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Márciusi szabadság
A szabadságharc hőseit életkoromnak köszönhetően már szabadon ünnepelhettem. 1990-ben kezdtem el az alapiskolát, abban az évben, amikor új
rendszerek épültek tájainkon. Szabad választásokat
tartottak, a parlamentben több párt foglalhatott helyet, hasonlóan mint a hétvégén tartott, sorban kilencedik szavazáson.
Közben mégis sok minden megváltozott körülöttünk. A március 15-e is. Számomra leginkább az
okoz örömet, mikor nemzeti ünnepünkön a ﬁatalok
adnak műsort. Mert gyermeki látásmódjukon átszüremlik, ők is látják, jóval bonyolultabb kérdéseket boncolgat a március. Például azt, hogy az
1848/49-es forradalom és szabadságharc nem csupán a magyarság történetében volt meghatározó állomás, hanem minden kárpát-medencei nép életében. Ennek ellenére az igazi utat sokszor a vártnál
nehezebben találjuk meg egymáshoz.
A megértés keresése, a szabadság eszméjének igazi elsajátítása jelenti ma a kihívást. Mindez nem csupán a nemzetek közötti együttműködés alapja, hanem minden emberi kapcsolaté. Gondoljunk csak
bele, hol lehetne ma a közös Európa, ha valóban
meghallanánk a közösségi hangot. Úgy vélem, a
brüsszeli viták helyett az európai megoldásokról
szólnának a válaszok.
Helyi szinten, így városunkban is a kölcsönösség
megtalálása a kulcs. A kedves Olvasó kezében tartott számban például különös ﬁgyelmet szentelünk
a szemétfeldolgozás kérdésének, mert a termelői világban a hulladék megfelelő kezelése nélkül nem tudunk építő módon fejlődni. A szép környezet közös
érdek. Ám annak ellenére, hogy a lakosok egy része tesz is érte, néhányak ﬁgyelmetlensége vagy nemtörődömsége sokszor
mindezt semmissé degradálja.
A közös célért tenni ugyanakkor nem jelenti a személyes
szabadságunk feladását. Ugyan az individualizmus korszakát
éljük, a társadalom mégiscsak akkor működik jól, ha megtaláljuk egymással a közös hangot. Hiába kívánjuk a varázspálcás
Választások 2016

4. o.

Újra látogatható
a Csallóközi Múzeum

csodát – egyik percről a másikra nem lesz olyan rend nálunk,
mint Ausztriában vagy Németországban. Az évek munkájának az eredménye. S annak az együttműködésnek, amelyben
mindenki tudatosítja a saját feladatát. Ha mi így teszünk, akkor képesek leszünk egy szebb várost úgy „teremteni”, hogy ott
mindenki jól, s otthon érezheti majd magát.
Rajkovics Péter
6. o.

Városunk zászlajával Gibraltárra

13. o.

Kincseink összekötnek

A

SZÍNES – FAREBNÉ

Duna szétválaszt, kincseink összekötnek címmel futó program
részleteit ismertették március 2-án délután a Győr-MosonSopron Megyei Értéktár Bizottság és a Felvidéki Értéktár Bizottság képviselői a Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolában.
A résztvevőket előbb dr. Darabos Ferenc, a Széchenyi István Egyetem
Apáczai Csere János Kar Turizmus Intézet igazgatója tájékoztatta a középiskolások részére kiírt honismereti-turisztikai vetélkedőről. Ennek
során a diákoknak helyi értékeket kellett felkutatniuk szűkebb környezetükben vagy az osztálykirándulásokon meglátogatott helyeken.
A folytatásban Huszár László és Varga Péter, a Felvidéki Értéktár Bizottság képviselői a helyi résztvevőknek kínált lehetőségekről tartottak
előadást, valamint az értéktárba bevont kincseinket is bemutatták. A diákok pedig megtudták, egy okostelefonos, képeslapos QR kódos játék is
vár rájuk, amelynek célja az Y generáció megszólítása saját eszköztárával,
saját virtuális közösségeiben.
Az előadások sorát dr. Pető Péter, a megyei közgyűlés alelnöke, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottság elnöke zárta, aki a régiójuk kincseit mutatta be, valamint az együttműködési lehetőséget ismertette.

