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Az anyagon túl
Különleges hét vár ránk október végén, hiszen a legtöbb iskolában az őszi szünet is meghosszabbodik, mert október 30án is munkaszüneti nap lesz. Mindenszentek és halottak napja előtt azonban feltehetően nem fog túl sok ﬁgyelmet kapni
még az ország lakossága körében Csehszlovákia megalakulásának századik jubileuma.
Térségünkben egyébként sincsenek túlsúlyban azok, akik
1918-at ünnepként kezelik, még a szlovák nemzetiségű lakosok körében sem. A szabadnapnak persze a legtöbben örülnek, kivéve a nagyobb vállalatokat, ahol a kiesést majd ismét
pótolni kell, s ez újabb költségeket jelent.
Felvidéki magyarként persze nem a mi kihívásunk, hogy a
szlovák törtélem ünnepnapjait a társadalom számára is tartalommal töltsük meg, egy olyan korban, amikor még a kultúránk szerves részeként élő ünnepek alkalmával a magyarokat
is nehezebb összehozni. Mégis meg kell próbálni, hiszen ez a

kisebbségi létben a megmaradásunk kulcsa. Az emlékezés pedig nem csupán a nemzetünk szempontjából lényeges, hanem
a fejlődésünk, a holnapunk miatt is. Éppen ezért, amikor november első napjaiban a sírkertek megtelnek emberekkel, fény
árad a temetőből, akkor még a külső szemlélődő is látja, hogy
a 21. század embere továbbra is hisz abban, létezik a materialista világon túl is…
Természetesen a teremtő neve vagy a megközelítés módja
lehet eltérő, de a közös többszörös, hogy tudjuk, nem csupán
anyagból vagyunk és viselkedésünk nem csupán a társadalmak
által kialakított rendszerekben kerül megítélésre. Az egyik
szabadnapon talán arról is érdemes lesz elgondolkodni, erről
miért feledkeznek meg olyan sokan, még akkor is, amikor az
elmúlással nézünk szembe.
Rajkovics Péter
főszerkesztő

Rövid hírek
SZÍNES – FAREBNÉ

Kultúrával az akadályok ellen
A másság elfogadása, az akadálymentes élet, illetve bepillantás az egészségkárosodottak életébe volt a központi gondolata az
idén ismét telt házas előadásokkal megszervezett akadálymentes
napnak október 19-én. A Velő Polgári Társulás rendezvényét
idén ismét a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban
tartották.
Az eseményen bemutatták az azonos címet viselő rajzpályázat alkotásait, illetve az egészségügyi segédeszközök kiállítását
tekinthette meg a rendezvényre érkező alap- és középiskolások
sokasága. A középiskolások számára emellett egészségügyi
segédeszköz-bemutatót is tartottak a kiállítók.
A legnagyobb érdeklődés természetesen a színházi bemutatókat kísérte – a Mentálisan Sérülteket Segítők Társulásának
előadásán A kis herceg vonzásában címűt nézték meg a színháztermet megtöltő ﬁatalok, majd a Tánc az életem kerekesszékes
táncversenyt tapsolták végig.
A verseny vége igazi örömünneppé vált: a szervezők felhívták
a színpadra a nézőket, akik így együtt táncoltak a kerekesszékesekkel.
A nagy sikerű előadásokat zárásként ünnepélyes díjkiosztás
követte, amelyen dr. Horváth Zoltán alpolgármester és Jabárik
Imre, a Velő Polgári Társulás vezetője adta át a rajzverseny, illetve a táncverseny győzteseinek a megérdemelt jutalmakat.

A Kultúrával az akadályok ellen rendezvényen részt vett
dr. Hájos Zoltán polgármester, valamint Rigó Konrád kulturális államtitkár is.

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

Všetky články, programy, aktuálne informácie
a správy nájdete na našej stránke:
www.dunajskostredsky.sk
További programkínálat, információk, híreink Dunaszerdahelyről:
www.dunaszerdahelyi.sk
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A temetők üzemeltetése volt a téma

Az Arrabona EGTC területén lévő
települések „zöldebbé” tételére irányuló
intézményi együttműködés a társuláshoz tartozó települések, önkormányzataik és településüzemeltetési szolgáltatóik magasabb fokú együttműködését
célozza meg. Az Arrabona EGTC alapító tagjai (Győr, Mosonmagyaróvár,
Somorja, Dunaszerdahely) kiváló tapasztalatokkal rendelkeznek különböző
városi szolgáltatások terén, amelyeket
szeretnének továbbadni a többi településnek mind elméleti, mind gyakorlati
tudás formájában.
A települések együttműködését úgy
kívánják magasabb szintre emelni, hogy
folyamatos tapasztalatcserét biztosítanak közöttük a megszervezett workshopok alkalmával, úgy kialakítva ezek
programját, hogy ez a projekt végére a
korábbi informális ismeretségeket intézményi együttműködéssé szervezzük. A
projekt céljait három fő tevékenységcsoport segíti: workshop-sorozat, ahol a
résztvevőknek lehetőségük van a városüzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatok megosztására, esettanulmányok
helyben kialakított jó gyakorlatok bemutatására, települések közötti „mentorálási” szolgálat felállítását, illetve a tapasztalatmegosztást, valamint a települések üzemeltetésének hatékonyságát
növelő együttműködést támogató informatikai háttér biztosítása.
Az október 17–18-i, dunaszerdahelyi workshop témája ezúttal a köztemetők és katonai temetők üzemeltetése, illetve az ehhez kapcsolódó kihívások és
megoldási lehetőségek vizsgálata volt.

A rendezvény dr. Hájos Zoltán polgármester köszöntőjével vette kezdetét,
aki bemutatta a megjelent magyarországi és szlovákiai polgármestereknek,
szakembereknek a Dunaszerdahely városa által fenntartott cégeket.

