek a nyereményüket postázzuk.

Nyerő hármas
Odpad je možné odviesť 
aj do areálu spoločnosti Municipal
Areál mestského podniku Municipal na Bratislavskej

ceste bude od 24. marca otvorený aj pre obyvateľov. 
Obyvatelia s trvalým bydliskom v Dunajskej Strede,

vrátane spomínanej soboty môžu odviesť a umiestniť
do týchto kontajneroch stavebný odpad, starý čalúnený
nábytok (postele, pohovky, fotely, stoličky), ďalej čistý
drevený odpad (skrine, stoly, atď). Umiestnenie staveb-
ného odpadu je spoplatnený, ale túto možnosť môžu vy-
užiť iba súkromné osoby, firmy a živnostníci však nie.

Do areálu mestskej spoločnosti je povolené odviesť aj
zelený odpad (konáre, pokosená tráva, atď.), ale ume-
lohmotný odpad a komunálny odpad nie. Areál Muni-
cipal je otvorený každú sobotu od 08.00 do 17.00 hod.,
každý pondelok od 13.00 do 18.00 hod. Počas Veľko-
nočných sviatkov je zatvorený. Pravidelný, týždenný od-
voz zeleného odpadu od rodinných domov sa začína 9.
apríla 2018, naďalej v dňoch pondelok, utorok a streda.
Obyvatelia môžu vyložiť pred dom max. tri vrecia s od-
padom zeleného rastlinného pôvodu. Konáre stromov
pri tejto príležitosti Municipal už neodvezie, konáre
musí odniesť do areálu Municipal samotný občan.     

Vyhrajte dve vstupenky do Thermalparku!
Stačí poslať správnu odpoveď na nasledovnú otázku

na adresu press@perfects.sk do 5. apríla 2018!
Kedy je otvorený areál Municipalu?
Výhercovia z predchádzajúceho čísla Dunajskostredské-

ho hlásnika: Virág Ilona, Bíró Ferenc, Kálmán Ottó.
Výhercom posielame ich výhru poštou.

Víťazná trojica
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Népes közönség látogatott el március 17-én a Csaplár Benedek Városi Művelődési
Központba, a húsvétváró játszóházba.

A szürke, esős időjárás sem tántorította el a látogatókat, kicsik és nagyok egyaránt ki-
vették részüket a kézműves-foglalkozásokból. Lehetett tojást és mézeskalácsot díszíteni,
nyuszit, kiscsibét, asztali és ajtódíszt készíteni papírból. A Kuttyomfitty Társulat jóvol-
tából pedig azt is megtudták a gyerekek, hogy táncolta el cipellőit a királylány, és hogy
győzte le Jankó Tancikát, a tánc ördögét.

Játszóházzal várták a húsvétot
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Születések – Novorodenci
Chudý Milan
Elek Oliver
Kováč Viktória
Mészáros Nóra
Szendi Lili

Elhalálozások – Zomreli
Bartalos František (1965)
Bartosová Mária (1936)
Bíró Alexander (1929)
Lelkešová Eva (1962)
Szabóová Mária (1937)

Krónika – Kronika
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dunaszerdahelyi.sk/programok • dunajskostredsky.sk/programy

Városi tanítónap. Csaplár Benedek Városi Műve-
lődési Központ színházterme, 10.00

Hazai György: Memoár. Könyvbemutató,
XVIII. Vámbéry Napok. OMEGA– Z CU-
VÉE Borbár, 18.00

XVIII. Vámbéry Napok. Földrajzverseny / ko-
szorúzás. Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű
Alapiskola /Vámbéry tér, 9.00, /14.00

Tavaszköszöntő HaddelHadd módra. Soul
Hunter Music Club, 20.30

Rivalda Színház: Honvágy. Csaplár Benedek
Városi Művelődési Központ, színházterem, 19.00

Rómeó vérzik-koncert. Soul Hunter Music
Club, 19.30

Süsü a sárkány kalandjai. Zenés mesejáték
két részben. Csaplár Benedek Városi Művelődési
Központ színházterme, 16.00

B. Török Fruzsina: Jelenetek két házasságból
(Móricz Zsigmond nyomán). A Körúti Szín-
ház előadása. Rendező: Koltai Róbert. Csaplár
Benedek Városi Művelődési Központ színház-     
terme, 19.00

Ifjú Szivek Táncszínház: Határon túli nemzeti
tánc. Hetvenhét verbunk a végekről. Csaplár Be-
nedek Városi Művelődési Központ színházterme,
19.00

