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HÍRNÖK HLÁSNIK

A közelmúltban átadták a DAC akadémiáját is, és a hatal-
mas médiaérdeklődés mellett a nem szakmai látogató számára
is egyértelmű volt, hogy néhány újságíró csak azért jött el vá-
rosunkba, hogy feltegye kellemetlenkedő kérdései – valódi in-
formációkra nem is voltak kíváncsiak. Gondoljunk csak bele,
miért is jó, ha a magyar állam támogatja a fiatalok sportolását
ott, ahol a lakosság háromnegyede magyar? Szabad-e a ma-
gyar féltől egyáltalán elfogadni támogatást?

Azon a még kellemes őszi pénteken Világi Oszkár, a DAC
tulajdonosa minden kérdésre higgadtan és tökéletesen vála-
szolt, s ugyan a szlovák Labdarúgó-szövetség még néhány na-
pig el akarta hitetni, a 14 millió eurós beruházásból a jelzett
fél millió eurónál többet vállalt, egy hét múlva maga kért bo-
csánatot a „kommunikációs hibáért”.

Az akadémia átadását követően alig pár órával erdélyi ba-
rátainkat is fogadhattuk a MOL Arénában, aztán egy sokakat

megdöbbentő rendőrségi akció borzolta a kedélyeket. A Felvi-
déki Harcosok szurkolói tábort 150 rendőr „hatástalanítot-
ta”... Napokig vártuk a magyarázatot a hatalmas volumenű ak-
ció igazi indítékaira, de valahogyan csak nem születtek meg...
Így aztán azon kellett elgondolkodnunk, kinek és miért is fájt
Pozsonyban, hogy a magyar és a szlovák viszonyok az utóbbi
időben kissé békésebbek voltak országos szinten is.

A lelátók mindennek ellenére november utolsó hideg és
esős szombatján is szépen megteltek, s noha gól nem született,
de szívmelengető élmény volt – ismét – dunaszerdahelyinek
lenni. 

Én úgy hiszem, pontosan erről szól a sport, amely közössé-
get teremt nem csak a fociban, hanem – bízunk benne – az
élet egyre több területén, így városunk mindennapjaiban is.

Rajkovics Péter főszerkesztő

A közösség ereje

MEGJELENIK KÉTHETENTE
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Már 28 óra a rekord!
November közepén saját rekordját döntötte

meg a Kangoo DS csapata.
A Team Kangoo DS tagjai két évvel ezelőtt 24

órás rekordot állítottak fel, amikor az Európa Cen-
ter épületében egy egész napon keresztül zajlott a
pattogó kangoo mozgás. Ezúttal szombat reggel
nyolc órától vasárnap délig nem álltak le a csallóközi
hölgyek, akikhez rövid időre külsősök is csatlakoz-
tak. A hölgyeknek gratulálunk, mert rekordjukat
időközben hitelesítették is, tehát újabb dunaszer-
dahelyi sportteljesítményt őriznek a krónikák.

Vontszemű Július felvétele

Modellező kiállítás 
Repülőgépek, vonatok, harci járművek lekicsi-

nyített másait tekinthették meg az érdeklődők a
november 17–18-i dunaszerdahelyi modellező ki-
állításon.

A fennállásának 50. évfordulóját idén ünneplő
Dunaszerdahelyi Modellező Klub szervezésében
zajló kétnapos kiállítás célja az volt, hogy egyrészt
a klub tevékenységébe nyújtsanak bepillantást, il-
letve felhívják a figyelmet a modellezés, makettké-
szítés és -építés szépségeire.

Ponuka práce na mestskom úrade
Mesto Dunajská Streda oznamuje voľné pracovné miesto:
REFERENT SPOLOČNÉHO STAVEBNÉHO ÚRADU
kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru.
Nástup: 1. januára 2019. Plat: podľa Poriadku odmeňovania zamest-

nancov MsÚ Dunajská Streda, mesačná hrubá mzda minimálne 832,-
eur a výkonnostná odmena podľa množstva a kvality vykonanej práce

Ďalšie predpoklady: bezúhonnosť. Druh pracovného pomeru:
hlavný pracovný pomer.

Zoznam požadovaných dokladov:
• prihláška na voľné pracovné miesto s uvedením súhlasu so spraco-

vaním osobných údajov, doklad o vzdelaní (kópia diplomu alebo iného
rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní),

• profesijný štruktúrovaný životopis
Termín podania: Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je pot-

rebné doručiť osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda,
alebo poštou na adresu Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16,
929 01 Dunajská Streda v termíne do 30. novembra 2018 (vrátane).

Ďalšie informácie na tel. č.: 031/5903919, Mobil: +421
905/851946

Fergeteges jubileum – feketén-fehéren
November 16-án jubileumi koncertet adott a Black & White zenekar

a városi sportcsarnokban. Bertók István és Bertók Tóth Katalin zeneka-
ra idén tízéves. Közös történetük is egy évtizede kezdődött, hiszen 2008
januárjában megismerkedtek, tavasszal megalapították a Black & White
zenekart, májusban pedig már eljegyezték egymást, és a következő má-
jusban oltár elé is álltak. Azóta két gyermek szülei.

A több mint háromórás, két felvonásos koncerten sztárvendégek so-
kasága szórakoztatta a közönséget, többek közt Kökény Attila, Vastag
Tamás, Lantos Borbély Katalin, Igor Kmeťo, vagy éppen a legendás De-
legation frontembere, Rick Bailey. Mindannyian fantasztikus hangulatot
teremtettek a sportcsarnokban, ahol felcsendültek a Black & White le-
gújabb albumának, a Minden reggelnek a dalai is.

Az esten Hájos Zoltán polgármesteri emléklapot adományozott a
házaspárnak a könnyűzene terén kifejtett kimagasló munkájuk elisme-
réseként.

Rövid hírek – 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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Gymnaziálne jubileum v znamení nostalgie
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Veľkolepé podujatie, ktorého sa zú-
častnili osobnosti Trnavského samo-
správneho kraja a mesta Dunajská Stre-
da, bývalí aj súčasní žiaci a učitelia školy,
sa začalo o 10.00 predpoludním v diva-
delnej sále Základnej umeleckej školy v
Dunajskej Strede. Otváral ho príhovor
čerstvo zvolenej riaditeľky Moniky Si-
helskej, ktorá vo svojom prejave spome-
nula, že na škole mala už niekoľko func-
kií a s nimi spojených zážitkov a skúse-
ností. Na gymnáziu začínala ako štu-

dentka, neskôr tu pôsobila ako pedago-
gička a následne zástupkyňa riaditeľa.
Vyzdvihla, že škola je pre ňu srdcová zá-
ležitosť a bude sa snažiť urobiť všetko
pre jej dobré meno – z hľadiska kvalitnej
výuky, ale nezabúdajúc pritom ani na
dôležitosť morálnych hodnôt.