Dr. Herke Zoltán projektmenedzser
az Arrabona EGTC képviseletében magát a programot mutatta be, miszerint
az annak során megtartott szakmai előadások az üzemeltetési rendszer egyediségeire irányulnak, az interaktív beszélgetések pedig már a téma kulcskérdéseit
és speciﬁkumait elemzik, ﬁgyelembe véve a kivitelezhetőség kockázatait, buktatóit és a lehetséges korlátokat.
Őt előbb Pomichal Gabriella adminisztratív részlegvezető, majd Harmanovsky Viktor zöldterület-karbantartási
és várostisztítási részlegvezető követte, a
témájuk a városüzemeltetés Dunaszerdahelyen címet viselte, amelyben részletesen bemutatták a Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. működési
területeit.
Utánuk Simon Zoltán temetők kezeléséért felelős referens a dunaszerdahelyi temetőüzemeltetésről, annak egyedi megoldásairól beszélt.
Nagy Attila helytörténész témája, a
gyakorlati „adalékok” a dunaszerdahelyi
temetők történetéhez – különös tekintettel a helyi (nemzeti) értékek szempontjából pedig egy rendkívül fontos területére világított rá a temetőüzemeltetésnek, végeredményben arra, hogy az
ott található emlékhelyek megőrzése és
megóvása elhanyagolhatatlan területe a
temetőgondozásnak.

Rotter Zsolt, a Győr-Szol Zrt. Vagyonkezelési üzletág vezetője néhány
magyarországi példán keresztül a jó gyakorlat bemutatását célozta meg.
A workshop során a téma szakértőivel ellátogattak a Nagyudvarnoki úti és a
sikabonyi köztemetőkbe, valamint a katonai temetőbe is, ahol Nagy Attila
helytörténeti szempontból, Simon Zoltán pedig a gyakorlati kérdések szempontjából „mesélt” – egyben lehetőség
nyílott az egyedi kérdések megválaszolására, illetve a délelőtt során hallott információk gyakorlati megvalósításának
megtekintésére is.
Nagy Attila délelőtti előadásához
kapcsolódóan a jeles személyiségek sírhelyeinek, mint emlékhelyeknek a szerepéről szólt, felhívva a ﬁgyelmet védelmük fontosságára. Itt kiemelte, megmutatta a Kondé család megmaradt sírjelét
is, hozzátéve: „Rövidesen Kondé-emlé-

kévet szeretnénk hirdetni, kifejezetten
azzal a céllal is, hogy egyrészt a dunaszerdahelyi Kondé-sírt megmentsük, de
ezen túl rá is irányítsuk a ﬁgyelmet a települési emlékhelyek identitáserősítő
szerepére, védelmük sokkal szervezettebb, erősebb jogi hátterű biztosítására.”
A második nap folyamán beszámolókat hallhattak a résztvevők a projekt előrehaladtáról, elért eredményeiről, illetve
a további célkitűzések teljesítéséhez
szükséges teendőkről. Kiemelt téma lesz
továbbá a lehetséges további határon átnyúló együttműködések felderítése és a
résztvevők általi közös kidolgozása.

WWW.DUNASZERDAHELYI.SK • WWW.DUNAJSKOSTREDSKY.SK
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KÖZÉRDEKŰ

Köztemetők és katonai temetők
üzemeltetése – kihívások és megoldási lehetőségek volt a témája annak a kétnapos workshopnak, amelyet a BUILCOGREEN projekt
keretében valósított meg az Arrabona EGTC. A határon átnyúló projekt keretében bemutatták a dunaszerdahelyi temetőket is.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Hiányzó képviselők az ünnepi ülésen
Az október 16-i képviselő-testületi ülés előtt hat képviselő egy rögtönzött sajtótájékoztató keretén belül tájékoztatta a sajtó munkatársait
arról, miért nem vesznek részt a választási időszak utolsó plénumán.
Ravasz Marián (Híd) jelezte, összesen
tíz képviselő nem értett egyet a mai ülés
megtartásával, mert azon csupán egy
programpont szerepel (erre szerintük az
érvényben lévő szabályozás alapján nem
volna mód, mert rendes ülésről van szó),
s nem lenne mód interpellációra, s véleményt formálni. A Híd képviselője kiemelte, volna mihez hozzászólniuk, többek közt az előző ülésen is említett közbeszerzési hiányosságokról, de akár a tervezett sikabonyi szabadidőpark kialakítása kapcsán, amely Ravasz szerint nem
lenne biztonságosan megközelíthető a
mentőknek vagy a tűzoltóknak.
Jarábik Gabriella is csatlakozott Ravasz véleményéhez, ő kiemelte, több szülő panaszkodott nála amiatt, hogy múlt
hét szerdán egy órakor hazaengedték a
dunaszerdahelyi óvodákból a gyerekeket,
mert délután három órakor az Iskolai
Szolgáltató Központ egyéves működését
ünnepelte. A képviselő szerint nem ünnepelni kellene, s kampányt csinálni a
szolgáltató központ működéséből.
Sebök Pál független képviselő pedig
arra utalt, hogy a polgármesternek tudomásul kell vennie, már tart a kampányidőszak, s nem szabadna Hájos Zoltánnak a városi eredményeket kampánycélra
felhasználnia. Azt szeretnék, ha minden
polgármesterjelölt azonos szintről indulna, s a választók szabadon dönthessék el,
kire bízzák a város vezetését a következő
négy évre. Ravasz a sajtó munkatársainak
továbbá jelezte, szívesen elküldi a médiának azon ügyeket, amelyekről beszéltek
volna, de úgy látják, az ülés csak a polgármester részéről a saját eredményeinek bemutatásáról szól, pedig tudnának arról is,
mi az, ami nem sikerült.
Hájos Zoltán ezt követően az ülésen
sajnálatát fejezte ki a képviselők hiánya
4

