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Újra az iskolapadban
A szeptemberi iskolakezdések nem tartoztak a kedvenceim közé, pedig élményekkel teli iskolás éveim voltak. Mégis,
valami mindig nehézzé tette a nyár utáni visszatérést az iskolapadba. A vénasszonyok nyara még emlékeztetett a vidám júliusi önfeledtségre, de tudtam, a napi feladatok ellen
nem lesz menekvés néhány hónapig. Legalábbis, a téli szünet
előtt nem vár engem hosszabb iskolamentes időszak.
Felnőttként ugyanúgy nehezen fogadjuk el, hogy egy-egy
rövidebb szabadság után a gépezet láncszemeként vissza kell
térnünk a mindennapokba. Közben tudjuk, szerencsés esetben nem is a feladatok terhe az, ami elijeszt bennünket, hanem a szürke hétköznapok egyhangúsága. Kis „ünnepeink”
hiányoznak, éppen ezért fontos őket megtartani, vagy éppen
elővarázsolni a sötétedő őszi estéken. Azt gondolom, ilyen
ünnep az is, amikor először lépünk be az iskola kapuján.
Kár, hogy a szlovák államiság 25. évfordulója körül is még
arról kell beszélnünk, milyen nehézségekkel kell megküzdeni azokon a kapukon belül…
Az „iskolapadbani” gyermeki varázslat legtöbbször néhány elhivatott tanár munkásságának eredménye, akik nevét

Szent királyunk üzenete

5. o.

még nyugdíjasként is fel fogjuk majd idézni. Kár, hogy elanyagiasodott világunkban már az oktatási intézményeinkben is túl nagy szerepet kapnak a gazdasági létfenntartás
kérdései, csak épp sajnos nem az oktatás területén, ahol valóban hasznos volna a pénzügyi intelligencia folyamatos kiépítése, hanem a mindennapi működés biztosításában. Fejpénz, az iskolai munkát nem támogató rendelkezések és
alapvetően a források hiánya.
Miniszterek jönnek és mennek, tervek születnek és merülnek felejtésbe, s mindeközben a kis elsősök szeme még ragyog szeptember elején, ahogyan félve elengedik édesanyjuk
kezét. Emlékeznek arra, milyen volt az első nap az iskolában? Nem? De gyermekük első pillanatait, az osztályfőnöküket könnyebb felidézni. Ahogy azt is jó olvasni, hogy több
dunaszerdahelyi iskola újult meg a nyári hónapok alatt. Már
a legfelsőbb szinteken pattog a labda, hogy az épületeken túl
a rendszer is új köntöst kapjon, mely a kor követelményei
közepette a tanári pályát is vonzóvá teheti, mert jó volna
több ragyogó szemű oktatót is látni.
Rajkovics Péter, főszerkesztő

A Csallóközi Vásár programja

8. o.

Ingyenes busz a Nemzeti Vágtára

12. o.

Változás
a parkolásnál

SZÍNES – FAREBNÉ

Rövid hírek – Krátke správy
Kitüntetésben részesült Jarábik Gabriella
Az államalapítás ünnepe alkalmából Áder János, Magyarország köztársasági elnöke adományozott kitüntetéseket szlovákiai magyar személyiségeknek.
Az elismeréseket augusztus 22én Pozsonyban Pető Tibor magyar
nagykövet adta át Bárdos Gyula
Csemadok-elnöknek, Zilka Tibor egyetemi professzornak, Jókai Mária
hagyományőrzőnek, illetve Jarábik Gabriellának, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának igazgatójának – dunaszerdahelyi önkormányzati képviselőnek, a Fókusz Diákszínpad vezetőjének.
A kitüntetéshez szerkesztőségünk is gratulál!
Zmena obsluhy parkovacích automatov
Od 21. augusta sa zmenil postup obsluhy parkovacích automatov na
území mesta.
Vážení užívatelia!
Zmenený postup je nasledovný:
1. stlačte zelené tlačítko (OK)
2. zapíšte evidenčné číslo
3. potvrďte zeleným tlačítkom (OK), že parkovací lístok kupujete na auto s týmto evidenčným číslom
4. vhoďte peniaze
5. zeleným tlačítkom (OK) vytlačíte lístok
(odteraz NIE JE povinnosť vložiť parkovací lístok do auta na viditeľné
miesto)
O zmene kúpy parkovacích lístkov je umiestnená informácia na automatoch. Oproti doterajšej praxi už nie je potrebné kúpený parkovací lístok vyložiť na viditeľnom mieste v aute a nehrozí ani nebezpečie, že lístok spadne
z predného skla a policajti nasadia papuče na auto. Evidenčné číslo vozidla
systém automaticky zaregistruje. Parkovací automat rozpozná aj dočasné
EČV, ďalej zahraničné EČV, medzi nimi aj české a maďarské EČV.
Poplatok za parkovací lístok sa nezmenil, takisto naďalej je možná platba
SMS správou na čísle 2200. V prípade kúpy parkovaciej karty zákazník
papierovú parkovaciu kartu nedostane, teda odpadá aj povinnosť vyloženia
karty na čelné sklo auta. Zákazník obdrží iba potvrdenie o kúpe parkovcej
karty, EČV sa automaticky zaregistruje v systéme.

