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Télidő előtt…
Hihetetlen sebességgel rohan az 

idő – másfél hónap, és itt a karácsony. 
Az üzletek polcai már most teli van-
nak csokimikulással, és sok helyen az 
ismert adventi dallamok csendülnek 
fel, és az illatok is sokfelé a karácsonyt 
idézik. 

Így, november derekán. 
Amikor pedig éppen csak hogy be-

lénk kóstolt a dermesztő szél, és egy-
előre még csupán a súlyos esőcseppek 
csorognak végig az ereszeken. Amikor 
reggel didergősen, de napközben sok-
szor a melengető nap sugaraiban meg-
fürödve még fel lehet töltődnünk. S ak-
kor ránk szólnak a kirakatok, amelyek 
árasztják magukból szinte a csillogást – 
bizony, a novemberbe belecsempészték 
nekünk a karácsonyt. Ami talán nem is 
baj, ha helyén tudjuk kezelni dolgain-
kat. 

A várakozás ugyanis lehet így még 
hosszabb és felemelőbb is – persze, ha 
valóban jól gazdálkodunk idővel, pénz-
tárcával, és nem utolsó sorban derűvel. 
Mert minden bizonnyal arra is szük-
ségünk lesz, hogy a télidő közeledté-
vel egyre sötétebb mindennapjainkba 
több, minél több fény és melegség ér-
kezhessen.

Nagy Attila főszerkesztő 



DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK – DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK   /   2019. 11. 13.

RÖ
VI

D
H

ÍR
EK

2

Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203 
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dunajskostredsky.sk Všetky články, programy, aktuálne informácie a správy 
nájdete na našej stránke: www.dunajskostredsky.sk

További programkínálat, információk, híreink Dunaszerdahelyről: 
www.dunaszerdahelyi.sk

Larry Tseng, a pozsonyi Tajpej Kép-
viseleti Iroda igazgatóját és az iroda 
munkatársát látta október 29-én ven-
dégül a városi hivatalban Hájos Zoltán 
polgármester.

Városunk vezetője a közelmúltban 
a megyei küldöttség tagjaként részt vett 
egy szakmai úton az ázsiai országban és 
szerette volna bemutatni Tajvan kép-
viselőjének városunkat. A  találkozón 
szó esett a városunk jelenlegi gazdasági 

Magyarországi, öt éve működő kft. 
- SPPS Hungarian Kft. Kiskunhalas, 
Eötvös u. 7. - keres németországi házi 
idős gondozásra németül középfo-
kon beszélő  személyeket, 6-8 hetes 
váltással. Amit kínálunk: állandó be-
jelentett munkaviszony, 1  320 EUR 
(netto) / hónap, 6 napos munkahét, 
plusz az útiköltség térítése,  a munka 
idején teljes ellátás, internethasználat.

Érdeklődés: 047 568 42 19.

-------
Magyarországi, öt éve működő kft. 

- SPPS Hungarian Kft. Kiskunha-
las, Eötvös u. 7. - keres németországi 
munkára, egészségügyi érettségivel 
végzett ápolókat, B2 szintű nyelv-
vizsgával, kivételes esetben elegendő 
a B1 szintű nyelvvizsga, jogosítvány 
szükséges, szolgálati autó vezetésé-
hez. Amit kínálunk, heti 38,5 óra 
munkaidő, havi kereset 3 000 EUR, 
szolgálati lakás, amelynek a költsé-
geinek egy részét a munkaadó téríti. 
Németországi munkaszerződés. 

Érdeklődés: 047 568 42 19

-------
Magyarországi, öt éve működő 

kft. - SPPS Hungarian Kft. Kiskun-
halas, Eötvös u. 7. - keres háztartási 
kisegítőt Németországba, B1 nyelv-
vizsgával. Havi kereset 2  000  EUR. 
Amit kínálunk: németországi mun-
kaszerződés, szolgálati autó, a szol-
gálati lakás költségeinek egy részét 
a munkáltató fizeti, 38,5 órás heti 
munkaidő.  

Érdeklődés: 047 568 42 19

Hirdetés

Lapunk elérhetőségei

helyzetéről, és arról is, milyen a nem-
zetiségi összetétele a régiónak, s  mi-
vel foglalkoznak az itt élő polgárok. A 
dunaszerdahelyi vendéglátók közt ott 
volt A. Szabó László alpolgármester 
és Bubniak Júlia hivatalvezető is.

Ezt követően a városi hivatalt is be-
mutatták a delegációnak, a nagy elő-
adót kiemelkedő építészeti remekmű-
nek találta Larry Tseng, és nagyon örült 
a dunaszerdahelyi látogatásának.

Tajvani vendégek a városházán

Hostia z Taiwanu v Dunajskej Strede

Larryho Tsenga, riaditeľa bratislavského zastupiteľského úradu Tajpej a ďalšieho 
pracovníka zastupiteľstva prijal včera na mestskom úrade primátor Zoltán Hájos.

Zoltán Hájos ako člen krajskej odbornej delegácie bol nedávno účastníkom 
ázijskej cesty a chcel tu pôsobiacemu zástupcovi  krajiny predstaviť naše mesto. 
Na stretnutí sa hovorilo o súčasnom hospodárskom stave mesta, ako aj o tom, 
aké je národnostné zloženie regiónu a čím sa tu žijúci občania zamestnávajú. Na 
stretnutí s hosťami boli prítomní aj viceprimátor László A. Szabó a prednostka 
úradu Júlia Bubniak.

Delegácii potom poukazovali mestský úrad, veľkú zasadačku označil Larry 
Tseng za výnimočný stavebný skvost, veľmi ho potešila návšteva Dunajskej Stredy.
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Bevált a szemaforos zebra

A Fő utcán, a nagy posta melletti 
zebrán a gyalogosok átkelését már 
egy ideje jelzőlámpás megoldás segí-
ti – ennek tapasztalatairól kérdeztük 
dr. Hájos Zoltán polgármestert. 

„Korábban arra kértük a dunaszer-
dahelyi polgárokat, hogy véleményez-
zék azt a tervünket, miszerint  jelző-
lámpás gyalogos átkelőt hoznánk létre 
a postánál. A nagy többség akkor is azt 
jelezte vissza a számunkra, hogy támo-
gatják az ötletet. 