Župan Trnavského samosprávneho
kraja, Jozef Viskupič, v zhode s primáto-
rom Dunajskej Stredy, Zoltánom Hájo-
som, hovoril o schválení výstavby teloc-
vične v areáli gymnázia zastupiteľstvom
samosprávneho kraja. Pán župan poďa-
koval pedagógom za entuziazmus a obe-
tavú prácu. Vyjadril sa, že školstvo pova-
žuje za jednu zo svojich priorít a verí v
dobrú a prekvitajúcu spoluprácu do bu-
dúcich rokov.

Rad prejavov ukončil absolvent his-
toricky druhého ročníka školy, pán Edu-
ard Olgyai, spomienkami na úplné za-
čiatky gymnázia. Kultúrny program po-

zostával z vystúpení bývalých žiakov
školy, ktorí ochotne a s veľkou radosťou
prijali pozvanie. Klavírnou hrou sa
predstavil Peter Kelemen, ktorý brány
školy opustil iba minulý rok. Dominika
Grajcarová spolu s ďalšími tanečníkmi
zatancovali akrobatický rock’n’roll a vy-
stúpili aj tanečníci súboru ľudového tan-
ca Krpčiarik. Svojím speváckym progra-
mom si obecenstvo podmanila Zuzana
Hirková, ktorá svojím spevom spestrila
nejedno podujatie aj za svojich gymna-
ziálnych čias. Na veľkú radosť organizá-
torov aj hostí sa na pódiu predstavili aj
folk-rocková speváčka Soňa Horňáko-
vá, uznávaná a mnohonásobne ocenená
umelkyňa a Veronika Strapková, jeden z
najväčších objavov slovenskej hudobnej
scény súčasnosti. Nepochybne najvtip-
nejším momentom programu bolo
„stand-up“ vystúpenie známeho sloven-
ského herca Ivana „Tuli“ Vojteka, ktorý
prítomným porozprával množstvo hu-
morných zážitkov zo školskej lavice.

Po slávnostnom programe čakal hostí
raut v budove gymnázia. Popri vynika-
júcich jedlách si bývalí pedagógovia a
študenti zaspomínali pri retrokútiku, v
ktorom ich čakali „brány do minulosti“
– čiernobiele fotografie, originály prvých
vysvedčení či iné pôvodné predmety.
Predposledný novembrový štvrtok sa
pre Gymnázium Ladislava Dúbravu
niesol v znamení nostalgie, príjemných
rozhovorov a nádejných očakávaní do
budúcna.

Tilajčík Edit

Krásnych sedemdesiat rokov
oslavovalo vo štvrtok 22. novembra
2018 Gymnázium Ladislava Dú-
bravu. Škola otvorila svoje brány po
prvýkrát v roku 1948. Dnes sa mô-
že pýšiť bohatou históriou a úspeš-
nými absolventmi. 
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Az ülés elején üdvözölték a megjelent
vendégeket, köztük Jozef Viskupičot,
Nagyszombat megye elnökét, Berényi
József megyei alelnököt, Menyhárt Jó-
zsefet, az MKP elnökét, a járási szerve-
zetek vezetőjét, az egyházak képviselőit
és a városi szervezetek, vállalatok igazga-
tóit, illetve minden megjelentet.

Ezt követően a helyi választási bizott-
ság elnöke, Nyílfa Péter tájékoztatta a
résztvevőket a választási eredményekről.
Ezután Hájos Zoltán polgármester tette
le esküjét, majd Gútay László olvasta fel
a képviselők nevében azt eskü szövegét, s
a folytatásban a 21 megválasztott képvi-
selőből 20 letette az esküt (egyedül An-
tal Ágota nem volt jelen).

Az ünnepi részben Hájos Zoltán, Jo-
zef Viskupič és Berényi József mondott
ünnepi beszédét, valamint mons. Szakáll
László esperes és Görözdi Zsolt refor-
mátus lelkész köszöntötte a képviselő-
ket.

Az ünnepi rész után rövid fogadásra
került sor, majd az ülés második felében
a képviselők a városi tanács és a bizottsá-
gok összetételéről döntöttek. 

Ekképp Dunaszerdahelynek az elő-
ző időszakhoz hasonlóan két alpolgár-
mestere lesz, továbbra is alpolgármes-

ter marad A. Szabó László, továbbá
Karaffa Attila tölti be a tisztséget.
A. Szabó László első számú alpolgár-
mesterként többek közt a kultúra, a
pénzügyek, a városfejlesztés, az oktatás
területével foglalkozik majd, míg Ka-
raffa Attila a szociális ügyekkel, az ifjú-
ságpolitikával, a sporttal, illetve a kör-
nyezetvédelemmel. 

Alpolgármesterként mindketten he-
lyet kapnak a városi tanácsban is, rajtuk
kívül a további négy helyről pedig titkos
szavazással döntöttek a képviselők. En-
nek eredményeként Garay László, Ho-
rony Ákos, Hakszer Roland és Dakó
Sándor lesz a tanács tagja. 

Nyolc szakbizottság is létrejött:  
Mandátumfelügyelő bizottság – el-

nök: Dakó Sándor, alelnök Horony
Ákos. Tagok: Hodosy Szabolcs, Bugár
György, Nagy Iván, Bachman László.

Pénzügyi bizottság – elnök: Hodosy
Szabolcs, alelnök Garay László. Tagok:

A. Szabó László, Karaffa Attila, Hor-
váth Zoltán, Herceg Andrea.

Városfejlesztési bizottság – elnök:
Garay László, alelnök: Dakó Sándor.
Tagok: Brunczvik Tünde, Dohorák Sán-
dor, Horony Ákos, Hakszer Roland.

Környezetvédelmi bizottság – elnök:
Bachmann László, alelnök Nagy Iván.
Tagok: Földes Károly, Gútay László,
Šándor Klára, Herceg Andrea.

Oktatási és kulturális bizottság – el-
nök: Gútay László, alelnök Šándor Klá-
ra. Tagok: Karaffa Attila, Nagy Iván, Őri
Rita, Herceg Andrea.