1848, te csillag!
Dunaszerdahely Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1848–49es magyar forradalom és szabadságharc emlékére
rendezett KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉGRE,
2016. március 15-én (kedd) 16.00 órára az
1848–49-es emlékműhöz.

Köszöntő: dr. Hájos Zoltán polgármester
Ünnepi beszéd: Horváth József, a győri
Rotary Club alapító elnöke.
Az ünnepi műsorban közreműködnek:
a Vámbéry Ármin Gimnázium diákjai,
a Dunaág Néptáncműhely, a Pántlika zenekar,
a Rivalda Színház és a Novus Ortus Diákszínpad.

Vážení Dunajskostredčania,
roztrúsení po svete!

Megváltoztak lapunk elérhetőségei!
Felhívjuk kedves olvasóink ﬁgyelmét, hogy megváltoztak lapunk
elérhetőségei.
Címünk: Erzsébet tér 1203 / Alžbetínske námestie 1203.
Új e-mail-címünk: press@perfects.sk.
Kérjük Önöket, ezentúl ezeken az elérhetőségeinken keressék lapunk szerkesztőségét!
Továbbá jelezzük, hogy a nyomtatott Dunaszerdahelyi Hírnök
(hasonlóan a városi televízióhoz, a DSTV-hez) az interneten ezentúl
az új városi hírportálon, a dunaszerdahelyi.sk-n érhető el – pdf-ben
letölthető, illetve online lapozható formában is. Keressenek bennünket!
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Na svete je mnoho miest, kde sa človek môže cítiť dobre, no skutočný pocit domova ponúka len
jeho rodné mesto. To je dôvodom, prečo Vás, niekdajší Dunajskostredčania, ktorých predkovia tu
kedysi žili, hľadáme, voláme a pozývame Vás na 2.
stretnutie dunajskostredských rodákov žijúcich v
zahraničí, ktoré sa bude konať v rámci mestských
osláv Sv. Juraja v apríli 2016. Prosím Vás, Vašu
účasť potvrďte najneskôr do 8. apríla 2016 na mailovú adresu primator@dunstreda.eu.
Boli by sme radi, keby ste k registrácii priložili aj
Váš krátky životopis. Viac informácií Vám pošleme na Vašu mailovú adresu.
Vážení Dunajskostredčania,
ak máte kontakt na bývalého rodáka Dunajskej
Stredy, prosím oznámte nám jeho kontaktnú adresu alebo ho informujte o tomto stretnutí a prispejte tak k úspešnosti tohto podujatia, ktoré navracia
rodiny, priateľov a známych k rodným koreňom.
S pozdravom
JUDr. Zoltán Hájos primátor
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Új parkolóhelyeket, de pontosan hova?

„Minden év elején a polgárok tavaszi
nagytakarítást szerveznek, és idén, amikor a húsvéti ünnepek március végén zajlanak, még korábban csinosítjuk ki szűkebb környezetünket. Ennek apropóján
fontos arról is szólnunk, hogy tágabb környezetünket is szebbé kell tennünk, ám
erre csak együtt vagyunk képesek. Ez jelentette a kiinduló ötletét annak a találkozónak, amelyet március 17-én 17.30-as
kezdettel a városháza nagy tanácsteremben szervezünk, s ahol a lakóbizalmiakkal
és a lakástulajdonosok társulásának elnökeivel két témát szeretnénk megbeszélni.

Az első a város tisztán tartását érinti.
Erről már eddig is többször szóltunk, a
médián keresztül is. Szeretnénk a szelektív hulladékgyűjtést hatékonyabbá
tenni, másrészt a kommunális hulladék
megfelelő kezelését megnyugtatóan rendezni, mert az eddigi igyekezet ellenére a
zárható szeméttárolók jelenlegi helyzete
még mindig nem kielégítő. A téma kapcsán már korábban is találkoztam a lakóbizalmiakkal, de többször kell róla beszélni a hatékonyság érdekében, és úgy
látom, éppen a lakóközösségek megválasztott képviselői azok, akik hatni képesek a polgárokra ezen a téren.
A másik téma a parkolás, ugyanis főként az esti órákban már áldatlan állapotok uralkodnak a lakótelepeken, így ebben is szeretnénk közösen megoldási lehetőségeket keresni. Kíváncsian várjuk a
javaslatokat az új parkolók kijelölése tekintetében. A polgárok ugyanis igénylik
a szép zöld övezetet, amelyből nem hiányoznak a bokrok, növények, a másik ol-