Voltak emellett olyan Pozsony-
ba ingázó hozzászólók is, akik látva a 
dénesdi vagy a csöllei példát, attól tar-
tottak, hogy a szemaforral szabályo-
zott, városon átmenő forgalom jelen-

tősen korlátozná a közlekedést, illetve 
annak folytonosságát. 

Mások azt mondták, mindenképpen 
meg kell oldani végre, hogy a gyalogo-
sok valóban biztonságosan kelhessenek 
át az úttesten a sűrű forgalom közepet-
te.

A városi hivatalnak ezért is minden 
körülményt figyelembe véve kellett a 
döntést meghoznia. Az eddigi tapasz-
talatok pedig azt igazolják, hogy való-
ban jó döntés született az ügyben – na-
gyon sok pozitív visszajelzést kapunk 
ugyanis.

Az autós forgalmat sem akadályoz-
za, hogy a gyalogosok már nem egye-
sével, és sajnos sokszor balesetveszélye-
sen, szinte az autók elé futva, hanem a 

jelzőlámpa segítségével, csoportosan 
kelnek át a zebrán. 

Másrészt a gépkocsivezetők is meg-
szokták már az új helyzetet, hiszen 
a Fő utcai jelzőlámpák összehangolt 
programozása is a forgalom folyama-
tosságát segíti. Mikor az Erzsébet tér-
nél számukra a szemafor zöldre vált,  
és elindul a forgalom, röviddel a posta 
melletti gyalogosátkelőnél pirosra vált 
a jelzés a gyalogosok számára, így az 
autók könnyebben haladhatnak át a Fő 
utcán.

Úgy vélem tehát, a döntés pozitív 
volt, a beruházás pedig mind a gyalogo-
sok biztonsága, mind a folyamatos gép-
járműforgalom tekintetében észszerű 
és szükséges volt.”

Zebra so semaforom sa osvedčila
Na zebre na Hlavnej ulici, vedľa hlavnej pošty už 

istý čas pomáha chodcom pri prechádzaní cez cestu 
svetelná signalizácia – na skúsenosti s ňou sme pý-
tali primátora Dr. Zoltána Hájosa.

„Najskôr sme požiadali dunajskostredských obča-
nov, aby sa vyjadrili k nášmu plánu na realizáciu sve-
telnej signalizácie pre chodcov pri pošte. Veľká väčšina 
sa vyjadrila v tom zmysle, že podporujú tento návrh. 

Našli sa aj takí, do Bratislavy smerujúci občania, 
ktorí, vidiac situačné príklady v Dunajskej Lužnej 
a  Rovinke, mali obavy, že semaforom riadený prie-
chod by značne spomalil premávku cez mesto, resp. 
jej plynulosť. Iní zas hovorili, že konečne treba nájsť 
nejaké riešenie, aby chodci mohli bezpečne prechá-
dzať aj za zhustenej premávky. 

Mestský úrad musel prijať rozhodnutie s prihliadnutím na všet-
ky eventuality. Doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že sa zrodilo na-
ozaj dobré rozhodnutie – dostávame totiž množstvo pozitívnej 
spätnej väzby.   

Ani automobilová premávka nie je obmedzovaná, chodci nepre-
chádzajú jednotlivo, a žiaľ, často aj životunebezpečne, takmer rovno 
pod autá, ale pomocou svetelnej signalizácie v skupinách prechá-
dzajú cez zebru.  Aj vodiči si už zvykli na novú situáciu, veď zosyn-
chronizovaná svetelná signalizácia na Hlavnej ulici je nápomocná 
pre plynulosť dopravy. Keď na Alžbetínskom námestí im naskočí 
na semafore zelená a autá sa pohnú, na priechode pre chodcov pri 
pošte zasvieti červená, takže autá plynulo prejdú cez Hlavnú ulicu.

„Podľa mojej mienky rozhodnutie bolo pozitívne, investícia zas 
tak z hľadiska bezpečnosti chodcov, ako aj plynulosti dopravy ro-
zumná a potrebná.“
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„Lélekben ott voltak a pesti utcákon”

Az 1956-os magyar forradalom 
és szabadságharc Közép-Európa 
szabadságvágya volt, hogy lerúgja 
magáról a sztálinista terror és a kom-
munista őrület béklyóját. Erre a sza-
badságvágyra emlékeztek október 
23-án Dunaszerdahelyen is, a dikta-
túrák áldozatainak emlékművénél, 
a városháza tövében.

Az eseményen dr. Hájos Zoltán, 
Dunaszerdahely város polgármestere 
köszöntötte a vendégeket, így Potápi 
Árpád János nemzetpolitikáért felelős 
államtitkárt, Czimbalmosné Molnár 
Évát, a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
Főosztályvezetőjét, dr. Horváth Bencét, 
Magyarország pozsonyi nagykövetsé-
gének titkárát, Rigó Konrád államtit-
kárt, Menyhárt Józsefet, Nagyszombat 
Megye Önkormányzatának képviselő-
jét, a Magyar Közösség Pártjának or-
szágos elnökét, Polák Lászlót, Nagy-
szombat Megye Képviselőjét, Ekecs 
nagyközség polgármesterét, Karaffa 
Attila alpolgármestert, a megjelent vá-
rosi képviselőket, Szakál László Jánost, 
a dunaszerdahelyi római katolikus plé-
bánia esperesét, Görözdi Zsolt tiszte-
letest, a dunaszerdahelyi református 
keresztyén egyház lelkészét, illetve a vá-
rosunk területén működő szervezetek 
és intézmények igazgatóit és vezetőit.

„Tudjuk, hogy a II. világháború Ma-
gyarország számára a háború elveszté-
sét jelentette, a magyar nemzet ismét, 
mint az első világháború után, a vesztes 
nemzetekhez tartozott. Akkor Ma-
gyarország a területének kétharma-
dát vesztette el, a II. világháború után 
a szovjet megszálló csapatok áldozatá-
vá vált. (...) Abban az időben nemcsak 
azok rettegtek, akik a háború ideje 
alatt bűncselekményt követtek el, vagy 
kollaboráltak a náci Németországgal, 

hanem mindenki rettegett, mert senki 
sem lehettet abban biztos, hogy mikor 
fognak az ő lakásuk ajtaján kopogtatni 
a ÁVO, vagy az AVH emberei” – emlé-
keztetett a polgármester.