Ifjúsági és sport bizottság – elnök
Nagy Krisztián, alelnök Brunczvik Tün-
de. Tagok: Bugár György, Dohorák Sán-
dor, Őri Rita, Horváth Zoltán.

Szociális és egészségügyi bizottság –
elnök Puha György, alelnök: Horváth
Zoltán. Tagok: Bugár György, Földes
Károly, Nagy Krisztián.

Kisebbségi- és nemzetiségi bizottság
– elnök Horony Ákos, alelnök: Herceg
Andrea. Tagok: Bachmann László, Bu-
gár György, Gútay László, Karaffa Atti-
la.

A házasságkötést végző személyekről
is döntöttek a képviselők. A polgármes-
ter és két alpolgármester mellett Gútay
László, Garay László, Herceg Andrea,
Antal Ágota és Dakó Sándor adhatja
majd össze a polgári szertartáson a páro-
kat.

A következő ülést december 11-én
tartják, ahol a jövő évi költségvetésről is
tárgyalnak majd a képviselők.

Megalakult az új képviselő-testület
Hétfőn délután alakuló ülését

tartotta városunk új képviselő-testü-
lete, amely a november 10-i helyha-
tósági választások eredményeként
jött létre.
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Zasadnutia sa zúčastnili aj hostia, medzi nimi Jozef Visku-
pič, predseda TTSK, Berényi József, podpredseda TTSK,
Menyhárt József, predseda SMK, vedúci okresných úradov a
inštitúcií, predstavitelia cirkví a riaditelia mestských inštitúcií.

Potom predseda mestskej volebnej komisie, Nyílfa Péter
predniesol výsledky volieb. Ako prvý zložil sľub primátor Há-
jos Zoltán, po ňom Gútay László prečítal v mene poslancov
text sľubu a z 21 poslancov 20 zložilo sľub. Jedine Antal Ágota
nebola prítomná.

Slávnostné príhovory predniesli Hájos Zoltán, Jozef Visku-
pič a Berényi József, prítomných pozdravili aj mons. Szakáll
László a duchovný reformovanej cirkvi Görözdi Zsolt.

Nasledovala recepcia a v druhej časti schôdze rozhodli po-
slanci o obsadení mestskej rady a komisií. 

Dunajská Streda bude mať znova dvoch viceprimátorov,
ostáva A.Szabó László a druhým bude Karaffa Attila. I. vice-
primátor A.Szabó László bude zodpovedný za kultúru, finan-
cie, rozvoj mesta, vzdelanie, kým Karaffa Attila za sociálne zá-
ležitosti, mládežnícku politiku, šport a ochranu životného pro-
stredia. 

Dvaja viceprimátori budú členmi mestskej rady, okrem nich
ešte štyria poslanci, o ktorých sa rozhodlo v tajnom hlasovaní.
Budú to Garay László, Horony Ákos, Hakszer Roland, Dakó
Sándor. 

Vzniklo osem odborných komisií: 
Mandátová – predseda: Dakó Sándor, podpredseda Horo-

ny Ákos. Členovia: Hodosy Szabolcs, Bugár György, Nagy
Iván, Bachman László.

Finančná – predseda: Hodosy Szabolcs, podpredseda Ga-
ray László. Členovia: A. Szabó László, Karaffa Attila, Horváth
Zoltán, Herceg Andrea.

Pre rozvoj mesta - predseda: Garay László, podpredseda:
Dakó Sándor. Členovia: Brunczvik Tünde, Dohorák Sándor,
Horony Ákos, Hakszer Roland.

Ochrany životného prostredia – predseda: Bachmann
László, podpredseda Nagy Iván. Členovia: Földes Károly, Gú-
tay László, Šándor Klára, Herceg Andrea.

Pre vzdelanie a kultúru – predseda: Gútay László, pod-
predseda: Šándor Klára. Členovia: Karaffa Attila, Nagy Iván,
Őri Rita, Herceg Andrea.

Pre mládež a šport – predseda: Nagy Krisztián, podpredse-
da: Brunczvik Tünde. Členovia: Bugár György, Dohorák Sán-
dor, Őri Rita, Horváth Zoltán.

Pre sociálne veci a zdravotníctvo – predseda: Puha György,
podpredseda: Horváth Zoltán. Členovia: Bugár György, Föl-
des Károly, Nagy Krisztián.

Pre národnostné menšiny – predseda: Horony Ákos, pod-
predseda: Herceg Andrea. Členovia: Bachmann László, Bugár
György, Gútay László, Karaffa Attila.

Poslanci rozhodli aj o sobášiacich kolegoch. Popri primáto-
rovi a viceprimátoroch Gútay László, Garay László, Herceg
Andrea, Antal Ágota a Dakó Sándor.

Nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva bude 11.
decembra, poslanci budú prerokúvať aj budúcoročný rozpočet.

Nové mestské zastupiteľstvo
V pondelok popoludní bola ustanovujúca schôdza

mestského zastupiteľstva, ktoré vzniklo na základe
výsledkov volieb 10. novembra.
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Továbbra is a fejlődés útján 

Mennyire fog törekedni a választá-
sok előtt bemutatott MKP program
megvalósítására?

Először is szeretném megköszönni a
dunaszerdahelyi polgároknak, hogy el-
mentek szavazni, igaz a részvétel ala-
csonyabb volt, mint négy évvel ezelőtt,
de minden szavazónak kijár a köszö-
net, bárkire is adta a szavazatát, mert
aktívan állást foglalt.

Ami a kérdést illeti, bízom benne,
hogy a lakosokhoz is eljutott az MKP
programja, amelynek a polgárok nagy
többségben bizalmat szavaztak, hiszen
21 képviselőből 13 MKP-s jelölt került
a testületbe. Ennek alapján az elkövet-
kező négy évben is arra fogunk töre-
kedni, hogy városunkat fejlesszük. A
komplex program széles szakmai csa-
pat együttműködésével jött létre, s Du-
naszerdahely működésének minden te-
rületére kiterjed, a városfejlesztésen ke-
resztül a családra, az oktatásra, kultúr-
ára, sportra, közlekedésre, parkolási ki-
hívásokra, közbiztonságra, szabadidő-
re, turizmusra, környezetvédelemre, az
ügyintézés hatékonyabb tételére. A
képviselőkkel ennek megvalósítását
fogjuk szem előtt tartani a következő
időszakban.