kapcsán, egyúttal jelezte, nem hiszi, hogy
beszámolója az elmúlt négy évről kampánybeszéd lett volna, mert most és korábban is úgy értékeli, a városi sikereket
közösen érték el. „Közösen a határozatok
alapján, a városi hivatal munkatársaival.
Bízom benne, a polgárok pozitívan értékelik a változásokat, s hiszem, hogy pozitívan változtatták meg a dunaszerdahelyiek életminőségét” – mondta el városunk polgármestere.
Az MKP-frakció pedig nyilatkozatot
adott ki a képviselők távolmaradása kapcsán, amely többek közt ezt írja: „A Magyar Közösség Pártja dunaszerdahelyi
városi képviselőcsoportja sajnálattal vette
tudomásul, hogy a függetlenként, illetve
a Most-Híd párt színeiben megválasztott képviselők nem vettek részt a választási ciklus utolsó testületi ülésén, amelyen a polgármester köszönetet mondott
a képviselőknek, valamint a városi intézmények vezetőinek a 2014 és 2018 között elvégzett áldozatkész munkájukért.
Emellett statisztikák és adatok segítéségével tekintett vissza a dolgos négy évre,
amely a korábbi megszorítások után a
gazdaság megélénkülésének köszönhetően pozitív eredményeket hozott.
Mindezt akár a képviselők közös sikerének is tekinthetnénk, amennyiben ezt a
távolmaradók is így gondolták volna. Ők
azonban már előzetesen kampányolással
vádolták a polgármestert, miközben éppen ők választották a kampány nem éppen elegáns formáját. (…) A mai ülés fényében kissé furcsán hat, de örömteli egy
friss információ, amely ma látott napvilá-
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got. A Transparency International Slovensko nyilvánosságra hozta a száz legnagyobb szlovákiai város rangsorát a nyitottság és az átláthatóság tekintetében.
Míg Dunaszerdahely 2012-ben mindössze a 78. helyen volt, illetve 2014-ben
a 74., idén – a választási ciklus végére –
a független értékelés alapján már a 29.
helyet sikerült elérni. Természetesen
még mindig van hová fejlődni, de amenynyiben ez a téma korábban aduász volt
egyesek érvelésében, a tisztesség úgy kívánja, hogy a pozitív változásokról is szó
essék. A novemberi választások után kialakuló képviselő-testület tagjainak azt
kívánjuk, ez a fejlődés legyen töretlen,
mert ez is a polgárok érdekeit szolgálja”
– olvasható a nyilatkozatban.
A testület egyébként Hodosy Szabolcs megérkezését követően határozatképessé vált, s a napirend módosítása
után pedig a távolmaradó képviselőknek
is lett volna módjuk az interpellációra és
hozzászólásra. Az ülésen elhangzott a
polgármester beszámolója az elmúlt négy
évről, majd ünnepi koccintás zárta az önkormányzati választási ciklust.
Ravasz Marián az ülés után jelezte a
résztvevőknek és a média képviselőinek,
hogy az ülésrendre hivatkozva véleménye
szerint október 16-án Dunaszerdahelyen
nem volt képviselő-testületi ülés, mivel
annak megkezdése után 30 perccel nem
volt jelen az összes képviselő több mint
fele, vagyis 13 képviselő. A média munkatársait és a képviselőket is kérte, hogy
vegyék ﬁgyelembe az ülésrendet, és ne tegyenek ezzel ellentétben.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva
chýbali poslanci

Ravasz Marián (Híd-Most) uviedol, že celkovo 10 poslancov nesúhlasilo s konaním dnešného zasadnutia, lebo na jeho
programe ﬁguruje len jeden bod (podľa ich názoru by to nema-

lo podľa platných právnych predpisov byť možné, keďže ide o
riadne zasadnutie), takže by nebola možnosť interpelácií a vyjadrenia názoru. Predstaviteľ strany Most-Híd vyzdvihol, že
by mali čo komentovať, mimo iného aj nedostatky v obstarávaní spomenutých už na predchádzajúcom zasadnutí, ale hoci aj
o plánovanom vytvorení maloblahovského parku voľného času,
ktorý by podľa Ravasza nedával sanitkám a hasičským autám
možnosť bezpečného prístupu k nemu.
Jerábik Gabriella sa pripojila k názoru Ravasza, ona vyzdvihla to, že sa viacero rodičov sťažovalo na to, že minulú stredu boli už o jednej prepustené deti zo škôlok kvôli oslave ročného výročia Centra služieb škole, ktoré sa začalo o 15.h. Podľa
poslankyne by sa nemalo oslavovať a robiť kampaň z prevádzky
Centra.
Nezávislý poslanec Sebők Pál zas poukázal na to, že by primátor mal vziať na vedomie, že už je obdobie kampane, a preto
by Hájos Zoltán nemal mestské výsledky využiť na tieto ciele.
Chceli by, aby všetci kandidáti na primátora vychádzaloi z rovnakej úrovne, aby mohli voliči slobodne rozhodnúť o tom, komu zveria vedenie mesta na ďalšie 4 roky.
Ravasz ďalej ešte avizoval predstaviteľom médií, že im rád
poskytne tie veci, o ktorých by bol býval hovoril, ale tak sa mu
zdá, že zasadnutie je zo strany primátora len o predstavení
vlastných výsledkov, hoci majú vedomosť aj o tom, čo sa nepodarilo.