„1956 kapcsán nemcsak a dicső for-
radalomra és szabadságharcra emlé-
kezünk, hanem a forradalom leverését 
követő megtorlás időszakára, a sok ál-
dozatra, akik életüket vesztették a sza-
badságért vívott harcokban, a  százez-
rekre, akik elhagyták hazájukat, hogy 
egy szabad világban élhessenek, a sok 
mártírra és meghurcolt magyarra, aki-
ket szovjet segítséggel a hatalomra ke-
rülők börtönöztek be, vagy végeztek ki” 
– tette hozzá Hájos Zoltán.

Őt követve Potápi Árpád János 
nemzetpolitikáért felelős államtitkár 
tartott ünnepi beszédet.

„Sok évnyi megalázottság és elnyo-
más után a magyarság saját kezébe 
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A nyugdíjasklubban járt szerkesztőségünk

A dunaszerdahelyi.sk és a Dunaszerdahelyi Hírnök mé-
diacsaládot irányító Perfects a.s. igazgatója, Rajkovics Pé-
ter és Nagy Attila főszerkesztő látogatta meg a városi nyug-
díjasklub tagjait október 29-én.

A látogatás célja, amelyet Rózsár Vince kollégánk képei 
örökítenek meg, az volt, hogy egy kötetlen találkozón beszél-
gessenek el az idősebb generáció tagjaival, hogy ők mit gon-
dolnak mint nézők és olvasók a Perfects Rt. által működtetett 
médiatermékekről, vagyis a dunaszerdahelyi.sk városi köz-
szolgálati hírportálról, valamint a Dunaszerdahelyi Hírnök-
ről, illetve a városi televízióról.

A délutáni beszélgetés valóban tartalmasra sikeredett, hi-
szen a megjelentek egyrészt Rajkovics Péter és Nagy Attila ré-
széről az offline és az online újságírás és újságkészítés, a hírek 
keletkezésének a kulisszái mögé pillanthattak be, de maguk is 
aktívan reagáltak több őket is érintő eseményre.

Az külön pozitívumként hozható fel, hogy a beszélgetés 
során konstruktív kritikai szemmel is áttekinthették az egyes 
médiumokat, és a jelen lévő szépkorúak építő jellegű javasla-
tokat, ötleteket is megfogalmaztak, saját igényeik figyelembe-
vételével.

vette sorsa irányítását, s megdöbbentő 
vakmerőséggel szállt szembe az óriási 
túlerőben lévő hatalommal. 1956-ban 
a magyar ifjúság nem új követeléseket 
fogalmazott meg, hanem gyakorlatilag 
ugyanazt, amit egy évszázaddal ko-
rábban a 48-asok. Amit történelmünk 
során mindig is akartunk, hogy nemze-
tünk sorsát szabadon, más hatalmaktól 
függetlenül alakítsuk” – mutatott rá 
Potápi.

„A Budapestről kiinduló meg-
mozdulások az egész országot láng-
ra lobbantották. A forradalom lángja 
a  legkisebb magyar közösségekben is 
felgyulladt. A rádió hangjain keresz-
tül a magyar szabadság híre nemcsak 
a  vasfüggönyön túlra jutott el, hanem 
a  határon túl élő magyarokhoz is. 
(...) A  szovjet tankokkal vérbe fojtott 
magyar forradalmat nem csupán egy 
ország, hanem egy egész nemzet gyá-
szolta. A külhoni, köztük a felvidéki 
magyarok lélekben ott voltak a tünte-
tők között és a pesti utcákon” – emlé-
keztetett az államtitkár.

„Amikor 1956 hősei előtt fejet haj-
tunk, a magyarságukat a megfélemlíté-

seket bátran vállaló külhoni magyarok 
előtt is tisztelgünk. Azok előtt a kassai, 
komáromi, pozsonyi, losonci és pár-
kányi diákok előtt, akik nyilvánosan is 
kifejezték a forradalom iránti támoga-
tásukat. Azok a pozsonyi egyetemisták, 
köztük Nagy János, Koncsol László és 
Tőzsér Árpád előtt, akiket csak a szov-
jet csapatok betörése akadályozott meg 
abban, hogy csatlakozzanak a budapes-
ti forradalomhoz.” 

„Hosszú évtizedeket kellett vár-
ni arra, hogy az a láthatatlan kötelék, 
amely a rádiókon keresztül 1956-ban 

összefűzött bennünket, magyarokat, 
a mindennapokban megélhető valóság-
gá váljon” – jelezte az államtitkár.

A beszédeket követően a kegyelet 
koszorúit helyezték el az emlékműnél 
a megjelent intézmények és szervezetek 
képviselői. 

A megemlékezésen fellépett Gaál 
Zöld Ágnes vezetésével a Kodály Zol-
tán Alapiskola mellett működő gyerek-
kórus és a Novus Ortus Diákszínpad, 
illetve a koszorúzás után szabadtéri 
koncertet adott a Kiss Kata Zenekar.

(Kép és szöveg: Nagy Attila)

A Perfects a.s. igazgatója és a médiumok főszerkesztője 
szerint is megtisztelő volt látni és hallani az idősek érdek-
lődését, meglátásait, tapasztalati visszajelzéseit a városi 
sajtóról.

„Nemcsak fontos, de hasznos is a visszajelzés számunk-
ra, elég csak a 2020 elejétől megújuló Dunaszerdahelyi 
Hírnököt látva is az értékeléseket, hogy az már egyrészt 
a 21. század igényeinek megfelelő, korszerű lap maradhas-
son” – fogalmazták meg.

(na, fotó: Rózsár Vince)
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Hostia z poľského mesta Przeworsk
Prvé oficiálne stretnutie vedúcich 

predstaviteľov Dunajskej Stredy 
a  poľského, pravdepodobne nového 
družobné mesta Przeworsk sa  usku-
točnilo v piatok dopoludnia vo veľkej 
sále mestského úradu.