Milyen prioritásokat emelne ki?
Csak néhány hangsúlyos területet

szeretnék megemlíteni.  Mindenkit
érint a közlekedés, hiszen nem csak
gyalogosan, hanem autóval vagy más
közlekedési eszközzel haladva is részt
veszük benne, s nem csak a városlakók,
hanem a Dunaszerdahelyre érkezők
ezrei is. A megyével közösen fogjuk
megépíteni a körforgalmat a Nagyabo-

nyi út és a Kertész, illetve Czibók utcák
kereszteződésében, amelyet a megyei
testület is támogatott november 7-i ki-
helyezett ülésén városunkban. A Fő ut-
cán, a Tesco bevásárlóközpontnál, ahol
az elkerülő út első két szakaszának ki-
alakításával megnövekszik a forgalom,
egy jelzőlámpás körforgalmat vagy egy
útkereszteződést alakítanánk ki, a köz-
lekedés igényeinek függvényében.
Ugyancsak a Fő utcán, a posta épületé-
nél jelzőlámpás átkelő kerülne kiépítés-
re. Folytatjuk emellett a várost elkerülő
közút építését, ezáltal megvalósítjuk a
Kisudvarnoki út és az Észak II. lakóte-
lep összekötését, amely sokat segíthet
majd a városon áthaladó forgalom eny-
hítésében.

A városi intézmények fejlesztése is
folytatódik?

Az oktatási intézmények épületei-
nek megújítása eddig is prioritás volt,
megújult az Október utcai óvoda, ké-
szül a projektdokumentáció a Ko-
menský utcai óvoda felújítása kapcsán,
a Kodály Zoltán Alapiskolánál pedig a
tetőszerkezet újulna meg, de a Vám-
béry Ármin Alapiskola tetőszerkezetét,
valamint a régi nyílászárók cseréjét és
az épület hőszigetelését is végrehajta-
nánk, s folytatnánk az iskolakonyhák
központosítását is. Ennek hatékonysá-
ga ugyanis akkor lesz teljes, ha elké-

szülnek a további konyhák és a kiadók
is. A gondozószolgálatot is bővíteni kí-
vánjuk, mert városunk lakossága is idő-
södik és sokan gondozásra szorulnak.
Ezzel is szeretnénk segíteni a családok-
nak. 

Sikerül az új testületnek még idén
döntenie a jövő évi költségvetésről?

Terveink szerint a novemberi első
ülést követően a december 11-én sorra
kerülő második testületi ülésen már el-
fogadhatnánk a költségvetést, mert
nem szeretnénk egy költségvetési pro-
vizóriummal indítani a 2019-es esz-
tendőt. Többek közt például a téli út-
karbantartás miatt nem volna ajánlott
jövő évi pénzügyi keret nélkül zárni
2018-at. Ami a konkrét beruházásokat
illeti, az idő szűke miatt erről nem de-
cemberben, hanem a februári ülésen
döntenének a képviselők. A 2019-es
költségvetés valószínűsíthetően több
százezer eurós többletet fog mutatni, a
jövő év elején pedig az ünnepek után a
képviselők a bizottságokban egyeztet-
ni, majd dönteni tudnak a beruházási
prioritásokról.

Ezzel együtt elég idő adódik a beru-
házások tervének elkészítésére és azok
költségét is pontosan fel lehet vázolni, s
valóban a legfontosabb és a lakosság
igényéire válaszoló fejlesztések valósul-
nak meg a jövő évben. 

Dunaszerdahely november 10-
én választott. Az önkormányzati
voksolás eredményeként városun-
kat az elkövetkező négy évben újra
Hájos Zoltán, az MKP jelöltje fog-
ja vezetni. A Csallóköz szívének
polgármestereként 2009 óta dol-
gozó jogászt az elkövetkező idő-
szak terveiről kérdeztük.
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Naďalej cestou rozvoja

Nakoľko budete trvať na realizácii
volebného programu SMK? 

Najskôr by som sa chcel poďakovať
občanom mesta, že sa volieb zúčastnili,
hoci je pravda, že účasť bola nižšia ako
pred štyrmi rokmi, ale každému, kto ak-
tívne vyjadril svoj postoj, patrí vďaka, ne-
závisle od toho, koho volil.

Čo sa danej otázky týka, verím, že
program SMK sa dostal k občanom, ke-
ďže mu väčšina z nich vyjadrila svoju
podporu, veď z 21 poslancov v zastupi-
teľstve je  13 kandidátov SMK. Na zá-
klade tohto sa v nasledujúcich štyroch
rokoch budeme snažiť, aby sme naše
mesto rozvíjali.  Komplexný program
vznikol v spolupráci členov odborného
tímu, rozvoj sa týka všetkých oblastí čin-
nosti mesta, počnúc rodinami, vzdela-
ním, kultúrou, športom, cez dopravu, vý-
zvy parkovania, bezpečnosti, voľný čas,
cestovný ruch, ochranu životného pro-
stredia až po efektívnejšie vybavovanie
záležitostí. V nasledujúcom období bu-
deme mať na zreteli jeho realizáciu. 

Ktoré priority by ste vyzdvihli?

Spomenul by som len niekoľko vý-
znamných oblastí. Každého sa týka do-
prava, zúčastňujeme sa jej pešo, autom či
inými dopravnými prostriedkami, a to
nielen obyvatelia mesta, ale tisíce iných
prichádzajúcich do Dunajskej Stredy.
Spolu so župou vybudujeme okružnú
križovatku medzi Veľkoblahovskou ces-
tou a Záhradníckou a Czibókovou, čo
potvrdila župa 7. novembra aj na svojom
výjazdovom zasadnutí  v našom meste.
Na Hlavnej ulici, pri obchodnom centre
Tesco, kde sa v dôsledku otvorenia dvoch
úsekov obchádzkovej cesty zvýši pre-
mávka, vybudujeme svetelnú okružnú
križovatku alebo križovatku so svetelnou
signalizáciou, v závislosti od podmienok.
Na Hlavnej ulici, pri budove pošty, sa vy-

buduje priechod pre chodcov so svetel-
nou signalizáciou. Popri tom pokračuje-
me s výstavbou obchvatu mesta, a teda
prepojením Malodvorníckej cesty so síd-
liskom Sever II, ktorý pomôže reduko-
vať premávku cez mesto. 

Bude pokračovať aj rozvoj mest-
ských inštitúcií?