dalon azt látni, hogy kevés a parkolóhely.
A rendszerváltás előtt a várostervezésnél
két családra, 1 vagy 1,5 parkolóhellyel
számoltak, ma viszont már nem ritka, ha
egy családban 2–3 autó van, így több helyen a városban gondot jelent leparkolni
a gépjárművel. Reméljük, a találkozó segítségével tisztábban fogjuk látni, hol lehetne parkolóhelyeket létesíteni, akár a
zöldterület rovására, ám úgy, hogy az a
legkevésbé legyen fájdalmas. Ebben kérem a lakóbizalmiak és a lakástulajdonosok társulása elnökeinek javaslatait.
A tavalyi gazdálkodásunknak köszönhetően, amely több mint egymillió euró
plusszal zárult, szeretnénk további fejlesztéseket eszközölni idén, s az áprilisi képviselő-testületi ülésre szeretnénk már olyan
költségvetés-módosítást beterjeszteni,
amelynek egyik célja az új parkolóhelyek
létrehozása. Ezért lenne jó, ha a lakóbizalmiak eleve megbeszélnék a lakókkal, hol
volna megfelelő parkolókat kiépíteni, hiszen a közös megelégedettség a célunk.”

Nové parkovacie miesta, ale kde presne?
Obraz mesta do značnej miery určuje, ako zaobchádzame s odpadmi a do akej miery je vyriešená otázka parkovania. Práve na tieto témy inicioval primátor nášho mesta,
JUDr. Zoltán Hájos, stretnutie so zástupcami bytových samospráv, za účelom nájsť spoločné riešenie.
„Na začiatku každého roka organizujú občania veľké jarné
upratovanie a v tomto roku, keď veľkonočné sviatky budú už
koncom marca, sa skrášľovanie nášho bezprostredného okolia
uskutoční oveľa skôr. K tejto téme by som dodal, že aj naše širšie okolie by sme mali skrášliť, čo však vieme docieliť len spoločnými silami. Táto myšlienka bola podnetom na stretnutie,
ktoré usporiadame 17. marca o 17.30 h vo veľkej konferenčnej
sále radnice, kde by sme s predsedami združení domových dôverníkov a vlastníkov bytov chceli prebrať dve témy.
Prvá z nich sa týka udržiavania čistoty mesta, o tom sme už
viackrát hovorili aj prostredníctvom médií. Chceli by sme zefektívniť zber separovaného odpadu a na druhej strane dosiahnuť správne nakladanie s komunálnym odpadom, pretože
napriek našej doterajšej snahe je situácia okolo stojisk pre
smetné kontajnery stále neuspokojivá. V súvislosti s touto témou som sa už aj pred časom stretol s domovými dôverníkmi,
ale kvôli efektivite musíme o tom hovoriť asi viackrát, myslím

si, že práve zvolení zástupcovia bytových samospráv sú tí, ktorí
môžu občanov v tejto oblasti najviac ovplyvniť.
Druhá téma sa týka parkovania, hlavne vo večerných hodinách vládnu na sídliskách neutešené podmienky, takže by sme
chceli spojiť sily a hľadať možné riešenia. Sme zvedaví na návrhy
na vyznačenie nových parkovísk. Občania totiž požadujú vo
svojom okolí krásnu zeleň, kde nechýbajú stromy a kríky, ale na
druhej strane je málo parkovacích miest. Pred zmenou režimu
sa v pláne mesta počítalo len s jedným alebo 1,5 parkovacím
miestom pre dve rodiny, ale dnes nie je nezvyčajné, keď sú v jednej rodine 2-3 autá, ktoré je potom na viacerých miestach v
meste problém zaparkovať. Preto na stretnutí uvítame nápady,
kde máme postaviť parkoviská, hoci aj na úkor zelene, ale aby
to bolo čo najmenej bolestivé. Očakávame preto návrhy predsedov samospráv, domových dôverníkov a vlastníkov bytov. Vďaka nášmu minuloročnému hospodáreniu, ktoré sme uzavreli s
viac ako miliónovým prebytkom, by sme v tomto roku chceli
zabezpečiť ďalší rozvoj mesta, a na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva predložíme návrh takej modiﬁkácie rozpočtu, ktorej jedným z cieľov je vytvorenie nových parkovacích
miest. Preto žiadam o pomoc domových dôverníkov, aby vydiskutovali s obyvateľmi, kde vidia vhodné miesto na vybudovanie parkovísk, pretože naším cieľom je vzájomná spokojnosť."
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL – PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