Naše mesto na stretnutí prezento-
vali primátor Zoltán Hájos, viceprimá-
tori László A. Szabó a Attila Karaffa, 
prednostka úradu Júlia Bubniaková 
a Tímea Molnárová, vedúca odboru 
školstva, sociálnych vecí, športu a kul-
túry. Poľskí hostia prešli do Dunajskej 
Stredy dlhú cestu, prišli z juhovýchod-
nej časti Poľska, z miesta, ktoré leží 560 
km od Žitného ostrova, čo predstavuje 
viac ako 6- hodinovú jazdu autom. Pre-
to delegácia pricestovala už vo štvrtok 
a tak mali možnosť oboznámiť sa aj s 
dunajskostredským Thermalparkom.

Na piatkovom stretnutí poľskú de-
legáciu pozdravil primátor mesta Zol-
tán Hájos, s históriou a každodenným 
životom mesta ich oboznámil formou 
krátkych filmov. Vo svojom príhovore 
sa zmienil aj o aktuálnej hospodárskej a 
demografickej situácii Dunajskej Stre-
dy.

Primátor Przeworska Leszek Kisiel 
tiež predstavil svoje mesto, ktoré leží 

v blízkosti infraštruktuálneho uzla, 
má viac ako 600-ročnú tradíciu, počet 
jeho obyvateľov v súčasnosti je viac ako 
15 tisíc. Obaja predstavitelia miest si 
vedia v blízkej budúcnosti predstaviť 
spoluprácu v oblasti turizmu a športu, 
ale na viac ako hodinovom rozhovore 
sa prebrali aj témy z oblasti kultúry a 
sociálnej práce. Vedia si predstaviť aj to, 
že v budúcnosti by spoločne ašpirovali 
na spoluprácu v rámci V-4, veď spo-
medzi nich iba Dunajská Streda nemá 

družobné mesto v Poľsku. Takisto by 
sa mohla rozvinúť spolupráca aj medzi 
podnikateľmi.

Rozhovory prebiehali v dobrej ná-
lade, hostia potom obdarovali svojich 
hostiteľov a program pokračoval pre-
hliadkou mesta. Obe strany sa poďa-
kovali bratislavskému veľvyslanectvu, 
ktoré sa veľkou mierou zaslúžilo o nad-
viazanie kontaktov medzi týmito dvo-
ma mestami.

(Text a foto: Rajkovics Péter)

Esterházy Jánosról mutatnak be filmet
A Pázmaneum Társulás tisztelettel 

meghív minden érdeklődőt a november 
25-én, az Esterházy János-emléknap ke-
retén belül szervezett programjaira, köz-
tük az Út a végtelenbe – Isten szolgája, 
Esterházy János című film bemutatására.

Az emléknap programja a követke-
ző:

16.45 Koszorúzás a Fő utcai Esterhá-
zy-domborműnél

17.00 Ünnepi szentmise a római kato-
likus Szent György plébániatemplomban

18.00 Filmbemutató és találkozás 
a rendezőkkel a Vermes-villában

Út a végtelenbe 
Sztruhár Izrael Diána és Sztruhár György, a régió 

ismert televíziós műsorkészítői, a Hirek.sk munkatár-
sai az Esterházy-keresztút felszentelése óta, 2012-től 
minden eseményt dokumentáltak, ami Esterházyhoz 
köthető és Alsóbodokon történt. A dokumentumfilm bemutatja a nézőknek 
Esterházy János politikai pályafutását, meghurcoltatását, börtönkálváriáját, és 
végakaratának teljesítését, amikor jelképes hamvait elhelyezik az alsóbodoki 
Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában. Egyben emléket állít Paulisz Bol-
dizsárnak, a kápolna építőjének, az alsóbodoki Esterházy János Zarándok-
központ létrehozójának. Esterházy János a szülőföldön való maradás és bol-
dogulás példaképe, aki vállalta a meghurcoltatást, a mártírhalált. Keresztényi 
magatartása példaként szolgál a felvidéki magyarság számára.
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Kúzlo farieb v Žitnoostrovskom múzeu
Dňa 11. októbra 2019 bola v priestoroch výstavného 

pavilónu nášho múzea slávnostne otvorená výstava pod 
názvom Kúzlo farieb. Svoje diela tu predstavili tri mladé 
výtvarníčky – Ágnes Buják, Lívia Karika a Anikó Simon.

Výstava plná očarujúcich ohnivých farieb ponúka náv-
števníkom tri rôzne osobnosti, rôzne spôsoby videnia sveta, 
iný temperament. Každý návštevník si tu môže nájsť niečo 
pre seba, či už melancholické farby jesene, ale aj žiarivé far-
by leta citlivo prenesené do farebných kompozícií.  Výstava 

sa realizuje v rámci Dní maďarského maliarstva. Vystavené 
diela hosťom predstavila kurátorka výstavy Erzsébet Fábik. 
V kultúrnom programe večera sa predstavili Judit Keszőcze 
a Erik Turtev.

Slávnostné podujatie ukončila malá recepcia, ktorú 
pre  hostí vernisáže pripravilo Žitnoostrovské múzeum 
s podporou MINIT Slovakia, s.r.o  v Dunajskej Strede.

Výstava je pre návštevníkov prístupná do 2. novembra 
2019.

(zm)

István Banyák dostal štátne vyznamenanie

Náš slávny cigánsky primáš István 
Banyák na pamätnom večere Bihari 
prevzal z rúk ministerky kultúry Ľu-
bice Laššákovej striebornú pamätnú 
medailu, ako poďakovanie za jeho 
doterajšiu prácu, pôsobenie.

Na podnet dunajskostredského 
Občianskeho združenia rómskych hu-
dobníkov si na každoročnom veľkole-
pom galaprograme  dňa 13. októbra v 
Mestskom kultúrnom centre Benedeka 
Csaplára pripomenuli svetoznámeho 
maďarského skladateľa a husľového vir-

tuóza Jánosa Bihariho, považovaného 
za „Orfea medzi maďarskými cigánmi”, 
ktorý sa narodil vo Veľkom Blahove 
a neskôr žil v Dunajskej Strede.

Pri otvorení tejto spomienkovej 
slávnosti, pripomínajúcej Bihariho, 
najchýrnejšieho predstaviteľa verbun-
gového štýlu, prevzal ujo Pista Banyák 
v kultúrnom stredisku Csaplár medailu 
od ministerky kultúry, ktorá po maďar-
sky pozdravila účastníkov galavečera 
a  tlmočila vďaku a uznanie minister-
stva.  