Vynovenie budov vzdelávacích inšti-
túcií bolo prioritou aj doteraz,  opravila
sa budova MŠ  na Októbrovej ulici, pri-
pravuje sa  projektová dokumentácia na
rekonštrukciu MŠ na Komenského uli-
ci, pripravujeme rekonštrukciu strechy
na ZŠ Kodálya Zoltána, tiež ZŠ Vám-
béryho Ármina, ale aj výmenu okien a
dverí a tiež tepelnú izoláciu. Budeme tiež
pokračovať v budovaní centralizácie
školských kuchýň, lebo jej efektivita bu-
de len vtedy úplná, ak sa pripravia aj ďal-
šie kuchyne a výdajne jedál. Plánujeme
rozšíriť aj opatrovateľskú službu, lebo aj
občania  mesta starnú a mnohí sú odká-
zaní na starostlivosť iných. Aj týmto
chceme pomôcť rodinám. 

Podarí sa novému zastupiteľstvu eš-
te v tomto roku rozhodnúť o budúco-
ročnom rozpočte?

Podľa našich plánov sa po prvom no-
vembrovom zastupiteľstve bude 11. de-
cembra konať druhé, na ktorom by sme
mohli prijať rozpočet na budúci rok, ke-
ďže nechceme rok 2019 začať s provizó-
riom. Okrem iného by sa napríklad kvôli
zimnej údržbe ciest neoplatilo uzavrieť
rok 2018 bez finančného rámca na na-
sledujúci rok. Čo sa konkrétnych investí-
cií týka, kvôli krátkosti času poslanci ne-
budú rokovať v decembri, ale na februá-
rovom zasadaní. Rozpočet na rok 2019
bude ukazovať pravdepodobne niekoľko
stotisíc eur prebytok, avšak po sviatkoch
začiatkom nového roka poslanci v komi-
siách prerokujú a potom rozhodnú o in-
vestičných prioritách.

Takto bude dostatok času na prípravu
plánu investícií a ich presnejší rozpočet,
čím sa v budúcom roku budú môcť zrea-
lizovať tie, pre potreby obyvateľstva naj-
dôležitejšie rozvojové plány. 

P
R

IM
Á

T
O

R
 O

D
P

O
V

E
D

Á

10. novembra volila aj Dunajská
Streda. Na základe výsledkov volieb
bude mesto aj v nasledujúcich
štyroch rokoch viesť Hájos Zoltán,
kandidát SMK. S právnikom, od ro-
ku 2009 primátorom mesta, sme sa
rozprávali o jeho plánoch. 
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A sánta dervis hazatért szeretett városába

Programok sokasága Sikabonyban
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„Vámbéry Ármin Csallóköz nagy
alakja, a Kelet-kutatás atyja. Ő a kitar-
tást, a küzdelmet, a tudást, az ismeretlen
megismerésének kimeríthetetlen vágyát
jelenti. Vámbéry  az ős magyarság kuta-
tója, a keleti világ nagy ismerője, a sánta
dervis,  akit a nyugati világ példanélküli
magaslatokba emel, akiről Jókai, mint a
legjobb magyar íróról beszél. Ez a Vám-
béry zsidó, muzulmán és református, tö-
rökök közt a legjobb török, angolok
közt a legjobb angol, a magyarok közt,
hát itt minden más, de Csallóköz egyen-
lő Vámbéryvel. Ha igaz, hogy a Csalló-
köz a tökéletes semmi, akkor Vámbéry
is az. Vámbéry példamutatása, a ma-
gyarsághoz kötődő erős ragaszkodása, a
feltárt és feltáratlan az örökség, amit
ránk hagyott” – fogalmazott köszöntő-
jében Hodossy Gyula, a Vámbéry Pol-
gári Társulat igazgatója.

„Professzor urunk!” – mondta ünne-
pi beszédében dr. Dobrovits Mihály tur-
kológus, a Vámbéry Tudományos Kol-
légium elnöke – „Ne haragudj az általad
sose kedvelt bizalmas megszólításért, de

úgy érzem mégis jogom vagy jogunk van
rá. Hazaérkeztél ugyanis. Isztambul
nemzetközi világa, Teherán szépségei, a
közép-ázsiai sivatagok szomja törte tes-
ted, hogy aztán London és Budapest
köreiben keresd otthonod. Lehet, ma-
gad sem gondoltad volna, hogy egykori
piócavadász porfészked lesz az, amely
ma, a csallóközi magyarság virágzó köz-
pontjaként benned lelte meg hazáját. Te
pedig, reméljük, mibennünk!

Köszönjük neked Vámbéry Ármin,
hogy voltál és vagy nekünk, s mi pedig
fogadjuk, hogy erőnkből és tehetsé-
günkből telhetően igyekszünk hűnek
lenni emlékedhez! S ez a Te utolsó utáni
kalandod és érdemed.”

Dr. Hájos Zoltán polgármester sze-
rint különleges alkalom, hogy Duna-
szerdahely jeles fiát ilyen méltó alkotás
formájában köszöntheti, és minden bi-

zonnyal sok dunaszerdahelyi és turista
fog örömmel leülni a neves tudós mellé
egy fotó erejéig.

Az alkotás létrehozását Kulcsár La-
jos mérnök, a Coop Jednota elnöke, a Je-
ruzsálemi Szent János Szuverén Máltai
Lovagrend lovagja kezdeményezte, aki
ugyancsak abbéli örömét fejezte ki, hogy
a lokálpatriótáknak köszönhetően meg-
valósulhatott az impozáns terv. 

A szoboravatáson jelen volt még
Mag Gyula szobrászművész, dr. Pop-
per György, a Jeruzsálemi Szent János
Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm
Perjelségek Szövetsége Magyarországi
Nagyperjele, illetve dr. vitéz lovag Cza-
páry-Martincsevics András nemzetőr
vezérőrnagy, a Magyar Nemzetőrség
„Török István” Győr-Moson-Sopron
Megyei Szövetségének elnökparancs-
noka.

A Sikabony Polgári Társulás a karácsonyváró időszak-
ban is, hasonlóan az év többi szakaszához, gazdag prog-
ramkínálattal várja a vásorész lakóit.

December 1-jén a sikabonyi Betlehem megépítésére és a fe-
nyőfaállításra hívják a segíteni vágyókat, majd december 2-án
15.30 órától a városrész advetni gyertyáját gyújtják majd meg,
ünnepi keretek között.

Advent második vasárnapján, december 9-én 15 órakor a
Mikulás érkezik meg a közösségi házba, hogy a gyerekeket

megajándékozza, majd december 16-án 15 órától a jubilánso-
kat köszöntik, s velük együtt gyújtják meg az adventi gyertyát.