Augusztus 21–22-én a Municipal városi
cég lecserélte a dunaszerdahelyi parkolórendszer jegykiadó automatáinak monitorjait.
Az új kijelzővel megváltozott a parkolójegy-vásárlás eddigi módja. Aki parkolójegyet
szeretne venni a jegykiadó automatából, azt a
következő módon teheti meg:
– először meg kell nyomni a zöld gombot,
– ezt követően az automatába be kell ütni
a gépkocsi rendszámát,
– a rendszám beírását követően újra meg
kell nyomni a zöld gombot,
– pénzt kell dobni az automatába, majd
– ismételten meg kell nyomni a zöld gombot, és ezután a parkolóautomata kiadja a parkolójegyet.
A jegyvásárlás megváltozott módjáról minden parkolóautomatán ott olvasható a tájékoztatás. Az eddigiektől eltérően a parkolójegyet már nem kell visszavinni az autóba, és kitenni a szélvédőre. Így a jövőben nem történhet meg az, hogy az autó szélvédőjéről leesik a
jegy, és emiatt kerékbilincs kerül a gépkocsira
– a rendszer ugyanis automatikusan regisztrálja a rendszámot. A parkolóautomatába be
lehet írni az ideiglenes rendszámot, valamint
a külföldi, így többek között a cseh és magyar
rendszámokat is felismeri a program.
Nem változott a parkolójegy ára, valamint
továbbra is lehet SMS-ben jegyet venni a
2200-as számon. Viszont aki parkolókártyát
vásárol, már nem fog kapni kártyát, így azt
sem kell kiragasztania autója szélvédőjére. A
gépkocsivezető csak egy igazolást kap, hogy
parkolókártyát vásárolt, s a rendszám automatikusan bekerül a rendszerbe.

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 nagyvállalatok érdekei helyett
közhasznú megoldást

„A hulladékokról szóló törvény tavalyi
módosítása alapján elindult az osztályozott hulladék más rendszerben való kezelése, ami azt jelenti, hogy a gyártói felelősség szervezetén keresztül ﬁnanszírozzák
a rendszert. A Dunaszerdahelyi Hírnök
olvasóinak már korábban jeleztem, hogy
a városunkkal is szerződésben álló ENVI-PAK Rt. esetében is fennáll, hogy elméletileg csomagolóanyagok gyártói térítenék az általuk termelt csomagolóanyagok begyűjtését, ugyanakkor a gyakorlatban az általuk alapított leányvállalataik
(esetünkben az ENVI-PAK Rt.) igyekeznek a lehető legalacsonyabb költségek
mellett megoldani az osztályozott hulladék gyűjtését és annak kezelését, ám a
rendszer így nem működik. A probléma
az, hogy ezen társaságok az anyavállalataiktól nem tudják behajtani a megfelelő

összeget, így végül jóval kevesebb forrás
jut a szelektív hulladék begyűjtésére,
ugyanis az eredetileg ígért összeg felét
sem fordítják erre a célra.
A Környezetvédelmi Minisztérium,
amely kiadta az engedélyeket a gyártói felelősség szervezeteinek, nem tud korábbi
adatokhoz viszonyítani, mert nem világosak a szabályok, a rendszer pedig így
nem működik. Másrészről ugyan igaz,
hogy Szlovákia átvette az EU-s modellt,
de más országokban nem a szabad gazdasági verseny uralkodik ezen a piacon,
és nem tíznél is több nyereségorientált
vállalat versenyez, hanem közhasznúsági
alapon ﬁnanszírozzák az osztályozott
hulladék elszállítását és feldolgozását. Így
most azt tapasztaljuk, hogy minden vállalat a költségeinek minimalizálására törekszik.
A történetnek ugyanis három szereplője van, az önkormányzat szerződésben
áll a gyártói felelősség szervezettel és a
hulladékgazdálkodási vállalattal, s ezen
két jogi személy közt is szerződéses viszony áll fenn. Végső soron a gyártói felelőség szervezete ﬁzeti a városi szelektív
hulladék elszállítát és kezelését az adott
hulladékgazdálkodási vállalatnak, tehát a

város helyett esetükben az FCC-nek. A
probléma viszont már ott jelentkezik,
hogy hiába rendeli meg a város a szolgáltatásokat az FCC-től, ha az ENVIPAK több hónapos tartozást halmoz fel
a szolgáltatóval szemben, vagyis késve ﬁzet, s ez a helyzet nemcsak reginális, hanem országos méretű. Megjegyezném,
hogy akkor még nem is beszéltem a szükséges fejlesztésekről, amelyekre a városunknak szüksége van, például az 1100
literes hulladéktárolók számanak növeléséről, vagy a részben a földbe süllyesztett
osztályozott hulladéktárolók építéséről.
Minisztériumi szinten nincs megoldás, a
rendszerben hiányoznak a források a már
korábban jelzett tulajdonosi struktúra
miatt, ennek eredményeként pedig a
gyártói felelősség szervezetei szerződéseket mondanak fel a kisebb településkkel,
s csak ott akarnak vállalkozni, ahol alacsonyabb költségekkel jár a szemételszállítás. Ilyen esetekben az önkormányzatok
vagy találnak más gyártói felelősség szervezetét, vagy sorsolás útján választanak
nekik újat. A helyzet viszont nem oldódik meg, csak egyik szervezettől a másikhoz kerül a probléma, s mindennek a polgárok és az önkormányzatok a vesztesei.”

Namiesto záujmov
veľkých firiem verejnoprospešné riešenie
Mesto inicializovalo zmeny v oblasti triedeného odpadu,
ale zákonné zmeny zapríčinili stav, v ktorom sú možnosti samospráv obmedzené. V tejto súvislosti sme sa porozprávali s
primátorom mesta, Hájosom Zoltánom.
„V súvislosti s minuloročnou zmenou zákona o odpadoch
sa spracovanie triedeného odpadu deje v inom systéme, čo
znamená to, že sa triedený zber ﬁnancuje výrobcami, a to
prostredníctvom organizácií zodpovedných výrobcov - OZV.
Čitateľom Dunajskostredského hlásnika som už avizoval, že
mesto má zmluvu so spoločnosťou ENVI-PAK, ktorá má
znášať náklady na likvidáciu spojené so zberom a recykláciou
odpadov, ktoré vznikajú z výrobkov a z obalov týchto výrobkov. Tá sa však snaží zber a likvidáciu triedeného odpadu vy-

riešiť s čo najnižšími nákladmi, a tak systém nefunguje. Problém je ten, že tieto spoločnosti nevedia od svojich materských spoločností získať dostatočne veľké prostriedky, takže
na separovaný zber ostane menej zdrojov, z pôvodne sľúbenej
sumy ani polovica.
Ministerstvo životného prostredia, ktoré vydalo povolenia
organizáciám zodpovedných výrobcov, nemá predchádzajúce
údaje, s ktorými by vedelo porovnávať, nie sú jasné podmienky, systém takto nefunguje. Na druhej strane je síce pravda, že
Slovensko prevzalo model EU, ale v iných krajinách v tejto
oblasti nevládne voľná hospodárska súťaž a nesúťaží viac ako
desať ﬁriem orientovaných na zisk, ﬁnancovanie odvozu a
spracovania triedeného odpadu je založené na verejnopros-
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL – PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