Po ministerke kultúry vystúpil mi-
nister Árpád Érsek, ktorý umelcovi 
odovzdal pamätnú listinu od Bélu Bu-
gára, podpredsedu slovenského parla-
mentu.

Na galavečere, ktorý trval niekoľ-
ko hodín, vystúpila   okrem iných aj 
100-členná cigánska kapela, vyzna-
menaná cenou „Magyar örökség a 
Hungarikum”, a mnohí ďalší hostia a 
speváci.

(Text a foto: nagy)
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Program vysádzania stromov pokračoval
Vďaka programu vysádzania stro-

mov v meste sa v 21. októbra, vo Sve-
tový deň Zeme, park pri stanici obo-
hatil.

Program sa začal realizovať za ak-
tívnej spoluúčasti oboch viceprimáto-
rov mesta, László A Szabóa a Attilu 
Karaffu, dňa 5. októbra na Námestí 
sv. Štefana pod názvom „Zasaď strom 
pre budúcnosť”. Aj pri pondelňajšom 
pokračovaní boli prítomné rodiny Ba-
ba-mama klubu, ktorý je súčasťou „It-
sipitsi” dielne, ako aj dve družstvá z na-
šich materských škôl. 

Primátor mesta Zoltán Hájos po-
zdravil všetkých zúčastnených v parku 
pri stanici, vyjadril radosť, že spolo-
čenské programy sú nápomocné aj pri 
skrášľovaní verejných priestorov. Po-
tom nasledoval krátky program detí z 
materských škôl, následne sa v parku 
vysadilo 14 stromov, neskôr budú na-

sledovať ďalšie na miestach podľa výbe-
ru hlavného mestského záhradníka. Pri 
sadení boli prítomní aj dvaja viceprimá-
tori mesta.  

Cieľom zeleného projektu je výsad-
bou stromov urobiť mesto zelenším, 

resp. týmito „živými pamätníkmi“ pod-
nietiť obyvateľov k prirodzenému ži-
votnému štýlu a zároveň k úcte a ochra-
ne životného prostredia.

(Text a foto: rajkovics)

Pozdravili obyvateľov domovov seniorov
Pri príležitosti mesiaca starších vedenie mesta po-

zdravilo obyvateľov domovov seniorov na západnom 
a východnom sídlisku.

Viceprimátor Attila Karaffa a vedúci sociálneho odboru 
mestského úradu József Bartalos  potešili seniorov zabez-
pečením kultúrneho programu  a malým darčekom. Kul-
túrny program na vysokej úrovni tradične predviedli učite-
lia a žiaci základnej umeleckej školy.

„Dobré spoločenstvo si je vedomé, na aké hodnoty môže 
byť pyšné, ako aj toho, že za ne vďačí svojim predkom” - 
povedal vo svojom príhorove Attila Karaffa. „V  mene 
dunajskostredskej samosprávy ako aj vo svojom mene 
ako súkromnej osoby považujem za dôležité povedať, že 
aj prostredníctvom  prijímania skúseností staršej generácie 
sa nám darí tvoriť krajšiu budúcnosť nášho mesta!”  

Podľa viceprimátora sa spoločenstvo iba tak môže roz-
víjať, ak svojim nástupcom dokáže odovzdať hodnotnejší 
svet, príklady. Dokonca aj upozorňoval: „V dnešnom upo-
náhľanom svete, popri každodenných povinnostiach sme 
náchylní na zabúdanie: na povinnosť starať sa o starších. 
Hoci pozornosť voči nim  by mala byť každodenná” - po-
vedal, a prízvukoval, aby napriek bolestiam, problémom 
staršej generácie si užívali každý okamih života, veď život 
je ohromný dar.

Po príhovore spolu s riaditeľom penziónu Kálmánom  
Pongráczom prekvapili obyvateľov domova malým dar-
čekom.

(Text a foto: nagy)
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Lipcsey György – „testközelből”
Lipcsey György, Munkácsy-díjas 

szobrászművésszel szervezett beszél-
getést a róla elnevezett társulás nov-
ember 8-án a Vermes-villában. Az 
est célja a közelmúltban a dunaszer-
dahelyi művészről megjelent kötetek 
bemutatásán túl az volt, hogy kicsit 
„másmilyenebb arcát” is megmutas-
sák az alkotónak.

A Lelkes Kata vezette esten így töb-
bek között barátok, pályatársak, közeli 
ismerősök meséltek Lipcsey munkái-
ról, életéről, pályájáról. Elsőként a Du-
naszerdahelyi Művészeti Alapiskola 
diákjai és tanáruk, Ferdics Béla hozott 
a művész számára meglepetés-alkotá-
sokat, majd – Bertók István zongora-
játékát követően – Lóska Lajos művé-
szettörténész, az Új Művészet folyóirat 
szerkesztője ismertette szakmai szem-
mel Lipcsey pályáját.

Nové kontajnery na zber textilu
V Dunajskej Strede postupne rastie počet kontajnerov 

na zber oblečenia a textilu. Na jar v meste umiestnili 10 kusov, 
v  týchto dňoch ďalších 5 na sídlisku Nová Ves.

Kontajnery postavili v lokalitách, kde si ich obyvatelia 
vyžiadali. Na území mesta je v súčasnosti už 35 kontajnerov 
na zber textilu.

K dispozícii je v zberných stanovištiach pred obytným domom 
č. 5555 na veľkom parkovisku, ďalej pri obytnom dome č. 2441, 
č. 2219, č. 2222. Kontajner stojí aj na parkovisko pre obytným 
domom č. 2172.

Tieto veľkokapacitné kontajnery slúžia na zber nepotrebného, 
no použiteľného šatstva, obuvi a bytového textilu. Kontajnery 
vyprázdňuje OZ Humana People to People a nositeľné šatstvo 
poskytne odkázaným ľuďom. Technický odbor MsÚ priebežne 
sleduje vyťaženosť kontajnerov na separovaný zber iného odpadu 
a stav okolo zberných nádob.

Mestský úrad pozbieral v obytných zónach s rodinnými 
domami kontajnery na zber papiera a umelej hmoty, následne 
ich premiestnil na sídliská, nakoľko z obytných zón s rodinnými 
domami pravidelne raz mesačne odvážajú papierový odpad 
a  umelohmotný odpad. Na sídliskách kontajnery umiestnili 
na  zberné body, kde doteraz neboli. Na sídliskách je teraz až 
o 10-15 viac kontajnerov na papier než predtým.