A december 23-ai, utolsó adventi gyertya meggyújtását kö-
vetően pedig 31-ére várják szeretettel szilveszterezni a sikabo-
nyiakat, dunaszerdahelyieket a közösségi házba.

Simon Ferenc, a társulás vezetője szerint minden igyekeze-
tük hiábavaló volna, ha nem állna a vezetőség mögött az a lel-
kes, tenni akaró csapat, amely mindenben segíti őket – velük
együtt kívánnak minden olvasónak áldott adventet! 

Dunaszerdahely híres fiának,
Vámbéry Árminnak az egészala-
kos szobrát leplezték le november
8-án a Bartók Béla sétányon. A
Mag Gyula szobrászművész alkot-
ta, padon ülő, nemzetközi hírű Ke-
let-kutató, mint azt az ünnepi ava-
tón elmondták, végre hazatért sze-
retett városába. 



Az immár hagyományokkal rendelkező és egyre több láto-
gatót vonzó dunaszerdahelyi karácsonyi vásár november utol-
só napján 14 órától nyitja meg kapuit.

A hangulatos ünnepi rendezvényt ezúttal is a Csaplár Bene-
dek Városi Művelődési Központ előtti téren szervezik meg. A
vásárból idén sem hiányoznak a karácsonyi termékek, valamint
az olyan finomságok sem, mint a kürtőskalács, a kemencés lán-
gos, a sült gesztenye, a forralt bor és a karácsonyi puncs. A jó
hangulat természetesen idén is garantált.

Minden pénteken, szombaton és vasárnap 17 órától élő
koncertek lesznek. Fellép többek között a Csavargók, a Colo-
rado és a Nightride zenekar. Vasárnaponként 20 óráig élőzenés
retrobulival várják a látogatókat. Hétközben délután 16 órától
a város óvodásai adnak ünnepi műsort, továbbá az érdeklődők
megnézhetik a művészeti alapiskola, a magángimnázium, az
Apró és Kis Csallóközi, valamint a Krpčiarik táncegyüttes mű-
sorát is. A karácsonyi vásárban ezúttal is lesz élő betlehem, a
Szlovákiai Kisállattenyésztők Dunaszerdahelyi Alapszerveze-
te jóvoltából pedig most is helyet kap az állatsimogató.

December 1-én és 8-án a karácsonyi vásárban először őster-
melői piacot rendeznek. Ezeken a szombatokon a vásár már
délelőtt 9 órakor nyit. Itt házi készítésű termékeket, továbbá
kézzel készült ajándéktárgyakat lehet majd vásárolni. Decem-
ber 15-én pedig 2. alkalommal rendezik meg a a halászléfőző-
versenyt, amelybe a csapatok előzetesen a helyszínen a Cool
Barban jelentkezhetnek.

A szökőkút peremén az önkormányzat idén is elkészíti a vá-
ros adventi koszorúját. Az ünnepi gyertyagyújtásokra vasárna-
ponként 17 órától kerül sor. December 2-án  a Tiszta Forrás
Népdalkör, december 9-én a Szent György Kórus és december
16-án pedig a Vox Camerata kórus előadásában karácsonyi da-
lok csendülnek fel, hogy meghittebbé tegyék az ünnepvárást.

A programok:

November 30. / Fodor Dóra / DJ Raymond
December 1. / 9.00-től karácsonyi piac / 

Retrock Party Band
December 2. / vasárnap / Tiszta Forrás Népdalkör / 

ünnepi gyertyagyújtás / 
Sándor Deni és Jánoska Tibor

December 3. / Művészeti AI
December 4. / Jesenský utcai Óvoda
December 5. / SzNF téri Óvoda
December 6. / Benedek Elek Óvoda
December 7. / Magángimnázium / Nightride Zenekar / 

Valaskó Feri / DJ Athosz
December 8. / 9.00-től karácsonyi piac /Csavargók
December 9. / vasárnap / Szent György Kórus / 

ünnepi gyertyagyújtás / 
Bertók Pityu és Meszi

December 10. / Halpiac téri Óvoda
December 11. / Rózsaligeti Óvoda

Vovo kórus Kevicky Tünde vezetésével
December 12. / Október utcai Óvoda / Krpčiarik Táncegyüttes
December 13. / Apró és Kis Csallóközi Táncegyüttes 
December 14. / Komenský Óvoda / Nightride Zenekar / 

Colorado zenekar
December 15. / 10-től halászléfőző verseny / 

Mezei Ernő cigányzenekara / Pavlik Dominika / 
Haizok Melinda / Oké zenekar

December 16. / vasárnap / Vox Camerata Kórus / 
ünnepi gyertyagyújtás / Egér és bandája

December 17. / Kodály Zoltán Alapiskola 2. A osztálya 
Zöld Ágnes vezetésével

December 18. / Barátság téri Óvoda / A dunaszerdahelyi 
nyugdíjas klub Rozmaring énekkara
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Milyen belső és külső tényezők szül-
ték meg 2008-ban annak az ötletét,
hogy Dunaszerdahelyen szükség van
egy újabb iskolára, egy magángimnázi-
umra?

Ami a belső késztetést illeti, legfő-
képp az motivált, hogy a diplomám meg-
szerzése után először a nyitrai tanárkép-
zőben, majd Pozsonyban az oktatási mi-
nisztériumban, később rövid ideig a ko-
máromi egyetemen dolgoztam, és nagy
szükségét éreztem, hogy végre a szülővá-
rosomban, illetve annak lakosaiért is te-
gyek valami érdemlegeset. Mivel peda-
gógus vagyok, kézenfekvő volt, hogy ezt
a lehetőséget elsősorban az oktatás terü-
letén kell keresnem, és amikor ez az ötlet
találkozott azzal a szülői elvárással és
igénnyel, hogy kellene egy középiskola,
ahol más szemlélet és más hozzáállás
uralkodik, mint az általában megszo-
kott, viszonylag gyorsan körvonalazó-
dott a tervezet. Sohasem azon volt a
hangsúly, hogy egy újabb intézmény szü-
lessen, vagy hogy valakit nehezebb hely-
zetbe sodorjunk, hanem a város és a kör-
nyék lakosainak kívánalmát szerettük
volna megfelelő formába önteni. Mond-
hatnám, hogy szerencsés véletlen egybe-
esés volt mindez, de tudom, hogy nin-
csenek véletlenek...

Kik voltak azok, akik a bölcsőnél
álltak?