Hájos Zoltán potom vyjadril svoju ľútosť nad chýbajúcimi
poslancami, odmietol, že by bola jeho správa o uplynulých 4 rokoch kampaňou, lebo aj teraz aj predtým považuje dosiahnuté
výsledky za spoločné. "Spoločne na základe rozhodnutí, so zamestnancami mestského úradu. Dúfam, že občania hodnotia
zmeny pozitívne, verím, že pozitívne zmenili kvalitu života
Dunajskostredčanov." – uviedol primátor.
Frakcia SMK vydala v súvislosti s neúčasťou poslancov vyhlásenie, ktoré okrem iného obsahuje to, že: "Skupina mestských poslancov SMK s ľútosťou berie na vedomie, že sa nezávislí poslanci a poslanci za stranu Most-Híd nezúčastnili na
poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období, na ktorom sa primátor mesta poďakoval poslancom, vedúcim mestských inštitúcií za ich obetavú prácu v rokoch 2014 až 2018. Popri tom štatistickými údajmi pripomenul uplynulé štyri roky, ktoré po predchádzajúcom uťahovaní si
opaskov priniesli vďaka oživeniu hospodárstva pozitívne výsledky. Toto by sme mohli považovať aj za spoločný úspech poslancov mesta, ak by si to aj chýbajúci poslanci tak mysleli.
Oni však obvinili primátora, že robí kampaň, pričom práve oni
zvolili nie práve elegantnú formu kampane. (…) V súvislosti s
dnešným zasadnutím je trochu zvláštna, ale potešujúca jedna
čerstvá informácia, ktorá sa len dnes zrodila. Transparency International Slovensko zverejnila zoznam sto najväčších miest v
súvislosti s otvorenosťou a transparentnosťou. Kým Dunajská
Streda obsadila v roku 2012 len 78. miesto, v roku 2014 zas
74., v tomto roku – na konci volebného obdobia – bola na základe nezávislého hodnotenia na 29. mieste. Samozrejme, ešte
vždy je kam sa vyvíjať, ale vzhľadom na to, že táto téma bola
predmetom predchádzajúcich argumentácií, čestné by bolo
hovoriť aj o pozitívnych zmenách. Členom mestského zastupiteľstva, ktorí ho budú tvoriť po novembrových voľbách, prajeme, aby tento vývoj pokračoval, lebo slúži v prospech občanov"
– stojí vo vyhlásení.
Mestské zastupiteľstvo sa príchodom Hodosyho Szabolcsa
stalo uznášaniaschopným, po modiﬁkácii programu by boli
bývali mali aj neprítomní poslanci možnosť na interpelácie a
diskusiu. Na zasadnutí odznela správa primátora o uplynulých
štyroch rokoch, potom zasadnutie a uplynulé volebné obdobie
uzavrel slávnostný prípitok.
Ravasz Marián po zasadnutí zastupiteľstva informoval
účastníkov a zástupcov médií, že vzhľadom na predpisy sa podľa jeho názoru 16. októbra v Dunajskej Strede zasadnutie
mestského zastupiteľstva nekonalo, vzhľadom na to, že od jeho
začiatku nebolo do 30 minút prítomných viac ako polovica poslancov, čiže13. Žiadal predstaviteľov médií a poslancov, aby
brali tento fakt do úvahy a nekonali protikladne.
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PRE VEREJNOSŤ

V utorok popoludní pred začiatkom zasadnutia
mestského zastupiteľstva 6 poslancov informovalo v
rámci impromptu predstaviteľov médií o tom, prečo sa
nezúčastnia na poslednom pléne pred voľbami.

NEMZETI GYÁSZNAP

Ne feledjük az aradi vértanúkat
Október 5-én délután az
1848/49-es emlékműnél az aradi
vértanúkra emlékeztek.
A megemlékezés elején Patassy Andrea szavalata hangzott el, majd Hájos
Zoltán polgármester beszédében az
1849-es eseményeket idézte fel. Elmondta: az október 6-i kivégzések nem
jelentették a megtorlások végét, további
áldozatok estek a császári erők áldozatává. Ez is mutatja, mennyire tartott az
osztrák hatalom a magyar ellenállástól.
Hájos hangsúlyozta, a magyarok azóta
ugyan különböző módon, de minden
korszakban megemlékeztek az aradi
vértanúkról és a szabadságharc hőseiről.
Ma már senki sem tiltja a megemlékezést, így békében hajthatunk fejet. Végül
azt kérte a jelenkor emberétől, hogy ne
feledjük őket!
A folytatásban az ünnepség műsorvezetője, Bíró Éva felelevenítette a 169 évvel
ezelőtti történelmi események folyamatát, majd Csáky Pál, az Európai Parlament képviselője szólt az emlékezés
résztvevőihez. Beszéde elején kiemelte,
napjainkban a vértanúk kapcsán elsősorban a hűségről kell szólni, az elvekhez és
a trikolórhoz fűződő hűségről. Emlékeztetett: a szabadságharc hősei nem árulták
el a hazát, akkor is, ha tudták, halál vagy
börtön vár rájuk. Méltósággal vállalták az
utolsó pillanatig a sorsukat. A történelmet tanulva azt gondoljuk, könnyebb volt
száz, kétszáz vagy ezer éve magyarnak
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lenni. Csáky ﬁgyelmeztetett, köszönjük
meg a sorsnak, hogy nem vár tőlünk nagy
áldozatot, csak, hogy maradjunk meg
magyarnak, ragaszkodjunk a kultúrához,
s tartsuk meg iskoláinkat.
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„Felvidéki magyar közösségünk akkor lesz erős, ha össze akarunk, össze
tudunk tartani” – hangsúlyozta, s emlékeztetett, nincs reménytelen helyzet, hiszen nem egész 18 évvel a szabadságharc leverése után a császárságnak is ki
kellett egyeznie a magyarokkal. Az emlékezés résztvevőivel kapcsán pedig jelezte, nem baj, ha kevesebben vagyunk,
ne panaszkodjunk, hiszen a kenyérkészítés alapja a kovász, s legyenek a jelenlévők is kovászok, akik át tudják ölelni
az egész társadalmat.
Ezt követően a szervezetek képviselői
az emlékezés koszorúit helyezték el az
emlékműnél, majd Vadkerti Imre, a
Kormorán frontembere énekelt. A megemlékezés a Himnusz eléneklésével fejeződött be.

Csehszlovákia megalakulása és a Csallóköz
KIÁLLÍTÁS

Az első Csehszlovák Köztársasághoz csatolt Csallóköz sorsának
alakulását összegzi a Csallóközi
Múzeum legújabb tárlata, amely az
első világháborút követő visszás
időszak történéseinek rövid krónikája. Összefoglalja, milyen változásokat hozott a csallóköziek mindennapjaiban az új állam, annak
megalakulásától egészen a 20. század húszas éveinek legvégéig.
A népes közönséget, akik között ott
volt A. Szabó László alpolgármester és
Karaffa Attila, a kulturális bizottság elnöke is, a Szent György Kórus köszöntötte énekével, majd a Csallóközi Múzeum kiállítócsarnokában megtekinthető
tárlat célját Nagy Iván etnológus, a kiállítás kurátora ismertette a jelenlévőkkel.
„Úgy véltük, úgy vélelmeztük: az akkori események és történések a Csallóköz szempontjából olyan jelentősek és
mélyrehatóak voltak, hogy megérdemelnek egy önálló rendezvényt. Hiszen a
100 évvel ezelőtt lejátszódó államfordulat olyan mélyen avatkozott be az itt élők
életébe, hogy bizony még ma is hatással
van közérzetünkre, lelkivilágunkra” –
fogalmazott Nagy Iván.
„Magát a témát két fő szempont szerint közelítettük meg. Az egyik fő szempont az volt, hogy olyan témaköröket,
kérdéscsoportokat válasszunk ki, amelyekben az államfordulat hatására bekö-