Az osztályozott hulladékgazdálkodás terén kezdeményezett fejlesztéseket a város, de a törvényi változások olyan helyzetet eredményeztek,
amelyben az önkormányzatok lehetőségei korlátozottak. A téma kapcsán dr. Hájos Zoltán polgármestert
kérdeztük.

KÖZÉRDEKŰ – PRE VEREJNOSŤ

Spomienka na obete rómskeho holokaustu
2. august je pamätný deň rómskeho holokaustu ako memento udalostí v koncentračnom tábore Auschwitz, kde v
roku 1944 utekajúci esesáci zavraždili viac ako 3 tisíc Rómov. Na tieto udalosti sme si aj v tomto roku zaspomínali
pri pomníku v Dunajskej Strede.
Mnohí Rómovia prišli vo vojne o život aj na Žitnom ostrove – stačí si spomenúť na začiatok roka 1945, kedy boli
hurbanovskí Rómovia postrieľaní do Malého Dunaja. Spomienkové stretnutie v horúcom augustovom popoludní
uviedol Zakál Gyula recitáciou básne Ravasza Józsefa, potom po predstavení prítomných hostí Ravasz József, vedúci
Inštitútu Romológie predniesol svoj príhovor, v ktorom
zdôraznil, že z minulosti sa treba poučiť, pričom si musíme
všímať aj budúce generácie – udržiac si svoju identitu, ale
prispôsobiac sa väčšine a nenávisť nebude mať príležitosť.
Štátny tajomník Ministerstva kultúry, Rigó Konrád, vo svojom príhovore vyzdvihol, že musíme poznať vlastnú minulosť,
veď minulosť sa zvykne opakovať. Primátor mesta Hájos Zol-

tán upozornil na
fakt, že v súčasnosti
veľa mladých sympatizuje s ideami fašizmu, im je nutné porozprávať, do akých
hrôz tieto idey vyústili. "Je našou zodpovednosťou viesť mladých k humanizmu a demokracii. Prenasledovanie a vyvražďovanie na základe kolektívnej viny treba
odsúdiť."
Podpredsedníčka celosvetovej rómskej organizácie Word
Roma Organization Romanipen, Pato Selam, zdôraznila,
že sa nemá myslieť v skupinách, ale v jednotlivcoch. Nemá
sa zaškatuľkovať, ale všímať si schopnosti jednotlivca, kto sa
kým môže stať.
Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia veľvyslanectiev, vedúci
kancelárie ombudsmana Marián Török, Menyhárt József, predseda SMK. Na záver prítomní položili k pamätníku obetí vence.

Megyei forrásból újultak meg
Három megyei fenntartású középiskola is megújult a nyári hónapokban
városunkban, a több százezer eurós
beruházásoknak köszönhetően a diákokra modernebb környezet vár az új
tanévtől.
A Vidékfejlesztési Szakközépiskolában folytatódtak a beruházások, ezúttal a megye által biztosított 363 ezer
euróból a tantermekben, a folyosókon,
a kollégiumban, a tornateremben is ablakcsere valósult meg részben ezen for-

rásokból, de utóbbi épületrészen tetőszigetelésre is sor került. A kollégiumban a szociális helyiségek is megújultak, a tavaly felújított iskolakonyha levegőztető berendezésére pedig idén sikerült megyei forrásokat biztosítani,
tehát ez is elkészült a nyári hónapok
alatt.
A Vámbéry Ármin Gimnázium
épülete még 1958-ban készült, így aztán nagy szükség volt azon beruházásokra, amelyeket megyei forrásokból

ﬁnanszíroztak az elmúlt években. Idén
nyáron 260 ezer euróból a homlokzat
további része mellett az egyik tornaterem is megújulhatott, de a régi villanyvezetékeket is lecserélték. A tornaterem mellett elhelyezkedő öltözők, zuhanyzók és szociális helyiségek is megújulva várják a tornaórán részt vevő tanulókat. Az Egészségügyi Szakközépiskolában pedig kazáncsere zajlott –
minderre 60 ezer eurót biztosított a
megyei önkormányzat.

Namiesto záujmov veľkých firiem verejnoprospešné riešenie
pešných základoch. U nás je v praxi snaha týchto ﬁriem o minimalizáciu nákladov.
Zainteresované sú totiž tri strany, samospráva je v zmluvnom vzťahu s OZV a s odpad odvážajúcou spoločnosťou,
medzi nimi dvoma je tiež uzavretá zmluva. OZV platí za odvoz odpadu v mene mesta, v našom prípade na účet FCC.
Problém sa ukazuje už tam, že službu odvozu objednáva u
FCC mesto – avšak Envipak nakopí niekoľkomesačnú dlžobu voči FCC, čiže neskoro platí faktúry, a to nie v regionálnom, ale celoslovenskom meradle. Prízvukujem, že som ešte
ani nespomenul žiaden rozvoj, ktorý by naše mesto potrebo4

valo, ako napríklad zvyšovanie počtu 1100 litrových nádob,
alebo inštaláciu odpadových nádob čiastočne zapustených do
zeme. Na úrovni ministerstva nie je riešenie, ale v systéme
reálne chýbajú zdroje kvôli majetkovej štruktúre, čoho výsledkom je vypovedanie zmlúv OZV s menšími obcami a podnikať chcú len tam, kde je odvoz triedeného odpadu spojený s
nižšími nákladmi. V takomto prípade obce buď uzavrú
zmluvu s inou OZV alebo im je nejaká pridelená náhodnou
formou. Situácia sa však nevyrieši, len problém sa presunie z
jednej organizácie na druhú a porazenými sú občania a samosprávy.”
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Szent királyunk üzenete
AUGUSZTUS 20.