Ahogy említettem, voltak pártfogó-
ink és jóakaróink, akik az első pillanat-
tól, az ötlet megszületésétől mellettünk
álltak, és lehetővé tették a szervezést, a
tervek konkrét formába öntését. Közü-
lük elsősorban Rácz József mérnök urat
említeném, aki vállalkozóként látott fan-
táziát a tervben, valamint Fibi Sándort, a
Vámbéry Ármin Alapiskola egykori
igazgatóját, aki az első átmeneti ottho-
nunkat biztosította. Rajtuk kívül Vida
Aranka, a Neratovice téri szakközépis-

kola fenntartója szolgált sok-sok gyakor-
lati tapasztalattal. Nélkülük nem sike-
rült volna a megbízható, szilárd alapok
megteremtése. Ennek a támogatásnak
köszönhetően már „csak” egy jó tanári
kart kellett verbuválni, olyan megbízható
személyeket, akik azonosulni tudtak a
küldetésnyilatkozatban foglaltakkal, és
egyben alkalmasak is voltak erre a külde-
tésre és a családias légkör biztosítására.

Ha ma kezdené, hogyan tenné, mit
tenne másképp?

Visszatekintve a kezdetekre úgy ér-
zem, hogy minden így volt rendjén. Per-
sze ha apró részleteiben vizsgálnánk a
történteket, itt-ott lehetne más döntése-
ket hozni, ám összességében ez nem vál-
toztatna a lényegen. Számunkra mindig
az volt a fontos, hogy a magunk elé állí-
tott mércének megfelelően teljesítsünk,
és közben az iskolánkat választó fiatalok
és azok szülei elégedettek legyenek dön-
tésükkel, mert azt kapták, amit szerettek
volna, illetve azt, amire az életben a leg-
nagyobb szükségük lesz.

Milyen summázattal tekint vissza
az elmúlt, gazdag évtizedre?

Tíz év történelmi távlatokban elenyé-
sző, de viszonylag sok idő egy ember
életében, főképp ha a gyerekkor tekinte-
tében, a születéstől vizsgáljuk. Ezalatt
bontakozik ki ugyanis személyes énje,
ezalatt sajátítja el a létezéséhez szükséges
legfontosabb készségeket, normákat, és
számtalan szocializációs hatás éri. Egy
iskola esetében is mindig van mit tanul-

ni, főleg ha a kor kihívásainak is meg sze-
retnénk felelni. Ebből a szempontból va-
lóban gazdag volt ez az időszak. És ha
azt nézzük, mennyi ügyes, értelmes és
tanulékony fiatallal kerültünk kapcsolat-
ba, akik közösségünk fontos tagjai, akár
későbbi vezetői lehetnek, mindenkép-
pen megérte a fáradozást. Egyértelműen
úgy ítélem meg, hogy az elszalasztott le-
hetőség rosszabb lett volna minden
egyes elhibázott döntésnél.

Melyek voltak a gimnázium „életé-
nek” legemlékezetesebb pillanatai?

A hely és az idő, ami itt rendelkezé-
sünkre áll, kevés volna mindezek felsoro-
lására. Gyakorlatilag minden egyes nap,
minden egyes tanítási óra, minden kö-
zösségi élmény, kirándulás, ünnepség,
bármi, amiben részünk volt, egy-egy
fontos és emlékezetes adalék volt mind-
annyiunk életében. Az pedig már csak a
hab a tortán, hogy a tanulmányi eredmé-
nyek, amit diákjaink elértek, évről évre
egyre magasabbra, a legkiemelkedőbb is-
kolák közé emelték intézményünket. Je-
lenleg Nagyszombat megyében a gimná-
ziumok közt az első helyen állunk, or-
szágos szinten pedig a tizenötödikek va-
gyunk a rangsorban.

Egy iskola nem tíz évre tervez...
Hogyan látja a magángimnázium jövő-
jét városunkban, régiónkban?

Induláskor többször nekem szegez-
ték a kérdést: életképes lesz-e az iskola?
Azt hiszem, erre egyértelmű választ ad-
tunk. Az élet igazolta, hogy jó úton in-
dultunk el, és kis lépésekkel szeretnénk
folytatni ezt a történetet. Bízom benne,
hogy a mindenkori törvényalkotók és hi-
vatalnokok továbbra is megfelelő társa-
dalmi és gazdasági feltételeket biztosíta-
nak majd a magániskolák számára is, és
nem fogunk értelmetlen akadályokba üt-
közni. Ha így lesz, már csak rajtunk mú-
lik, hogy szakmailag és emberileg is min-
dent megtegyünk, és esetleg további tá-
mogatókra is leljünk a dunaszerdahelyi
és a csallóközi tehetséges fiatalok jövője
érdekében. Hiszem ugyanis, hogy két-
ségkívül megérdemlik...

„Az élet igazolta, hogy jó úton járunk”
A Dunaszerdahelyi Magángim-

názium tízéves jubileuma kapcsán
annak alapítóját, A. Szabó László
alpolgármestert kérdeztük...
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Átadták a MOL Akadémiát
Odovzdali Akadémiu DAC-u
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Emlékezés a nagy háborúra 

A víz az élet...

Különleges hangulatú, nagyívű színpadi darabbal em-
lékezett meg az 1918. november 11-én, éppen 100 éve
véget ért nagy háborúról a Dunaág Táncműhely és a Ri-
valda Színház november 18-án.

A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színház-
termében volt, hogy a lélegzetvételt is hallani lehetett a mo-
numentális alkotás drámai perceiben – a tánc és a színház
ötvözetét kellő mértékkel vegyítő darab lépésről lépésre, „tö-
redékekből egészbe” építkezve jelenítette meg a háborús
mindennapokat az egyéni, csallóközi sorsokon keresztül.
Ez a fokozatosság tette hitelessé, feszülten villódzóvá, majd

kimerevített pillanatokból vérvörös rózsaként kinyíló pokoli
drámává a nézők előtt az ember ember elleni küzdelmének
egyik legborzalmasabb, legtragikusabb háborúját. 

A Volner Nagy Melinda rendezte alkotást Menyhárt Jó-
zsef, a Magyar Közösség Pártjának elnöke, illetve Vajda Bar-
nabás történész nyitotta meg, zenei hátterét Darvas Kristóf,
Németh Dénes és zenekara alkotta, a filmbejátszásokat
Gondos Dóra, Nyitrai Balázs és Tiszai Orsolya válogatta.