vetkező események és társadalmi folyamatok, lakossági hangulatváltozások a
leginkább megmutatkoztak. Ide tartoznak az etnikai és nyelvi viszonyok, az
egyházak helyzete, az oktatás helyzete, a
közigazgatás helyzete, a gazdálkodási és
megélhetési lehetőségek stb.
A másik fő szempont pedig az volt,
hogy az előbb felvázolt kérdéscsoportokat milyen múzeumszaki szempontok
alapján mutassuk be. Nyilvánvaló, hogy
egy ilyen kiállítás nem (csak) szakértőknek készül, sőt elmondható, hogy éppen
ellenkezőleg. Igazi célcsoportunk a diákság és a laikus érdeklődő közönség. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy az egyes
kérdéscsoportokat nagyméretű, plakátszerű formában jelenítjük meg, amely a
laikus közönség számára jobban elfogadható. A nagyméretű képek lehetővé

teszik, hogy az érdeklődő közönség jobban beleélje magát az adott kor viszonyaiba, jobban megértse, átélje a társadalmi folyamatokat” – jelezte a múzeumi kurátor.
Mint elmondta, a kiállítás anyagának
összeállításában többen is a segítségükre
voltak, így Kulcsár Sz. Zsuzsanna, nemesócsai helytörténész Komáromból,
Novák Veronika, a Selyei levéltár igazgatója, Vanya Péter, a Komáromi Dunamenti Múzeum történésze, Varga László helytörténész Nagymegyerről, Simon
Attila, a Fórum Intézet igazgatója,
Nagy Attila helytörténész Dunaszerdahelyől, Fodor Péter fotóművész és végül,
de nem utolsósorban Végh László, a
Bibliotheca Hungarica igazgatója Somorjáról, illetve Darnai Zsolt helytörténész Bakáról.
A kiállítás november 3-áig tekinthető
meg.
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A felvidéki magyarság sorsáról is mesél
a csallóközi családtörténet
Múlt csütörtökön este mutatták
be Jezsó Ákos: Megyek túlra c. kötetét a Kortárs Magyar Galériában.
A Pro Civis PT által szervezett bemutatón a magyarországi szerző Csallóközben játszódó kötetének részleteit ismerhette meg a közönség. Őry Péter, a
Pro Civis elnöke és Rajkovics Péter, a
Dunaszerdahelyi Hírnök főszerkesztője
kérdezte Jezsót, akinek nagyszülei Bakán és Csallóköznádasdon éltek egészen
a múlt század 40-es éveinek közepéig,
amikor is a kitelepítés sorsára jutottak
felvidéki magyarok ezreihez hasonlóan.
Éppen nekik állít emléket a könyv,
amely főszereplőinek több vonását is saját nagyszüleiről mintázta az író, a regényben több velük megesett történet
visszaköszön, például az, hogy Kálmánt
és honvédalakulatát a második világháború végén német egyenruhában a belgiumi Ardennekbe küldték harcolni,
ahol végül amerikai hadifogságba estek.
Jezsó korábban újságíróként dolgozott, majd gyermekeinek írt két mesekönyvet, de interjúkötetekkel is megörvendeztette a közönséget. Ezek közül az
első Erdő Péter bíborossal készült.
A Megyek túlra tavaly jelent meg
Magyarországon, s a szerző elmondta,
felesége biztatására dolgozta fel nagyszülei történetét, amelynek megjelenését
a kitelepítések hetvenedik évfordulójá-
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hoz igazította. Azóta több helyen bemutatta a kötetet, de a történet központi
helyszínén, a Felvidéken először ismerhették meg a kiadványt az olvasók. Ott

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK – DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK / 2018. 10. 23.

volt köztük Hájos Zoltán, városunk
polgármestere, Horváth Zoltán alpolgármester és Karaffa Attila, a kulturális
és nemzetközi kapcsolatok bizottságának elnöke is.
Jezsó egyébként két évig dolgozott a
könyv elkészítésén, amelyet jelentős kutatómunka kísért, mert törekedett a történelmi hitelességre is. Szerette volna a
felvidéki jogfosztottság időszakának
történetét emberi oldalról bemutatni, s
már most készül a folytatás, de annak
megjelenésére még várni kell.
A bemutatót követően hosszú percekig dedikált a szerző, aki a közeljövőben
Komáromban is találkozik a felvidéki
olvasókkal.

GÁLAEST

A cigányzene örömünnepe
A (sokak szerint a) Rákóczi-indulót és a Rákóczi-nótát alkotó Bihari Jánosra, „A Magyar czigányok
közt Orpheusra”, a nagyabonyi
születésű, majd Dunaszerdahelyen
élt világhírű magyar zeneszerzőre
és hegedűművészre, a verbunkos
stílus legnagyobb képviselőjére
emlékeztek október 7-én Dunaszerdahelyen koszorúzással és
nagyszabású gálaesttel.
A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központot színültig megtöltő emlékest előtt a szervező Dunaszerdahelyi
Roma Muzsikusok Polgári Társulás és
a társszervezők, a megyei önkormányzat, a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal,
a Csallóközi Népművelési Központ, valamint a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ nevében megkoszorúzták a hegedűvirtuóz mellszobrát.
A koszorúzáson dr. Hájos Zoltán
polgármester méltatta az egykori zeneszerzőt, illetve a mában munkálkodó
Dunaszerdahelyi Roma Muzsikusok
Polgári Társulás elévülhetetlen, hagyományőrző munkáját.
Ezt követően a gálaesten előbb Bihari János életútját elevenítették fel, majd
kiemelték, hogy a Dunaszerdahelyi Roma Muzsikusok Társulása példaértékűnek tartja Bihari életművét és munkásságát, ezért is tisztelegnek a nagy előd
emléke előtt idén már tizenötödik éve.
Ennek a kerek évfordulónak, illetve
az ötletgazda Banyák István cigányprímásnak a 80. életjubileuma alkalmából
az esten külön köszöntötte a Magyar
Ezüst Érdemkereszttel, Dunaszerdahely Pro Urbe díjával és a város polgármesterének díjával kitüntetett művészt
dr. Hájos Zoltán polgármester.
A többórás emlékesten fellépett a
Lakatos Miklós, a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett
prímás vezette tíztagú cigányzenekar,
Kollár Katalin operett- és nótaénekesnő, Bősi Szabó László és Dóka Zsuzsa
nótaénekesek, Kosáry Judit operett- és
10