Augusztus 20-án államalapító királyunkra és életművére, illetve annak napjainkra ható üzenetére emlékeztünk.
Az ünnepségen tiszteletét tette
Nagy Péter, Magyarország Pozsonyi
Nagykövetségének munkatársa, Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke, megyei képviselő, Sárközi
Irén parlamenti képviselő, Rigó Konrád kulturális államtitkár, illetve Csicsay Gábor mezőgazdasági államtitkár,
valamint a város képviseletében A.
Szabó László és Horváth Zoltán alpolgármesterek.
„Ha dióhéjban szeretnénk összefoglalni Szent István életét, azt mondhatnánk róla, hogy nem harcos, hanem
sokkal inkább alkotó, építő uralkodó
volt” – fogalmazott a koszorúzási ünnepséget megnyitó beszédében A. Szabó László alpolgármester.
„Szent István példája – jelezte A.
Szabó László – és azóta ezer év tapasztalata mondatja velünk: sohasem volt
könnyű egy vezető sorsa. Egy király,
egy államfő, egy miniszter vagy akár
egy polgármester sem találkozott még
mindenki egyetértésével és megbecsülésével. Viszont csak azok maradtak
meg pozitív fényben az emberiség emlékezetében, akik megértették, hogy
nem legyőzni, hanem inkább párbe-

széd révén meggyőzni kellene a másképp gondolkodókat. (...)
Aki pedig nem érti meg, hogy egy
közösség irányításának (vagy némileg
pejoratív módon, politikai kategóriákban gondolkozva és fogalmazva: a hatalom megszerzésének) nem holmi kiváltságok, előjogok és előnyök hajhászásáról, hanem sokkal inkább a felelősség vállalásáról kell szólnia, annak
nincs keresnivalója a közéletben. Végső
soron egy józanul gondolkodó társadalom, egy egészséges szervezet úgyis képes kivetni magából a testidegen elemeket” – mondta az alpolgármester.
Ám egyben Széchenyi szavaival az
„oly bátran és sokszor meggondolatlanul véleményt mondóknak” is jelezte:
„Sokat tenni, s keveset látszani, előállni, s mégis másnak engedni az elsőséget; legtöbbet áldozni, s legkisebb köszönetet se várni; szívben hordani a honért buzgó vért, s ne csak ajkon pengetni a hiú szót!”
„Sorsdöntő volt Szent István felismerése: ha ezen a földön a magyarság
gyökeret akar verni, a kereszténység lehet az egyetlen út a számára” – kezdte
Nagy Péter, Magyarország Pozsonyi
Nagykövetségének munkatársa. „Ezt
az eszmét határozottan, szilárd és erős
kezű törvénykezéssel vitte sikerre, s en-

nek bizonyítéka, hogy mi most itt állhatunk.”
„Egész történelmünk során egyedül
a kereszténységgel kötöttünk olyan
szövetséget, amely fennállását ezer év
múltán is méltán ünnepelhetjük. (...)
Dolgunk, hogy amit a keresztény magyarság felépített, megőrizzük, megvédjük, és úgy építsük tovább, hogy az
a minket váltó nemzedékek munkájához is szilárd alapot teremtsen” – öszszegezte Nagy Péter.
A beszédeket követően az egyházi és
civil szervezetek, a városi élet, illetve a
politikai pártok képviselői az emlékezés és a tisztelet koszorúit helyezték el
a nagy király dunaszerdahelyi szobra
előtt. A koszorúzási ünnepséget a
Szent György Kórus énekei tették méltóságteljessé.
Az emlékezést követően a MOL
Arénában a DAC csapata telt ház előtt,
fantasztikus teljesítményt mutatva legyőzte a címvédő zsolnaiakat, majd tűzijáték zárta a Szent Istvánra való emlékezést, amelynek részeként egy nappal korábban a Szigetszentmiklósi Sziget Színház a magyar történelem egyik
legendás alakjának, Magyarország
egyik legnépszerűbb királyának, Mátyásnak a történetét mutatta be a közönségnek.
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KORTÁRS MAGYAR GALÉRIA

Erotika a művész szemével
Augusztus közepén nyílt meg az Erato című kiállítás
a Kortárs Magyar Galériában.
„Újabb két év elteltével láthatjuk, hogy a kiállító művészek hogyan gondolkodnak az erotikáról, és ez hogyan jelenik meg művészetükben” – kezdte köszöntőjét Iván Péter, a Kortárs Magyar
Galéria vezetője.
Borbély Károly festőművész megnyitójában kiemelte, a kiállításra beküldött művekből kiderül, a művészek különbözőképpen fogták meg a témát: volt, aki rusztikus humorral, volt, aki
teljesen átszellemülten, szinte angyali magasságokban érzékeltette gondolatait. Elmondása szerint az érzékiséget eleve többféleképpen érdemes értelmezni, hiszen többféle érzékünk van. Nekik, alkotóknak a művészet az életnek egy magas fokú élvezetéről
szól: észreveszik a szépségeket, és minden erejükkel, összes tehetségükkel azon vannak, hogy azt megmutassák a nézőknek.
Almási Róbert festőművész, a kiállítás kurátora magyarul és
szlovákul szólt a megjelentekhez. Mint elmondta, a már 20 éve

szervezett legelső Erato kiállításra is szép munkák érkeztek, de
ennyi év után is megmaradt a magas színvonal. Kiemelte, az erotika nemcsak a ﬁgurákról, hanem a színekről és az általuk kiváltott érzésekről is szól.
A kiállítás 2017. szeptember 14-ig tekinthető meg a Vermesvillában.