Mosonmagyaróvárról a Szigetköz 
festője, Varga György látogatott el 
az estre, aki többek között a KOMP – 
Kortárs Művészeti Panoráma kuratóri-
umának az elnökeként éppen a KOMP 
„projekt kapcsán indult” barátságukról 
mesélt részleteket.

Végül Varga Sándor operaénekes, 
műértő, műkereskedő is érdekes titko-
kat, momentumokat, pillanatokat idé-
zett fel a Lipcsey Györggyel kialakult 
barátságuk hosszú éveiből.

(Szöveg és kép: Nagy Attila)
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A jövő otthon épül! – szükség van a férfiakra
A nő és a férfi közötti szövetség-

ről, és ebben a szövetségben a férfiak 
különleges fontosságáról, korunkban 
betöltött szerepéről, szükségességé-
ről, cselekvési lehetőségeiről tartott 
rendkívül izgalmas és sodró lendüle-
tű előadást október 16-án a Vermes-
villában Bedő Imre, a Férfiak Klubjá-
nak alapítója.

Az előadást faültetés előzte meg: 
a Vásártéren, a Trianon-kopjafa köze-
lében Bedő Imre, dr. Hájos Zoltán és 
Kántor Olivér, az est szervezője együtt 
ültették el a Férfi Felelősség Fáját, a fér-
fiasságot szimbolizáló diófát. 

„Férfi. Érték. Minta. Példa. Férfi nél-
kül nincs nő, család és jövő. Erényeink 
ápolása és továbbadása nélkülözhetet-
len pillére jelennek, jövőnek. Élre ál-
lunk! Megerősítjük az erkölcsi alapokat 
és a családot. Megszilárdítjuk a férfi–
nő szövetséget és a társadalmat. A jövő 
otthon épül!” – írja a fa mellé kihelye-
zett tábla felirata. 

A színvonalas, mértékkel építkező, 
izgalmas előadásban a Férfiak Klub-
jának alapítója kellő részletességgel 
vezette rá hallgatóinak a figyelmét, 
hogy jelenünk megváltozott társadal-
mi környezetében milyen fontossággal 
bír a férfi, rádöbbentette a jelenlévőket, 
hogy miért és miként lehet harmoniku-
san, de együtt építeni a jövőt férfinak és 
nőnek, vagy például rávilágított arra is, 

miért kell minél több dologban a férfi-
aknak is kivenniük a részüket a gyer-
meknevelésben vagy éppen az otthoni 
teendőkben...

„Nem igaz, hogy mivel nem kell va-
dászni, fát vágni, karddal megvédeni, 
ezért nincs szükség a férfiakra. Vagy 
»nőként« van szükség ránk. A mai vá-
rosi létben, a sokaknál fizikai fáradtság 
helyett pszichésen terhelt világban, 
ahol alig van időnk a munkahelyen kí-
vüli igazi életünkre, nagyobb szükség 
van a férfiakra, mint valaha. És ami-
kor kérdezik, hogy jó, de mit tegyen 
a városi férfi, akkor csak sorolom és 
sorolom. Látom, ahogy felcsillan a re-
mény a szemekben. Ahogy kihúzzák 
magukat és kezd gyűlni az erő. Ahogy 
megerősödik az elhatározás. Ami min-

den bizonnyal megszüli a cselekvést. 
És látom, ahogy egy-egy betaláló mon-
datnál a nők büszkén rápillantanak 
a  mellettük ülő férfira, megérintik, 
közelebb húzódnak. Ahogy a felisme-
rések által szorosabbá válik a szövetség 
egy előadás közben...

Köszönöm Hájos Zoltán polgár-
mester úrnak, hogy méltó helyet bizto-
sított a Férfi Felelősség Fájának, hogy 
együtt ültethettük el, és hogy jelenlé-
tével megtisztelte előadásomat! És kö-
szönöm a szervezést Kántor Olivérnek, 
köszönöm, hogy cselekedetek sokasá-
gával képviseli és tartja fenn a Férfiak 
Klubja tüzét egész Felvidéken” – írta 
Bedő Imre az előadást követő bejegyzé-
sében a közösségi hálón.

(Szöveg és kép: nagy)
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Ihlettel telt galéria
A Magyar Alkotóművészek Or-

szágos Egyesülete tematikus, szín-
vonalas kiállításának megnyitóján 
üdvözölte a vendégeket Iván Péter, 
a  Kortárs Magyar Galéria vezetője 
október 25-én.

Szavai szerint a MAOE ezen meg-
hívásos kiállításának első állomása 
a  dunaszerdahelyi Vermes-villa, majd 
a gyűjtemény Szentendrére költözik át. 
Az idén az alkotások központi témája 
az Ihlet, egyben Ady Endrére is emlé-
keztek a művészek.

Bevezetőjében a galéria igazgatója 
köszöntötte városunk két alpolgármes-
terét, A. Szabó Lászlót és Karaffa At-
tilát, a MAOE Képzőművészeti Tago-
zatának elnökét, Varga-Amár László, 
Munkácsy-díjas festőművészt, a KMG 
kuratóriumából Szakál Mária festőmű-
vészt, majd átadta a szót a kiállítás ku-
rátorának, Varga-Amár Lászlónak.

„Dunaszerdahelyen értékek szület-
nek. Művészeti téren meg kell említeni 
a 25 éves Kortárs Magyar Galériát, vagy 
a már 20 éves nemzetközi művésztele-
pet, és már 7. alkalommal nyílik meg itt 

a MAOE Festőművészeti Tagozatának 
meghívásos kiállítása is. Ez a mostani 
egyfajta folytatása a korábbi évek kiál-
lításainak”- kezdte megnyitóját a tárlat 
kurátora.

Az idén Ady Endre előtt tisztelegnek 
a kiállító művészek, ezúttal a MAOE 
40 tagjának alkotásai kerültek a Ver-
mes-villa falai közé. Rövid megnyitó-

jában Varga-Amár László kiemelte, 
azért is fontos a kortárs művészet, mert 
„a mai kortársak a jövő klasszikusai”.