A városképet nagyban meghatározza, hogyan is kezeljük a hulladékot és mennyire megoldott a parkolás kérdése. Éppen ezen témákban
kezdeményezte a lakóközösségek
képviselőivel való együttes megoldáskeresést dr. Hájos Zoltán polgármester.

KÖZÉRDEKŰ – PRE VEREJNOSŤ

Parlamenti választások 2016
Március 5-én tartották Szlovákiában a kilencedik szabad
parlamenti választásokat, amikor reggel 7 órától este 10 óráig szavazhatott (Horvátgurab kivételével) a több mint 4,4
millió választópolgár. Dunaszerdahelyen 19 szavazókörben
dönthettek a polgárok. A részvételi arány városunkban
51,35% volt.

Okrsok /
Választókörzet

Počet platných hlasov spolu /
Leadott érvényes szavazatok

1

498

2

354

3

470

4

427

5

436

6

488

1

7

464

8

319

9

TIP

SMS

Országosan a részvétel 59,82 százalékot ért el, és összesen nyolc párt jutott be a parlamentbe: a SMER-SD, SaS,
OĽaNO - NOVA, ĽS Naše Slovensko, SME RODINA –
Boris Kollár, Most – Híd és a Sieť. Öt százalék alatt maradt
a KDH 4,94 százalékkal és az MKP 4,04 százalékkal. A
többi párt egy százalékot sem ért el.

SME
OĽANO DS Ľudo
ŠANCA RODINA
NOVA
Kaník
B. Kollár

SZS

KOALÍCIA
MKDA
SPOLOČNE
VZDOR
MKDSZ
ZA SL.

27

1

13

2

2

26

2

14

1

3

18

2

16

4

2

19

1

4

3

15

1

9

23

2

13

2

1

27

3

16

1

3

25

2

12

2

568

2

6

4

4

2

10

669

2

29

3

16

11

61

2

1

1

2

12

413

11

1

7

3

13

610

6

24

2

9

14

792

1

44

5

20

15

496

1

27

16

557

17

565

1

18

645

2

19

869

5

1

41

Sp. / Összesen

9 701

27

3

459

4

1
1
1

1

22

1

1

1

2

2

7
6

23
1

36
37

1

1
2

6

24

2

1

3

19

2

2

3

15

4

9

8

17

2

2

50

252

25

48

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK–DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK / 2016. MÁRCIUS 9.

1

Parlamentné voľby 2016

Skratka politického
subjektu / Politikai
pártok

Do parlamentu sa dostalo osem politických strán - najviac
hlasov získal Smer, nasledujú SaS, OĽaNO - NOVA, ĽS
Naše Slovensko, SME RODINA – Boris Kollár, Most Híd a Sieť. Menej ako päť percent hlasov získali KDH
(4,94%), a SMK (4,04%). Ostatné politické subjekty nedosiahli ani jedno percento.

Počet platných hlasov /
Érvényes szavazatok
száma

Počet mandátov /
Mandátumok
száma

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO - NOVA)

287 611

19

SME RODINA – Boris Kollár

172 860

11

MOST – HÍD

169 593

11

SNS

225 386

15

SMER-SD

737 481

49

ĽS Naše Slovensko

209 779

13

SIEŤ

146 205

9

SaS

315 558

21

MOSTHÍD

SNS

Odvaha

169

4

131

5

171

SDKÚDS

KSS

1

SMERSD

KDH

SKOK!