Spomienka na víťazstvo nad fašizmom
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Pri pomníku obetiam fašizmu sa v
pondelok uskutočnilo spomienkové
stretnutie pri príležitosti 73. výročia
Slovenského národného povstania.

kultúry, Bukovszky László, splnomocnenec vlády pre menšiny, Horváth
Zoltán, viceprimátor mesta, Bubniaková Júlia, prednostka Mestského úra-

Na úvod spomienkovej slávnosti zazneli tóny slovenskej hymny, potom po
krátkom hudobnom úvode Tamara
Antal zarecitovala báseň Spomienka,
autora Andreja Plávku. Medzi prítomnými hosťami boli napríklad Rigó
Konrád, štátny tajomník Ministerstva

du, Morvay György, prednosta Okresného úradu a viacerí predstavitelia
okresného úradu a VÚC.
Ako prvý predniesol svoj príhovor
Rigó Konrád, v ktorom uviedol, že príslušníci mnohých národov už viac ako
70 rokov vedno bojujú proti fašizmu.
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To môže byť príkladom aj pre dnešného človeka, lebo bolo by naivné si myslieť, že nenávisť človeka voči človeku
vymizla, je dôležité, aby sme sa zomkli.
"Treba práve preto povedať NIE krajným názorom, NIE nenávisti, NIE
násiliu, NIE Kotlebovi, NIE Magátovi, NIE Uhríkovi." Rigó uviedol, že kto
dnes šíri nacistické myšlienky ten súhlasí s ideológiou, ktorá zapríčinila zavraždenie niekoľkých miliónov ľudí.
Preto považuje za dôležité začať u seba
doma, v práci, v škole hovoriť o tomto
probléme, aby sa dosiahol citeľný výsledok.
Jozef Jánsky, predseda Oblastného
výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante uviedol
vo svojom príhovore historické udalosti a pozornosť upriamil na nutnosť budúcich generácií bojovať proti krajnostiam, rozširujúcim sa v súčasnosti okolo nás. Nemožno nechať hrdinstvo
účastníkov SNP upadnúť do zabudnutia.
Po slávnostných príhovoroch prítomní hostia položili vence k pamätníku, ktorého autorom bol Nagy János.

Segít a tájékoztatás
KÖZÉRDEKŰ

Városunkban tovább folytatódnak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos, évek óta zajló kampányok, melyek közös célja a szemétkérdés még tudatosabb kezelése, hiszen globálisan is az egyik legfontosabb kérdéséről
van szó.
Dunaszerdahelyen a hulladékgazdálkodást az FCC Slovensko Kft. végzi, amely már hosszú évek óta jelen van a városunkban. Tavaly októbertől a nemzetközi vállalat az .A.S.A.
megnevezés helyett már az anyavállalat nevén működik. Az
FCC egyébként városunk életében más fontos szerepet is vállal, többek között a DAC klub ezüst szintű támogatójává váltak az idén. Ahogy azt a társaság képviselőjétől, Gál Attilától
megtudtuk, a szolgáltatások a névváltoztatástól függetlenül
magas színvonalon maradtak, s továbbra is nagy hangsúlyt helyeznek a tudatos szemétgazdálkodásra való nevelésre is.
Ennek egyik eleme a „Kreslíme zo Smietkom” elnevezésű
művészeti verseny, ahová különféle hulladékokból készült alkotásokról – és nem csak rajzokról – küldhetnek be fotókat az
ovik, illetve az iskolák, amelyekre aztán a vállalat weboldalán
lehet szavazni. A „Súťaž s pánom Smietkom” nemzetközi
programon keresztül – amelynek az egyik legfontosabb célja a
gyermekkortól történő környezettudatosságra való nevelés –,
ahogy arról lapunk hasábjain is beszámoltunk, idén ismét taroltak a régióban a dunaszerdahelyi alapiskolák, mert itt gyűjtötték a gyerekek a legtöbb papírt, s így értékes nyereményben
részesültek. „A Kuka Manó névre keresztelt interaktív előadások, amelyeket az általunk felkért Rivalda Színház keltett életre, már három évadot tudhatnak maguk mögött. Több témát
is érintettek ezen előadások során a színészek. A Dunaszerdahelyről induló projekt más régiókban, de külföldön is hatalmas sikereket hozott, amire nagyon büszkék vagyunk, így a
folytatás, természetesen kisebb átdolgozásokkal, nem fog elmaradni” – mondta el Gál Attila.

Az elmúlt időszakban a városi hivatallal való együttműködésnek köszönhetően csökkent a hulladékgyűjtő szigetek környékére való szabálytalan beparkolások száma, ugyanis lefestették a tiltott zónákat. Ezzel könnyebbé vált a szemét elszállítása, ugyanis korábban sok esetben gondot jelentettek az
ilyen szabálytalanul parkoló autók. Ami viszont új jelenség,
hogy a papírgyűjtő edényekből egyre nagyobb mennyiségben
viszik el a hajléktalanok a kartonokat, ilyen módon igyekezve
maguknak bevételt szerezni, ám sok esetben maguk után rendetlenséget hagyva, ami rontja a városképet is. Egyébként is az
a jellemző, hogy a kukák mellé sok olyan hulladékot is kihelyeznek a polgárok, aminek nem ott lenne a helye, s nem feltétlenül csak a dunaszerdahelyiek szemetéről van szó. A szakember azt is elárulta, hogy sokszor csupán néhány ember felelőtlen viselkedése rontja, akiket nem érdekel az osztályozás,
csak az, hogy szemetüktől megszabaduljanak.
További probléma, hogy tavasztól napjainkig három szigetnél történt gyújtogatás, amelynek eredményeként hét gyűjtőedény ment tönkre, tehát ezek az esetek a korábbiakhoz hasonlóan folytatódnak.
Gál Attila kérdésünkre elárulta, a városban található kis szemeteseket már a
hétvégén is ürítik, s folytatódnak a várossal közösen folytatott kampányok is,
valamint lapunk hasábjain is rendszeresen foglalkozunk a témával, mert a tapasztalatok azt mutatják, még mindig
sok a nem odavaló szemét a szelektív
kukákban, de a kampányokat követően
javulás érzékelhető, tehát egyértelműen
nagy szerepe van a tájékoztatásnak. Ezt
elősegítendő lapunk mostani számában
is megtalálják mellékletként a FCC vállalat szórólapját, hogy melyik hulladékfajta melyik szelektív hulladékgyűjtő
edénybe kerülhet.
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KÖZÉRDEKŰ