Programajánló
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Logistický sklad v Rakúsku bez znalosti jazyka. 
info@hgw-logistics.at • 0909/131 925

Süsü a sárkánySüsü a sárkány

Április 18, 1900

Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ



Tisztelt jelenlegi és hajdani dunaszerdahelyi polgárok!
A szülőföld, a szülőváros, azaz a hely, azaz a darab föld, amely az otthont, családot,

barátokat, ismerősöket, szép és a kevésbé szép emlékeket jelenti, ezer, meg ezer szállal,
emlékkel kötődünk hozzá, s ahová mindig nagy szeretettel térünk vissza, ha egyszer el
kellett hagynunk. Mi, Dunaszerdahelyen élő polgárok, gyakran gondolunk azokra a
gyermekkori társainkra, barátainkra, rokonainkra, akiket a sorsuk szétszórt a nagyvilág-
ban és évek, akár évtizedek óta csak rövid időre jönnek látogatóba, városunkba. Duna-
szerdahely Város Önkormányzata nevében ezzel a felhívással fordulunk Önök felé:

A madárnak (...) szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje
és sok kötelessége.

(Tamási Áron)
Kedves dunaszerdahelyiek, szerte a nagyvilágban! 
Bár a világon számos olyan hely lehet, ahol az ember jól érezheti magát, igazi ott-

honérzetet csak a szülőváros nyújthat. Éppen ezért keressük, hívjuk és várjuk a va-
lamikor Dunaszerdahelyen lakó, itteni felmenőkkel rendelkező, de ma már külföl-

dön élő társainkat, hogy 2018. április 28-
án, a Szent György-napok és búcsú városi
ünnepsége alkalmából jöjjenek haza a 4.
Dunaszerdahelyi Hazaváró Találkozóra.
Megtiszteltetésnek vesszük, hogy egy kö-
zös összejövetel keretén belül felelevenít-
hetjük a múltat, ezért kérjük, tisztelje meg
részvételével rendezvényünket! 

Kérjük, hogy a Találkozón való részvé-
telét legkésőbb 2018. április 6-ig jelezze a

primator@dunstreda.eu e-mail-címen. Örömmel vennénk, ha jelentkezéséhez csa-
tolna egy rövid életpályát is. Bővebb információt az Ön által megadott elérhetőségre
küldünk.

A személyes találkozás reményében barátsággal üdvözli:
Dr. Hájos Zoltán polgármester 

Kedves dunaszerdahelyiek!
Kérjük, hogy a meghívót juttassák el elszármazott hozzátartozójukhoz, illetve

adjanak hírt arról, hogy Dunaszerdahely város szeretettel várja, hívja őket haza,
akár csak egy kis időre is, hogy együtt tudjunk ünnepelni és örülni egymásnak!

Kedves Olvasónk! 
Kérjük, szavazatával járuljon hozzá az Év Pedagógusa díj szavazáshoz, amelynek

keretében az öt jelölt közül egy pedagógust választhat. A díjat Dunaszerdahely Vá-
ros Képviselő-testülete az oktatás és nevelés területén elért eredményeiért, város te-
rületén működő iskola vagy oktatási-nevelési intézmény pedagógusának adomá-
nyozza. Az idei jelöltek a következők:

PaedDr. Borbélyová Diana, PhD. / Mgr. Fodorová Mária
Mgr. Kálmán Miklós / Nagyová Andrea / Mgr. Vörösová Rozália

A szavazás 2018. április 9-ig tart. Szavazni a dunstreda.sk oldalon tudnak!

Hazaváró találkozó

Az Év Pedagógusa 2018 – Közönségdíj
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Húsvét városunkban
Velká Noc v našom meste

Pedagógusnap 
Deň pedagógov

Kezdődik az átalakítás
Začína sa prestavba školskej jedálne

Következő számunkból
Megjelenés április 11-én.
Nasledujúce číslo vychádza 11. apríla.

Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 15.30 (Minden-

szentek-templom), Hétfő: 17.00, Kedd:
17.00, Szerda: 8.00, Csütörtök: (16.00 Szent-
ségimádás), 17.00, Péntek: 17.00, Szombat:
15.30 (Mindenszentek-templom), 17.00

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, 15.30 (Kostol Všetkých

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

Ref. istentisztelet
Vasárnap / Nedeľa: 9.00

Ev. istentisztelet
Vasárnap: 10.00 / Nedeľa: 9.00