nótaénekesnő, Szigeti Ferenc nótaénekes, Bokor János nótaénekes és nótaszerző, Szeredy Krisztina énekművész,
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szoprán operaénekes, Benedekffy Katalin operaénekesnő, valamint Sárközy
Pál, illetve a Cigány Ördögök.

Portálunk az egyik leglátogatottabb szlovákiai
magyar nyelvű regionális oldal
A korábbi időszakhoz hasonlóan a 2018-as évben is tovább növekedett a dunaszerdahelyi.sk portálunk olvasottsága.

Szeptember végén újabb negyedéves
időszakot zárt a Perfects Rt. által működtetett városi hírportál, a dunaszerdahelyi.sk, amelynek olvasótábora
2016-os indulása óta folyamatos növekedést mutat.
A 2018 szeptemberéig 510 159
egyedi felhasználója volt portálunknak
a 2016-os indulás óta, ami 458 ezer felvidéki magyar esetében (2011-es népszámlálási adatok) már jelentős szám.
Indulásunktól több mint 5 millió oldalmegtekintés, több mint 1,5 millió

munkamenetet jegyzett a dunaszerdahelyi.sk.
Naponta több mint 22 cikket közlünk és olvasóink 74%-át a 25-64 éves
korosztály teszi ki. Egy átlagos látogatás során a korábbiaknál is több, összesen 3,8 oldalt nyitnak meg olvasóink,
amely azt is bizonyítja, nem csupán
egyetlen cikk iránt érdeklődnek, hanem
több információra is kíváncsiak.
Örömteli, hogy a visszatérő látogatóink sora is folyamatosan bővül, miközben a Facebookon kedvelőink száma már 13 ezerre tehető.
Ezen adatok fényében elmondhatjuk, a dunaszerdahelyi.sk a leglátogatottabb szlovákiai magyar nyelvű regionális portálok közé tartozik, sőt, sokszor látogatottsága az országos portálok egy részével is felveszi a versenyt.
A jövőben is azért dolgozunk majd
kollégáinkkal, hogy még több hasznos
információval tudjunk szolgálni nemcsak írott formában, hanem a Dunaszerdahelyi Városi Televízió által is

mindenkinek, akit érdekelnek városunk
mindennapjai. Portálunk igyekszik bemutatni a városban történő eseményeket, párthovatartozás nélkül. Értékrendünk továbbra is változatlan: kiegyensúlyozott hírszolgáltatás, városunk pozitív, minél sokoldalúbb bemutatása,
akár a hibák rámutatásával is. Hogy jó
úton járunk, ezt olvasóink bizalma és
portálunk növekvő olvasottsága is bizonyítják.
Továbbra is ott szeretnénk lenni
minden városban történő eseményen,
rövid hírekkel, riportokkal, beszámolókkal ismertetni nem csupán Dunaszerdahely lakosságát, hanem mindenkit, aki városunk iránt érdeklődik.
Együttműködünk a Dunaszerdahelyen tevékenykedő elektronikus sajtótermékekkel, s igyekszünk ezen a téren
is még hatékonyabbá tenni a kommunikációt. Szerkesztőségünk állandó csapata korrekt és felkészült szerkesztőkből áll, akik már több területen is bizonyítottak.
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KÖZÉRDEKŰ

Egy éve működik
az Iskolai Szolgáltató Központ
Október 10-én az Iskolai Szolgáltató Központ egyéves
működése alkalmából ünnepi rendezvényen mondtak köszönetet a városi óvodák alkalmazottjainak az Üzleti és Tájékoztatási Központban.