Ingyenes busz a Nemzeti Vágtára
Budapesten, a Hősök terén szeptember 15. és 17. között rendezik meg
a Nemzeti Vágtát, ahol a Felvidék lovasai is nyeregbe szállnak. Az érdeklődő
dunaszerdahelyiek is lehetőséget kapnak arra, hogy a helyszínen szurkolhassanak városunk versenyzőjének, de a
többi lovasnak is.
Dunaszerdahelyről a tervek szerint az
idén is indítanak autóbuszt azoknak,
akik szeretnének eljutni Budapestre, a
Nemzeti Vágtára. Aki szeretne a helyszínen szurkolni, az jelentkezzen szeptember 10-ig a 031/590 39 41-es telefonszámon vagy a primator@dunstreda.eu email-címen.
Az előzetes tervek szerint az autóbusz
szeptember 16-án, szombaton reggel 8
órakor indul a városházától, mivel a versenyek délben kezdődnek az előfutamokkal, vissza pedig 19 órakor indul Budapestről. Ha a szombati előfutamokból
Dunaszerdahely lovasa bejut a másnapi
döntőbe, akkor vasárnap is indul Budapestre a különbusz. Ott lesz a magyar fővárosban a Nemzeti Vágta egyik indulójaként Dunaszerdahely versenyzője, Osztényi Zoltán, aki a híres Overdose munka-

lovasa volt. Az idei 3. Felvidéki Vágtán
Dunaszerdahelyen csak azért nem láthatta a nagyközönség, mert közvetlenül a rajt
előtt megsérült. Rajta kívül Budapesten
rajthoz áll még a 3. Felvidéki Vágta győztese, a Naszvad színeiben versenyző Bobek László, valamint az Érsekújvárt képviselő Tóth René, és a Tallóst képviselő
Mucska Gergely. A nemzetközi futamban
szlovák induló is lesz. Szlovákiát a Nemzeti Vágta nemzetközi futamában Bogdáň Anton képviseli, aki Vághosszúfalu
lovasaként Dunaszerdahelyen megnyerte
a szlovák futamot.

Hirdessen

Inzerujte

Egyedi és különleges
hirdetési felületet kínálunk Önnek,
cégének a szeptember 21–24. között zajló
XXXVII. Csallóközi Vásárban!

Ponúkame vám jedinečný a výnimočný
priestor na inzerciu v dňoch 21. – 24. septembra
počas konania XXXVII. Žitnoostrovského jarmoku!

a XXXVII. Csallóközi
Vásárban!
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A Nemzeti Vágta kísérőrendezvényeként az Andrássy úton ismét a szokásos
színes forgatag várja az érdeklődőket a
Vágtakorzón. Itt Dunaszerdahely városa
is kap egy sátrat, ahol a vágtán részt vevő
többi felvidéki településsel együtt közösen bemutatkozhatnak.
A Nemzeti Vágtáról a www.vagta.hu
honlapon lehet bővebben tájékozódni.
Aki a Hősök terén a lelátókról szeretné
végignézni a futamokat, annak a helyszínen belépőjegyet kell váltania. A pálya
közepéről ingyenesen tekinthető meg a
verseny.

na XXXVII. Žitnoostrovskom jarmoku!

Reklámozzon a rekordmagas, 50 ezer látogatót vonzó
regionális fesztivál attraktív, központi helyén,
a színpadok mellett elhelyezett óriás led-kivetítőkön,
illetve egyéb felületeken!

Inzerujte na rekordne vysokej a centrálne
umiestnenej LED obrazovke vedľa pódia
alebo na inom nosiči počas konania tohto
regionálneho festivalu, ktorý pritiahne
50 tisíc návštevníkov.

Bővebb információ és árajánlat:
Perfects / 0908 480 402 / press@perfects.sk

Viac informácií:
Perfects / 0908 480 402 alebo na press@perfects.sk
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PETÍCIÓ

Egymillió aláírás a sokszínű Európáért
A fenti címen a kisebbségvédelmi
európai polgári kezdeményezéshez,
az Európai Nemzetiségek Föderatív
Uniója (FUEN) által indított, egyes
kisebbségi jogok uniós kodiﬁkálását
célzó Minority SafePackhoz való
csatlakozásként a Felvidéken is megkezdték az aláírásgyűjtést, elsőként
augusztus 18-án Dunaszerdahelyen.
A sajtótájékoztatón Berényi József,
Nagyszombat megye alelnöke és Hájos
Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere
üdvözölte annak résztvevőit. „Történelmi ez a pillanat, amikor egy olyan nagy
európai összefogásnak lehetünk tanúi,
amely elvezethet ahhoz, hogy egy nemzeti kisebbségeket érintő norma megszülethessen” – fogalmazott Berényi József az aláírásgyűjtés kapcsán. Szerinte
azért is fontos a kezdeményezés, hogy
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az Európai Unió, amely az egyes tagországok csatlakozását megelőzően komolyan odaﬁgyelt az adott országokban élő
kisebbségek helyzetére, a belépés után
már le is vette napirendjéről a kisebbségeket érintő problémákat.
A Minority SafePack polgári kezdeményezés keretében 2018. március vé-
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géig több mint egymillió aláírást kell
összegyűjteni az EU legalább hét tagországában, amelyből Szlovákiából legkevesebb 7500 aláírást várnának, ám
Berényi szerint bíznak abban, hogy
„50–60 ezer aláírást sikerül összehozniuk”.
Szlovákiában az aláírásgyűjtést a
Magyar Közösség Pártja indította és
végzi – magát a petíciót pedig a sajtótájékoztatón elsőként közismert felvidéki
magyar személyiségek írták alá, úgymint Hájos Zoltán dunaszerdahelyi és
Stubendek László komáromi polgármesterek, Stirber Lajos karnagy, Mons.
Szakál László dunaszerdahelyi esperesplébános, Görözdi Zsolt dunaszerdahelyi református lelkész, Bögi Róbert, a DAC vezérszurkolója, Szarka
Tamás Kossuth-díjas művész, Panyik
Imre mátyusföldi vállalkozó, illetve
Németh Imre, a Gaudium énekkar vezetője.