ĽS Naše
Slovensko

SMKMKP

SIEŤ

PD

SaS

18

2

3

5

22

214

15

20

1

3

2

3

129

11

13

26

1

3

13

182

19

134

12

30

4

2

6

184

26

150

5

26

10

5

191

19

178

9

23

1

10

18

184

20

147

5

1

33

1

10

12

197

8

92

6

1

12

2

6

8

128

19

208

10

1

27

4

1

2

14

258

25

235

7

38

3

5

5

17

283

22

37

5

2

3
1
1

9

1
2

4

118

4

200

11

22

246

16

1

142

8

1

183

4

2

16

203

22

4

10

281

26

1

4

10

362

40

3

1

7

9

233

7

28

3

2

1

12

247

24

24

7

3

4

13

237

2

19

1

11

2

21

6

2

29

5

34

1

190

3

195

8

307

8

3 205

135

1
2

1

41

5

4

6

18

283

1

1

28

6

1

7

23

368

8

11

484

64

31

80

229

4 201

43
3
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KÖZÉRDEKŰ – PRE VEREJNOSŤ

V sobotu, 5. marca sa na Slovensku konali deviate parlamentné voľby od nežnej revolúcie v roku 1989 a siedme v
histórii samostatnej Slovenskej republiky. Vo volebných
miestnostiach okrem obce Chorvátsky Grob sa hlasovalo do
22:00. Účasť vo voľbách bola celoštátne 59,82%, v našom
meste 51,35 %.

SÁRGA KASTÉLY

Újra látogatható a Csallóközi Múzeum
Az elmúlt időszak hosszabb kényszerszünete után újra megnyitotta kapuit a látogatók számára a Csallóközi
Múzeum. Fenntartójának, Nagyszombat Megye Önkormányzatának uniós támogatással sikerült átépíteni a hátsó kiállítási pavilont, ahol 2016. március 3-án nagyszabású tárlatnyitóval köszöntötték a nagyközönséget. Rendezték továbbá a kastély parkját – maga az egykori Biró,
illetve Kondé kastély épületének rendbetétele azonban
még várat magára.
A Csallóközi Múzeum igazgatóját, Zsigmond Tibort
röviden az átalakításokról, illetve kurátorát, Nagy Iván
etnológust a kiállítás bővítéséről kérdeztük.
– Megújult a Sárga kastély parkja, illetve kiállítási pavilonja. Mikorra várható az ünnepélyes átadás?
Zs. T.: – Noha a márciusi tárlatnyitóval lényegében átadtuk
a nagyközönségnek a kiállítóteret, az ünnepélyes felavatással
még meg kell megvárni a kedvezőbb időjárást, hiszen akkor válik majd igazán láthatóvá a parkban elvégzett munka is. Magát
a múzeum állandó kiállítását a Sárga kastélyban már február
2-án kinyitottuk, azóta újfent látogatható.
– Összegezve, milyen munkák zajlottak?
Zs. T.: – Egyrészt elkészült a parkot és az épületet körülölelő kerítés, amelynek a Kondé utca felé eső részét kovácsoltvas kerítéssel „átláthatóvá” tettünk – ezáltal lényegében
„kinyitottuk” a kastélyt a város felé. Eddig ugyanis épp az
épület legszebb részeit, elejét, oromzatát és címerét nem lehetett teljes pompájában látni. Most már az eredeti bejáraton, a kiskapun keresztül érkezhetnek a látogatók. Sajnos, a
szakemberek javaslatára, az ottani nagy, ám már korhadó belsejű fákat el kellett távolítanunk. Mindenesetre, mindent el
fogunk követni, hogy újra „kizöldítsük”, élettel töltsük meg
ezt a parkrészt is. Célunk, hogy az eredeti, legszebb állapotokat hozzuk vissza. Bárcsak az eredeti területtel büszkélkedhetne ez a kastély!
A pavilonnal és a mellette lévő raktárral, illetve a közöttük
lévő területtel eredetileg másak voltak a terveink. Nemcsak felújítani szerettük volna a meglévő épületeket, hanem bővíteni
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is: egy új iroda- és raktárépülettel, hogy a kastélyban lévő irodahelyiségek is végre átadhassák a helyüket további kiállításoknak. Sajnos, a pénzcsomag kereteket szabott az elképzeléseinknek, így több mindenről, reméljük, csak egyelőre, le kellett
mondjunk.
– Az átalakításokkal egyben változott a kastély kiállítása is?
N. I. – Az elrendezése a kiállításnak megmaradt, ám az
egyes témakörökön belül bővítettünk. Mit is jelent ez? A múzeum célja, hogy a Csallóköz minél több hagyományos szociális csoportját, illetve hagyományos kultúráját, megélhetési formáját bemutassa. Így ebből jelenítünk meg most kicsit többet.
Például bővítettük a régészeti anyagot, nem volt jelen ugyanis
az avar korszak, illetve a honfoglalás kora, ez a lenti nagy csarnokban tekinthető most meg.
Aztán méginkább felhívjuk a ﬁgyelmet a csallóközi köznemességre, hiszen köztudott, az egész Kárpát-medencében itt a
Csallóközben voltak a legtöbben, akik az Árpád-korig vezetik
vissza nemességüket. Vagy, hogy ismét egy konkrét példát említsek, az aranymosást, valamint a halászatot bemutató anyagok mellé most odakerült a pásztorkodás is. Például Khín Antal saját fotói is kinn vannak, ezek is nagy segítségek abban,
hogy megmutassuk a régi világnak ezt a sajnos mára elfeledett
szeletét is. Érdemes tehát eljönni, és bejárni a kastélyt, rácsodálkozni mi mindene van Csallóköznek!
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A szállodát is magasabb szintre emelik
THERMALPARK