Az ünnepi rendezvény Szabó Manyi, a Rivalda Színház
színészének szavalatával indult, majd Szabó Dezső, az Iskolai
Szolgáltató Központ igazgatója üdvözölte a megtelt konferenciateremben helyet foglaló óvodai alkalmazottakat. Röviden
vázolta közös tevékenységük első évének kihívásait, s egyúttal
köszönetet mondott azon munkáért, amellyel gyermekeink
oktatásán, nevelésén dolgoznak.
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A folytatásban Hájos Zoltán, városunk polgármestere öszszegezte a központ létrejöttét megelőző időszakot, s az eltelt
12 hónap eredményeit. Elmondta, az önkormányzat évente
2265 eurót költ minden óvodás gyermekre, és igyekeznek a
forrásokat a leghatékonyabban hasznosítani. Ezért sem volt
egyértelmű, amikor arról kellett dönteniük, hogyan alakuljon
át a ﬁnanszírozási rendszer, de a képviselőkkel együtt végül a
központ kialakítása mellett tették le voksukat. „Így minden
óvoda megtarthatta oktatási autonómiáját, csak gazdaságilag
vannak irányítva egy központból, és egységes a munkajogi hátterük” – hangsúlyozta Hájos.
A polgármester arról is beszélt, hasonló központ csak kevés
helyen működik az országban, de bízik benne, hogy az elmúlt
egy év után az óvodai alkalmazottak is pozitívan értékelik a
működést. Mindannyiuknak megköszönte a hasznos munkát,
majd a számokra kitérve elmondta, az elmúlt iskolai évben
810 kisgyermek volt bekapcsolva az oktató-nevelő munkába,
142 alkalmazott segítette mindennapjaikat, amelyből 84 volt
óvodapedagógus, 28 konyhai alkalmazott, 25 takarítónő és 5
személy pedig a karbantartást biztosította.
Hájos kiemelte, hogy a központosítás eme formája mellett a villany- és gázszolgáltatási díjak is kedvezőbbek lettek,
vagyis csökkentek a rezsiköltségeik az óvodáknak, de a karbantartási költségeken is majdnem 34 ezer eurót tudtak
megtakarítani, amit a Halpiac téri óvoda harmadik pavilonjának tetőszerkezetének felújítására használtak fel. Beszédében továbbá hangsúlyozta az óvodaépületek korszerűsítésének szükségességét is, amelyek esetében igyekeznek pályázati forrásokat kihasználni, de több körülmény is nehezíti ezt.
Ennek ellenére az SZNF téri óvodában az épület egy részének korszerűsítésére sikerült forrásokat biztosítani, ahogy a
Bethlen Gábor Alapból az Október utcai óvodánál is. A
polgármester végül jó egészséget, kitartást és sok munkasikert kívánt az alkalmazottaknak, akiknek megköszönte az
eddigi kiváló munkát.
Varga Mária, a Halpiac téri óvoda
igazgatónője ezután felszólalásában kiemelte az óvodák munkájának sokszínűségét, s azon lelkes hozzáállást, amelynek köszönhetően az elmúlt iskolai év
tíz hónapja alatt 140 különböző rendezvény valósult meg a kilenc városi
óvodában, külön kiemelve a nagy sikerű
oviolimpiát is.
A rendezvény kulturális zárását Pataky Ádám handpanes előadása biztosította, majd ünnepi fogadásra hívták az
óvodai alkalmazottakat.
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Remek rajtot vettek a női kézilabdázók
SPORT

A Dunaszerdahelyi Városi Sportklub női csapata második idényét kezdte meg az ősszel a kézilabda I. ligában, s
még a tavalyinál is jobban kezdett a Prikler-alakulat.
Az első négy mérkőzés mindegyikét megnyerték, csak a
legutóbbi szeredi találkozón találtak legyőzőre, ahol egy kiegyenlített meccsen a hazaiak a mérkőzés lefújása előtt lőtt
góllal tudtak 35:34-re győzedelmeskedni. Öt fordulót követően így a sárga-kékek másodikak a nagy esélyes galgóciak mögött.
A dunaszerdahelyiek erejét jól mutatja, hogy míg a tabellát
vezető csapat gólaránya plusz 21-es, esetükben ez a szám 46,
vagyis sokkal több találatot szereztek, mint kaptak az öt találkozón. Vasárnap ismét odahaza láthatjuk a leginkább helyi tehetséges kézilabdázókból álló csapatot, ahol a kassaiak lesznek az ellenfelük, majd nehéz novemberi mérkőzések várnak

rájuk, mert egyebek mellett a stomfaiakkal és a galgóciakkal
szemben is idegenben kell majd bizonyítania Prikler Silvia tanítványainak.

Görögországban is
helytálltak sakkbajnokaink
A dunaszerdahelyi bajnokcsapat ezúttal a görög Porto
Carrasban rendezett 2018-as Sakk-klubok Európa-kupáján jeleskedett: a kiváló 11. helyen végeztek a 61 induló csapat között.
A rangos hétfordulós versenyen hattagú csapatok mérték
össze tudásukat. A Petényi Tamás, Németh Miklós, Varga
Zoltán, Bokros Albert, Bagi Máté, Csonka Attila és Takács
László összeállítású csapat négy győzelem, egy döntetlen és
két vereséggel 9 pontot gyűjtve érte el ezt a kimagasló eredményt a világsztrárokkal „teletűzdelt” ellenfelek között. Végül
tizenötödik kiemeltként sikerült még négy helyet javítaniuk
rangsorukon.
Méltóan képviselték csallóközi kisvárosunkat – ismét felﬁ„Csapatvezetőként nagyon büszke vagyok a ﬁúkra, hiszen
már sokadszor tettek tanúbizonyságot küzdeni akarásukról, gyelt ránk az európai élmezőny. Újra szívmelengető volt duna• WWW.DUNAJSKOSTREDSKY.SK
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fárasz- szerdahelyinek lenni
galmazott Petényi György klubelnök.
tó, kimerítő csatákat vívtak.

ÉVFORDULÓ

Hálaadás Magyarok Nagyasszonya ünnepén
A Magyarok Nagyasszonya
ünnepén, október 8-án tartottak a dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony- és Szent Györgyplébániatemplomban a Pázmaneum Társulás megalakulásának 13. évfordulója alkalmából
hálaadó szentmisét.
A szentmise elején Mons.
Szakál László János dunaszerdahelyi esperesplébános köszöntötte a koncelebráló paptestvéreit,
köztük Kiss Róbert kanonokot, a
Nagyszombati Főegyházmegye magyar ajkú híveinek pasztorációjával megbízott püspöki helynökét, valamint a Pázmaneum Társulás megjelent tagjait és a híveket. Kiss Róbert püspöki helynök köszöntötte a tizenhárom éves Pázmaneum
Társulás vezetőit, megköszönve aktív munkájukat, amelyet a
felvidéki magyar katolikusok érdekében fejtenek ki különböző
egyházközségekben. Szakál László esperes szentbeszédében
az ünnep fontosságára hívta fel a ﬁgyelmet. A szentmise vé-

gén Karaffa János, a Pázmaneum Társulás védnök-elnöke elimádkozta a hívekkel együtt a Szent Mihály imát, majd könyörgésben emlékezett meg Marczell Mihály atyáról.
Végezetül a megjelent lelkiatyák és a hívek főhajtással
adóztak az egykori paptanár emléke előtt, és megkoszorúzták a templom falán 2007-ben elhelyezett emléktáblát, amelyet dr. Marczell Mihály tiszteletére állított a dunaszerdahelyi egyházközség és a Pázmaneum Társulás.
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PROGRAMAJÁNLÓ – PONUKA PROGRAMOV