Tanévnyitó...
GALÉRIA
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MOZAIK – MOZAIKA

Víťazná trojica
Ďalšie hádzanárske úspechy
Na medzinárodnom festivale hádzanej XXI. Cell-Cup 2017
vo Veszpréme v dňoch 6. až 12. augusta štartoval Dunajskostredský mestský športový klub s tromi družstvami.
Ńa najväčšom festivale Európy v kategórii U12 mala Dunajská Streda dve družstvá. Družstvo A tvoria dievčatá narodené v
roku 2005 (dosiahli 2. miesto), a B družstvo v roku 2006 - 2007
(13. miesto). Dievčatá v kategórii U14, narodené v rokoch 2003
- 2004 boli zastúpené jedným družstvom (5. miesto).„Dunajskostredský mestský športový klub U12, družstvo A vyhralo vo svojej
skupine všetky zápasy. V zápase o účasť v skupine 4 najlepších,
sme zdolali družstvo Budaörsu (18:8), potom družstvo A Debrecenu (23:14). Vo ﬁnále sme si zmerali sily s družstvom Szegedu
– prvý polčas prial súperovi, v druhom hrali naše dievčatá lepšie,
mali tvrdšiu obranu a vyhrávali o bod, na konci však spravili chybu
a konečný výsledok bol 15:12 v prospech Szegedu. Takto sme získali medailu a pohár za 2. miesto, čo je pekný výsledok. Pracujeme, trénujeme ďalej, aby sme nabudúce stáli na najvyššej priečke”
– uviedla trénerka Brunczvik Tünde.
Hrajte s nami a získajte vstup do termálneho kúpaliska pre
dve osoby! Treba len správne odpovedať na nasledujúcu otázku
a odpoveď zaslať do 13. septembra na adresu press@perfects.sk.
V akom meste súťažili naše hádzanárky?
Vyhercovia z predchádzajúceho čísla Dunajskostredského
hlásnika sú: Tamás Zoltán, Szabados Irén, Ferenci Zsolt.
Výhercom ich výhry posielame poštou.
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Nyerő hármas
A kézilabdás lányok újabb sikerei
A Dunaszerdahelyi Városi Sportklub kézilabdás lányai három csapattal indultak el a XXI. Cell-Cup 2017 Veszprém nemzetközi kézilabda fesztiválon, amelyet augusztus 6. és 12. között rendeztek meg
névadó városában. Európa egyik legnagyobb kézilabda fesztiválján az
U12-es korosztályban Dunaszerdahely idén két csapattal indult. Az A
csapatot a 2005-ben született lányok (2. helyezést értek el), míg a B csapatot a 2006-2007-ben született lányok (13. helyezést szerezték meg
az éremtáblán) alkották. Az U14-es korosztályban pedig a 20032004-ben született lányok egy csapattal játszottak (5. helyen végeztek).
„A Dunaszerdahelyi Városi Sportklub U12-es A csapata magabiztosan megnyerte csoportjában az összes mérkőzését. Keresztjátékban,
hogy a legjobb négy csapat közé kerülhessünk, Budaörs csapatát győztük le (18:8), az elődöntőben pedig Debrecen A csapatát múltuk felül,
nagyszerű játékkal (23:14). A döntőben Szeged csapatával mérkőztünk meg – itt az első félidő az ellenfélnek kedvezett, ám a második félidőben a lányok jobb játékkal és keményebb védekezéssel feljöttek egy
gólra, ám a végén hibáztak, s a végeredmény így 15:12 lett, Szeged javára. Így a 2. helyért járó kerámiából készült érmet és kupát kaptuk
meg, ami szép eredmény. Dolgozunk, edzünk tovább, hogy legközelebb
a dobog tetejére álljunk” – mondta Brunczvik Tünde edző.
Játsszon velünk, és nyerjen páros belépőt a termálfürdőbe!
Nem kell mást tennie, mint válaszolni a következő kérdésre, és elküldeni azt a press@perfects.sk címre szeptember 13-ig! Hol rendezték
a nemzetközi kupát? Előző számunk nyertesei: Tamás Zoltán, Szabados Irén, Ferenci Zsolt. A nyerteseknek a nyereményüket postáztuk.
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Programajánló
5
SZEPTEMBER

9
SZEPTEMBER

12
SZEPTEMBER

13
SZEPTEMBER

14
SZEPTEMBER

16
SZEPTEMBER

16
SZEPTEMBER

21
SZEPTEMBER

21
SZEPTEMBER

21

Az ezerarcú Duna. Író István fotókiállítása. Csallóközi Könyvtár olvasóterme, 17.00
Gaia fest – A hulladék. Környezettudatos rendezvény a szemétről. Csemadok Ház, 14.30
Gavar Ségár: Fények és árnyékok. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ előcsarnoka,
17.00
Are you FREE? Musicfestival Dunajská Streda /
Dunaszerdahely 2017. Vermes-villa / NFG, 19.00
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Egy őrült naplója.
A Családi Könyvklub és a dunaszerdahelyi Csaplár
Benedek VMK közös színházi estje. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ moziterme, 18.00
Szlovákiai Magyar Zenekarok 3. szemléje. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, 14.00
Siki sörfeszt – Sikabonyi sörfesztivál. Sikabonyi
Közösségi Ház udvara, 15.00