A kiállítás november 15-ig tekinthe-
tő meg, hétfőn 9.00 – 13.00 óra, kedd-
től péntekig 9.00 – 17.00 óra, szomba-
ton pedig 10.00 – 16.00 óra közt.

(Szöveg és kép: Rózsár Vince)

Prihláste sa do výtvarnej súťaže 
ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2020!
Žitnoostrovské osvetové stredisko, ktorého zriaďovateľom je 

Trnavský samosprávny kraj, aj tento rok vyhlasuje XXI. medzi-
národnú prehliadku výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku 
ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2020. Záštitu nad podu-
jatím prevzal župan TTSK Jozef Viskupič.

Miesto konania: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede
Termín výstavy: 12. júna – do 1. augusta 2020
Termín súťaže: 10. februára 2020
Organizátori: Trnavský samosprávny kraj, Žitnoostrovské 

osvetové stredisko
Spoluorganizátori: Mestský úrad – Dunajská Streda, Žit-

noostrovské múzeum

Poslanie súťaže: Inšpirovať a motivovať detskú výtvarnú tvo-
rivosť a uvedomelé vedenie talentovaných detí predškolského 
veku. Vytvárať priestor na prejavenie vlastnej kreativity, na roz-
víjanie tvorivých schopností detí predškolského veku. Umožniť 
vyjadriť zážitky a predstavy výtvarným vyjadrovaním.

Súťažné kategórie:
I. A kategória: do 5 rokov – materské školy
I. B kategória: do 5 rokov – základné umelecké školy
II. A kategória: od 6 – 7 rokov – materské školy
II. B kategória: od 6 – 7 rokov – zákl. umelecké školy

Usporiadatelia regionálnych kôl doručia vybrané práce do 
ústredného kola najneskôr do 10. februára 2020 na adresu:

Žitnoostrovské osvetové stredisko
Ulica biskupa Kondého 10
929 01 Dunajská Streda, SLOVENSKO
Zodpovedná: Mgr. Jana Svetlovská – riaditeľka
Koordinátorka: PhDr. Dagmar Madarásová
Kontakt, tel. : 031 552 27 62, fax: 031 552 47 92,
E-mail: zosds@zupa-tt.sk, madarasova.dszos@gmail.com,
www.osvetads.sk • www.facebook.com/osvetaDS/
Ak sa v niektorom regióne okresné základné kolo 

neuskutočnilo, môže príslušné osvetové stredisko a materská 
škola zaslať svoju kolekciu priamo do ústredného kola.
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Pályaválasztási nap a magángimiben
A Dunaszerdahelyi Magyar Ta-

nítási Nyelvű Magángimnáziumban 
rendhagyó pályaválasztási tanácsadó 
napot tartottak október 29-én, ame-
lyen a diákoknak „első kézből”, az 
egyes szakmák képviselőitől kérdez-
hettek és kaphattak információkat 
munkájukról.

A tájékoztatási nap legfontosabb cél-
ja ugyanis az volt, hogy a diákok a pá-
lyaválasztásuk szempontjából érdekes-
nek tartott egyes szakmák képviselőivel 
közvetlenül és kötetlenül el tudjanak 
beszélgetni, lehetőségük legyen „éles-
ben” érdeklődni arról, ténylegesen mit 
is takar munkakörük, hogyan néz ki egy 
napjuk, milyen anyagi jutattásokban ré-
szesülnek, illetve miképp boldogulnak 
a mindennapi életben. 

A fiatalok által „kért” és az iskola 
szervezésében odaérkezők között így 
többek között volt ügyvéd, rendőr, mé-
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diaszakember, vegyész, gyógyszertáros, 
pszichológus, gyermekorvos, közgaz-
dász, informatikus vagy idegenvezető 
is.

A diákok pedig az általuk folyta-
tott személyes beszélgetésekben job-
ban megérthették, mi is várhat rájuk 
az adott szakmában...                (na)

Csapatunkba Pályázati tanácsadót keresünk!

A Camarumtrade s.r.o. http://camarumtrade.sk/  pályázati 
tanácsadó cég, motivált és tapasztalt csapatunkat újabb pályá-
zati tanácsadó kollégával szeretnénk erősíteni.

Főbb feladatok, munkák:
• pályázati anyagok önálló előkészítése 
• projektdokumentáció kidolgozása
• üzleti partnerekkel való kommunikáció, egyeztetés, 
• dokumentációk előkészítése, 
• tárgyalásokon való részvétel,

Elvárások: 
• Pályázatírói vagy projektmenedzsment tapasztalat 
• magyar és szlovák nyelvtudás, 
• alapvető gazdasági kifejezések ismerete, 
• precizitás, 
• terhelhetőség

Végzettség: főiskolai/egyetemi végzettség
Egyéb ismeretek: Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, 

Microsoft Word
Munkavégzés helye: Dunaszerdahely 

Versenyképes fizetés nettó 700Eur/hó+ egyéb juttatások
A jelentkezéseteket fényképes önéletrajzzal és a lehetséges kezdés 

megjelölésével a camarumtrade@camarumtrade.sk címre várjuk!
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Úspechy zápasníkov
Na medzinárodnej súťaži pretekali dunajskostredskí 

zápasníci na konci októbra: 26. októbra v Šamoríne, 27. 
októbra v Bratislave.

V Šamoríne vo váhovej kategórii 26 kg, vekovej kategó-
rii žiakov vynikol Péter Kovács, ktorý získal prvé miesto v 
konkurencii súťažiacich z Kaposváru, Nitry, a vo finále aj zo 
Szigetváru. Medailovú pozíciu ešte dosiahli Dániel Ferenc 
Kovács v kategórii 58 kg, z dospelých v kategórii 82 kg získal 
striebornú medailu Gergely Bürsöly ako aj Ádám Zalán Ta-
kács  v 44 kg a bronzovú medailu v 58 kg Marek Bazsó. Do 
medzinárodnej súťaže sa prihlásilo 141 borcov zo Slovenska, 
Čiech, Maďarska, Chorvátska, Ukrajiny a Talianska.      

V Bratislave vo váhovej kategórii 28 kg získal zlatú medai-
lu Attila Hegedűs, ktorý vo finále porazil svojho maďarské-
ho súpera. Na druhý stupienok sa mohli postaviť Barnabás 
Bodó v 30 kg, ako aj Adrián Pollák v 44 kg kategórii. Na 
medzinárodnej súťaži vo vekovej kategórii žiakov si zmerali 
sily chlapci zo Slovenska, Maďarska, Čiech a Poľska.