Programajánló

Krónika – Kronika

Jókai Színház – Pataki Éva: Edith és Marlene (zenés játék) Csaplár Benedek Városi
Művelődési Központ, 19.00
V. Dunaszerdahelyi kisállat-kiállítás. Hotel
Legend, 12.00
Dunaszerdahelyi borbál. Dominika Étterem, 19.00
Társasjáték est.
NFG, 19.00
Tökös nap Sikabonyban. Utána retró
party. Sikabonyi Közösségi Ház, 13.00, 20.00
Emlékezzünk a Nagy Háború befejezésére. Történelmi visszatekintő: Kovács László
történész, közreműködik: Kulcsár Béla harmonikaművész. Vermes-villa, 18.00

dunaszerdahelyi.sk/programok • dunajskostredsky.sk/programy

Születések – Novorodenci
Ábrahám Carlitos, Ambrus Viktor,
Czajliková Laura Anna, Dlhý Sebastián,
Edmár Linett, Martinák Krištof, Mizera Annaróza,
Patasi Emma, Podracký Alex, Soóky Dávid,
Süke Nóra, Szerda Zoé, Zmajkovičová Natália
Elhalálozások – Zomreli
Czaﬁk Ladislav (1942)
Nagyová Anna (1934), Raiszová Mária (1952)
Mgr. Szabó Katarína (1973)
Varga Július (1938)
Vontszemű Viliam (1961)
Házasságkötés – Sobáše
Adrián Boráros – Alica Matláková
Egri Attila – Beáta Véghová
Takács Attila – Regína Rózsová
Benko Csaba – Molnárová Csilla
Fodor Dávid – Gerda Kovácsová
JUDr. Pavol Antal – Tatiana Šnegoňová
Martin Repka – Bronislava Gerhátová
Tomáš Faragó – Mgr. Andrea Rózsa
Makky Zoltán – Borbélyová Edina
Dopravná spoločnosť prijme vodičov skupiny D (autobusy), za
účelom prevozu zamestnancov na jednozmennú a viaczmennú
prevádzku. Začína sa a aj končí v Dunajskej Strede. Práca je
vhodná aj pre dôchodcov. Nástup ihneď. Kontakt: 0948 048 002

WWW.DUNASZERDAHELYI.SK • WWW.DUNAJSKOSTREDSKY.SK
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Bolo by potrebné komplexné
posúdenie odbornými orgánmi

Következő számunkból
Megjelenés november 14-én.
Nasledujúce číslo vychádza 14. novembra

9. októbra sa konala schôdza pracovnej skupiny Okresného úradu v Dunajskej Strede, ktorá skúma pozadie vypúšťania škodlivých látok v Mliečanoch.
Schôdze sa okrem predstaviteľov odborných orgánov, mesta a ostatných organizácií zúčastnili aj dve mestom poverené osoby, Ollé Lunák Mónika a Sebők Pál.
Na schôdzi sa vyhodnotili merania laboratória Civilnej ochrany z Nitry, ktoré
sa sústredilo na meranie organických zlúčenín vzhľadom na to, že počas spracovania gumy sa uvoľňujú uhľovodíkové zlúčeniny. Primátor mesta, Hájos Zoltán,
uviedol, že ešte v júni osobne žiadal SHMÚ, aby umiestnili jeden prístroj, ktorý
by neustále meral vo vzduchu prach a anorganické látky (napr. síra, oxid uhoľnatý,
oxid uhličitý, ai.), čo sa s opozdením 2 mesiacov, v auguste, aj udialo.
„Na základe meraní nitrianskeho laboratória v katastri Mliečan, v priemyselnej
zóne, ktoré bolo zamerané na všetky tamojšie podniky, vyplynulo, že zdrojom
znečistenia je Dron Industries, ktorý vypúšťa zdraviu škodlivé látky. Predtým sa
totiž vynorila otázka, že nie je isté, že oni sú zdrojom znečistenia. Koncentrácia
nebezpečných látok vo vzduchu síce nedosiahla určitú hranicu, avšak ohrozujú
zdravie občanov. Výnimočný stav sme nemuseli vyhlásiť, ale vidíme, že napriek výsledkom predstaviteľ ﬁrmy zodpovednosť odmieta a bráni sa tým, že oni spravia
všetko, čo je potrebné pre získanie povolenia” – povedal primátor.
„Úplne chápem obyvateľov, že očakávajú konkrétne výsledky. Tým, že žiadosť o
rozšírenie výroby predmetného podniku a jej následky posudzujú regionálne odborné orgány len jednotlivo, a neexistuje konzistentný prístup, pochodia zle zase
len občania. Vynára sa otázka, že by bol potrebný integrovaný povoľovací proces,
v rámci ktorého by sa dalo vyhnúť takýmto prípadom, kedy jednotlivé správne orgány posudzujú žiadosti prevádzkovateľov prostredníctvom svojej úzkej optiky,
pričom by sa v prípade komplexného posudzovania obyvatelia Mliečan neboli bývali dostali do situácie, v akej sú teraz” – uviedol nášmu portálu Hájos.
„Úlohou štátnych orgánov by bolo posúdenie dodržania technických a environmentálnych predpisov, lebo stavebný úrad nemá takú kompetenciu, na základe
ktorej by mohol podnik dať zatvoriť.”
Primátor sa zároveň vyjadril, že dúfa, že vplyvom médií sa príslušné odborné
orgány budú vážne zapodievať sťažnosťou občanov Mliečan a konečne podniknú
kroky v ich záujme.

A világháború hőseire emlékeztek
Spomienka na hrdinov svetovej vojny

Kisállatok kiállítása
Výstava drobných zvierat

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

Értesítés
Nyugat-Szlovákiai Elosztó (Západoslovenská distribučná a. s.) tájékoztatja
a lakosságot, hogy a tervezett munkálatok miatt az áramszolgálatás ideiglenesen szünetel október 31-én 9.00 és 14.00 között a
Partizán utca: 1, 1/VE, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Szabó Gyula 21/ZA
házszámok alatt.
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Választási eredmények 2018
Voľebné výsledky 2018

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
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