Születések – Novorodenci
Strieženec Simon
Lőrincz Róza Dorottya
Vígh Noel
Kovács Aliz
Sátor Tibor
Wimmer Ádám
Ambrus Abigél
Puzsér Máté
Andrássy Kristóf
Nagy Josef
Nógellová Linda

PROGRAMAJÁNLÓ – PONUKA PROGRAMOV

SZEPTEMBER

Krónika

Elhalálozások – Zomreli
Nagy Klaudia (1977)
Knocik Štefan (1933)
Novotná Emília (1930)
Weissová Anastázia (1973)
Házasságkötés – Sobáše
Lábský Gabriel – Huszár Katalin
Varga György – Hicnerová Judit
Putz Igor – Mgr. Méhesová Orsolya
Androvics András – Csibová Tímea

Kudich Zsolt fotókiállítása. Csallóközi Múzeum
kiállítócsarnoka, 18.00
A dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése. Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ,
10.00
A XXXVII. Csallóközi Vásár megnyitója. A
részletes program lapunk 8–9. oldalán olvasható!
dunaszerdahelyi.sk/programok
dunajskostredsky.sk/programy
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Karitásznap városunkban

Következő számunkból

Augusztus közepén zajlott a Nagyszombati Egyházmegyei Karitász tematikus hetének nulladik évfolyama, melyből Dunaszerdahely városa is kivette részét.
Az egyházmegye területén a karitász tagjai által megtett 360 kilométeres kerékpártúra közben meglátogatott kilenc városban tartottak a dunaszerdahelyihez hasonló karitásznapot. Ezzel a túrával, illetve az egyes településeken tartott rendezvényekkel szeretnék felhívni a lakosok és a látogatók ﬁgyelmét mások segítésének fontosságára, s egyben így szeretnék bemutatni, az emberekhez közelebb vinni a karitászt, mint a segítségnyújtás egyik formáját.
A bicikliseket – élükön Miroslav Dzurechhel, a Nagyszombati Egyházmegyei
Karitász igazgatójával – A. Szabó László alpolgármester, dunaszerdahelyi karitászvezető-helyettes üdvözölte.
Mons. Szakál László, a Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász elnöke rövid köszöntőjében kiemelte, fontos, hogy az érdeklődőknek bemutatkozik ekképp is a helyi szeretetszolgálat. Megköszönte az önkéntesek eddigi és ezutáni munkáját, hogy
mindig nyitott szívvel fordulnak a rászorulókhoz, az öregekhez, a betegekhez. Fontosnak tartja, hogy mindannyian együttérzők legyünk mindazokkal, akiknek szükségük van a segítségre.
Ing. Miroslav Dzurech elmondta, jó érzés segítőkész emberekkel találkozni, s jó,
hogy a kerékpártúra keretében átadhatják a karitász szellemiségét. A dunaszerdahelyi csoport munkáját különlegesnek, hozzáállásukat példaértékűnek nevezte, ami
új erőt ad neki is munkájában. Legfontosabbnak tartja, hogy a szolidaritás szelleme
érvényesüljön minden olyan szervezet munkájában, amelyek betegeknek, hajléktalanoknak, időseknek, rászorulóknak segítenek.
Dr. Hájos Zoltán, városunk polgármestere szerint a karitásznap csak egy kis bemutatója annak, hogy városunkban milyen fontos feladatot lát el a szeretetszolgálat,
a helyi plébániai karitász. Kiemelte, maga a város is igyekszik a törvényes kötelességén túl is segítséget nyújtani egyrészt egyenesen a rászorulóknak, másrészt azoknak
a szervezeteknek, amelyek ezt a fajta segítő munkát végzik.
A rövid beszédek után Bugár György, a helyi karitász vezetője jelezte, az egyházmegyei karitászhétbe gyűjtéssel is bekapcsolódtak. A város illetékes főosztályával
egyeztetve sikeres gyűjtést tudnak maguk mögött az éppen megújuló városi hajléktalanszálló javára. A kis ünnepség keretében szimbolikusan át is adta a gyűjtés eredményét Hájos Zoltán polgármesternek.
A karitásznap kötetlen csevegéssel, valamint a jelenlévők megvendégelésével ért
véget, melyen a két dunaszerdahelyi nyugdíjaspanzió néhány lakóját is vendégül
látták.

Gyűjtés a rászorulók részére
A Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász ezúton értesíti a lakosokat, hogy szeptember 8-án (pénteken) 14.00–18.00 óra, illetve szeptember 9-én (szombaton) 8.00–12.00 óra között gyűjtést szervez a Bacsák utcai központjában (a
posta mögött) a rászoruló családok részére.
Adományaikat előre is köszönik!
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Megjelenés szeptember 18-án.
Nasledujúce číslo vychádza 18. septembra.

Régi idők vására
Začiatky jarmoku

Siki Sörfeszt
Siki Sörfeszt

Csapataink az új szezon előtt
Naše družstvá pred novou sezónou

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:
15.30 (Mindenszentek-templom), 17.00

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, 15.30 (Kostol Všetkých
svätých), Pondelok: 18.00, Utorok: 18.00,
Streda: 7.30, Štvrtok: 18.00, Piatok: 18.00,
Sobota: 8.00

Ref. istentisztelet
Vasárnap / Nedeľa: 9.00

Ev. istentisztelet
Vasárnap: 10.00 / Nedeľa: 9.00
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