Koreográfusok: Bóbis László, Budai László, Görcs Tá-
más, Hajdú Flórián, Madocsai Imre, Mihálka Görcs Linda,
Varga Attila, Volner Nagy Melinda. Társalkotók: Kóczán
András Imre, Nagy Iván, Szabó Manyi. 

Farkas Szakáll Mária tárlatával
nyitották meg az elmúlt héten a Cse-
madok kulturális hetét városunkban,
az alapszervezet Bacsák utcai székhá-
zában.

A dunaszerdahelyi születésű, jelen-
leg fotózással és festészettel foglalkozó

szabadúszó képzőművész alkotásainak
bemutatójára sokkal többen voltak kí-
váncsiak, mint amennyien a kiállítótér-
be befértek volna. 

A csoportos és önálló kiállításokkal
idehaza és külföldön is szereplő Farkas
Szakáll Mária mostani rendhagyó, ka-

marajellegű tárlatán a strasbourgi kiál-
lítása képeit tekintheti meg a nagykö-
zönség. A tárlat pedig a vízről szól, „a
víz az élet” momentumait járja körbe, s
a természet inspirálta ötletekből feltöl-
tődött mondanivaló áll a középpont-
ban.
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Család – kiállítás a Kortársban
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Születések – Novorodenci
Xia Zien, Nagy Leonard Junior, 
Vajas Emil, Lengyelová Lilien, Pintér Denis, 
Mandák Dominik, Hámová Natália

Elhalálozások – Zomreli
Kász Štefan (1945), Majerová Irena (1936)
Kovács Juraj (1960), Tanóczkyová Magdaléna (1940)
Bugár Koloman(1953), Vass Gejza (1963)
Némethová Rozália (1937)

Krónika – Kronika

A sikabonyi Betlehem megépítése és fenyő-
faállítás. Sikabonyi Közösségi Ház, 8.00

A nőci ha eleven. Horen jótékonysági fotóki-
állítása. Buena Coffe House, 8.00

Karácsonyi mini könyvfesztivál. Vermes-vil-
la, Kortárs Magyar Galéria, 14.00

Első adventi gyertyagyújtás Sikabonyban.
Sikabonyi Közösségi Ház, 15.30

Első adventi gyertyagyújtás. Csaplár Bene-
dek Városi Művelődési Központ előtti tér, 17.00

Rácz Cello Quartett koncert. Református
templom, 18.00

Opera Trio gálakoncert. Vendég: Otokar
Klein, kísér a Komáromi Kamarazenekar, ve-
zényel: Medveczky Szabolcs. Csaplár Benedek
Városi Művelődési Központ színházterme, 19.00
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Programajánló
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Tradičné a čoraz vyhľadávanejšie dunajskostredské vianočné trhy otvoria svoje
brány v posledný novembrový deň o 14. hodine.

Pestré slávnostné podujatie usporiadajú aj tentokrát na námestí pred MsKS
Benedeka Csaplára. Z ponuky jarmoku ani tento rok nebudú chýbať vianočné vý-
robky, ďalej špeciality, ako trdelníky, lángoše, pečené gaštany, varené víno a vianoč-
ný punč. Dobrá nálada je prirodzene garantovaná aj tento rok. Každý piatok, so-
botu a nedeľu o 17.00 sú na programe živé koncerty. Okrem iných vystúpia hu-
dobné skupiny Csavargók, Colorado a Nightride. Každú nedeľu do 20. hodiny
návštevníkov čaká retro párty so živou hudbou. Počas týždňa každý deň popolud-
ní o 16. hodine vystúpia so slávnostným programom deti z materských škôl mes-
ta. Ďalej záujemcom predstavia svoj program Základná umelecká škola, súkrom-
né gymnázium, tanečné súbory Apró a Kis Csallóközi a Krpčiarik. Súčasťou via-
nočného jarmoku bude opäť aj živý betlehem a vďaka dunajskostredskej ZO Slo-
venského zväzu drobnochovateľov aj hladkanie zvierat.           

Prvýkrát v histórii vianočného jarmoku usporiadajú v dňoch 1. decembra a 8.
decembra predajný trh domácich výrobkov. V tieto soboty jarmok bude otvorený
už od 9. hodiny. Záujemcovia si môžu kúpiť domáce produkty, ďalej ručne vyrá-
bané darčekové predmety. Dňa 15. decembra sa koná 2. súťaž vo varení halászlé,
na ktorú sa družstvá môžu dopredu prihlásiť na mieste v Cool Bare. Samospráva
aj tento rok v priestoroch fontány pripraví adventný veniec mesta.  Slávnostné za-
pálenie sviečok sa uskutoční každú nedeľu o 17. hodine. Vianočné piesne v atmos-
fére očkávania Vianoc odznejú dňa 2. decembra v podaní krúžku ľudovoumelecký
súbor Tiszta Forrás, dňa 9. decembra v podaní speváckeho zboru sv. Juraja a dňa
16. decembra speváckeho zboru Vox Camerata. 

Az elmúlt szombaton Szinna városában rendezték meg az idei utolsó – s egy-
ben a legfontosabb országos bajnokságot. 

A birkózók szabadfogásban (89 versenyző) és kötöttfogásban (65 versenyző)
egyaránt megküzdöttek a szlovák bajnoki címekért. A dunaszerdahelyi alakulat
Gaál Attila edző vezetésével hét birkózót állított csatasorba. Köztük a legkiemel-
kedőbb teljesítményt Bučko Samuel 55 kg-ban és Bürsöly Gergely 77 kg-ban
szolgáltatta. Samuel két, míg Gergely három győztes mérkőzés után állhatott fel
a dobogó legfelső fokára, ezzel mindketten megszerezték életük legelső felnőtt
bajnoki címét. Ezekkel a győzelmekkel klubtörténelmi sikert értek el, ugyanis
először sikerült a dunaszerdahelyieknek felnőtt szlovák bajnokságon egyszerre
két országos bajnoki címet szerezni. Csapatversenyben a Dunaszerdahelyi birkó-
zó klub az előkelő 3. helyen végzett. 

Vianočné trhy sa začínajú 

Országos bajnoki címeket szereztek...
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Nálunk is járt a Mikulás
Mikuláš nás navštívil

Karácsonyi vásár városunkban
Vianočné trhy v našom meste

A szépkorúak ünnepeltek
Aj dôchodcovia oslavovali

Következő számunkból
Megjelenés december 11-én.
Nasledujúce číslo vychádza 11. decembra

Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 16.00 (Minden-

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

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, 16.00 (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