Výsledky v Šamoríne:
26 kg – Péter Kovács – 1. miesto
44 kg – Ádám Zalán Takács – 3. miesto
58 kg – Dániel Ferenc Kovács – 2. miesto
62 kg – Marek Bazsó – 3. miesto
Dospelí:
82 kg – Gergely Bürsöly – 2. miesto
Výsledky v Bratislave:
28 kg – Attila Hegedűs – 1. miesto
30 kg – Barnabás Bodó – 2. miesto
40 kg – Flórián Pálos – 4. miesto
44 kg – Adrián Pollák – 2. miesto
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Krónika – Kronika

Rúzsa Magdi: Ég és föld koncert
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, 19.00

Opera Trio koncert a Vermes-villában
Vermes-villa – Kortárs Magyar Galéria, 18.00

Esterházy János emléknap
Nagyboldogasszony- és Szent György-templom, 16.45

VándorLáss est – a vendég: Berényi József
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, 19.00

Programajánló
november

20

november

24

november

25

November

26

Születések – Novorodenci
Farkašová Zoja, Bereczk Roland
Hlaváč Marcelo Nikolas, Öllös Dávid
Neština David, Kovács Áron, Beke Botond
Szabóová Dóra, Csiba Vivien, Viteková Tamara
Végh Márton, Nagy Ádám Zente
Vacula Sebastán

Elhalálozások – Zomreli
Pápay Ľudovít (1942), Csibreiová Ludmila (1940)
Borárosová Alžbeta (1926)
Köszeghyová Helena (1948)
Strapcová Darina (1971), Verébová Juliana (1946)
Rigóová Alžbeta (1937), Zátoriová Helena (1940)
Lobel Zoltán (1968), Gvoth Karol (1951)
Soósová Irena (1933), Pólyová Mária (1939)
Hovorková Edita (1941), Mgr.Šándor Juraj (1954)
Godovič Jozef (1934), Tóthová Ildikó (1952)
Miklósová Júlia (1938)

Házasságkötések – Sobáše
Strezenický Peter – Manczalová Vanesa
Csémi Tamás – Esztergályosová Eva
Ing.Menyhárt Gábor – MUDr. Szalayová Viktória
Jankovič Erik – Hatvanyová Klaudia
Kovács Mátyás – Cséfalvayová Beáta
Kázmér Ladislav – Brezovszká Petra
Peter Müller – Monika Kovács
Attila Horváth – Ilona Bajnokiová
Balázs Kiss – Éva Bartalos
Rudolf Beke – Kinga Veszprémiová
András Culinka – Vivien Bachmanová
MUDr. Ľudovít Sebő – Mgr. Patrícia Zekuciová
Zsolt Verbói – Renáta Méhesová
Tibor Steininger – Viktória Méhesová
Barczi Csaba  –  Šinglárová Iveta
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Következő számunkból
Megjelenés december 11-én.
Nasledujúce číslo vychádza 11. decembra.

Advent
Advent

Új diákpolgármester
Nový žiacky primátor

TUDOK
Súťaž „TUDOK”

Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 16.00 

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

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, Pondelok: 18.00, 

Utorok: 18.00, Streda: 7.00,  
Štvrtok: 18.00, Piatok: 18.00,  
Sobota: 8.00

Ref. istentisztelet
Vasárnap / Nedeľa: 9.00

Ev. istentisztelet
Vasárnap: 10.00 / Nedeľa: 9.00

Kiváló eredmény a Nemzeti Vágtán

Október 19–20-án zajlott Budapesten a Hősök terén a 12. Nemzeti Vágta, 
amelyen 72 versenyző település lovasa versenyzett a végső sikerért, köztük a 
Felvidéki Vágta idei győztese Dunaszerdahely is.

Szombaton 12 előfutamra került sor, melyet a fogatvágta előfutamai követtek, 
majd a kishuszár vágta két elődöntőjét, valamint különböző bemutatókat látha-
tott a közönség. Idén először a kutyák is szerepet kaptak: komondor- és kuvasz-
felvonulást is rendeztek. A rendezvény a lovas versenyek mellett a Vágta Korzón 
a régiók bemutatkozására is lehetőséget teremt, nem hiányzott innen az idén sem 
Dunaszerdahely és a Felvidéki Vágta sátra, amely nagy érdeklődésnek örvendett 
a látogatók körében.

Dunaszerdahely versenyzője, Osztényi Zoltán Tenkes lovával az ötödik elő-
futamba került, amely a szakértők szerint a legerősebb mezőnyt vonultatta fel. 
A futam igazolta az elvárásokat, a végső győzelemre is esélyes Temerin mögött 
szoros harc alakult ki a második helyért, amelyet Kaposvár csípett el egy tizedmá-
sodperccel Dunaszerdahely előtt. Mivel csak az első két versenyzőnek járt egyenes 
továbbjutás, úgy tűnt, itt a csapatunk számára befejeződik a Nemzeti Vágta, de 
végül nem így lett.

A 12 előfutam leggyorsabb harmadikja ugyanis bejutott a 25 versenyzőt szám-
láló középdöntőbe, s Tenkes toronymagasan a legjobb időt futotta a harmadikok 
közül, összesítve is a negyedik legjobb eredményt teljesítette, így szombat után 
vasárnap is rajthoz állhatott.

A további felvidéki csapatok közül még Alistál kvalifikálta magát a vasárnapi 
középdöntőbe, ahol futamában végül a negyedik helyet szerezte meg. A Duna-
szerdahelyt képviselő Osztényi Zoltán és lova az ötödik középdöntőben indult 
ma negyed tizenkettő magasságában és a rajt után fokozatosan egyre előbbre ke-
rült, s az utolsó előtti körben már a továbbjutást érő első helyen lovagolt, de a 
hajrában Zirc és Érd lova jobban bírta és végül harmadik lett csapatunk.

Ezzel is óriási bravúrt értek el, hiszen a legjobbak között is méltón versenyzett, 
miközben az öt döntős közül három olyan versenyző volt, aki éppen lovasunkat 
megelőzve jutott tovább.