Az elmúlt években teljesen megújult a dunaszerdahelyi termálfürdő és mindez az egyre növekvő látogatottságban is megmutatkozott.
A fejlesztések azonban nem állnak
meg, ennek részleteiről, és az elmúlt év eredményeiről Somogyi
Gábort, a THERMALPARK DS,
Rt. igazgatóját kérdeztük.
– Hogyan értékeli az elmúlt esztendőt
a fürdő szempontjából?
– A tavalyi esztendőben is sikerült
folytatnunk azt a jó sorozatot, amelyet
korábban megkezdtünk. A munkának és
a befektetett energiának megvan a gyümölcse, hiszen rekordnagyságú bevételt
értünk el. A szakma 2015 nyarát eredményesnek tartotta, sok volt a napsütés
és ez a fürdők eredményein is meglátszott. Nálunk is így volt, de a további hónapokban is rengeteg vendég jött hozzánk, ennek köszönhetően a látogatottságunk meghaladta a 377 ezret, amely
több mint 50 ezres növekedést jelent.
Mindez a gazdasági eredményben is
meglátszik, a vállalat nyereségessége is
pozitív irányba változott.
– Mennyire sikerült a nyáron kívül is
megszólítani az érdeklődőket?
– Ma már a fürdőnk esetében is nyári
és téli idényről beszélhetünk, mert egész
évben folyamatosan érkeznek hozzánk a
fürdőzni vágyók. A téli szezon természetesen korlátozott kapacitást jelent,
mivel csak a fedett medencék érhetőek
el, de a kihasználtság ilyenkor is magas.
Idén januárban és februárban például
közel 20-20 ezer vendég látogatta meg a
dunaszerdahelyi fürdőt. A fejlesztések
hatása érezhető, hiszen a vendégeink
használhatják a kibővített öltözőket, a
belépőcsarnokot. Az ide ellátogatók általános komfortérzetét szerettük volna
növelni a közelmúltban végrehajtott beruházásokkal, és úgy tűnik, ez sikerült
is. Most pedig új célokat kell kitűznünk,
hogy merre tovább.
– A tavalyi év végén bemutatott szaunavilág megtalálta a közönségét?

A szaunavilágot november végén nyitottuk meg, a kezdetek óta folyamatos az
érdeklődés, nagyon pozitívak a visszajelzések és a rövid idő alatt is sikerült egy
állandó vevőkört kialakítanunk. Az indulási tökéletlenségeket kijavítottuk,
most pedig további lehetőségeket igyekszünk kínálni a közönségnek, amely minőségi szolgáltatást kap a versenytársaknál olcsóbb áron.
– Milyenek a további fejlesztési tervek?
– Igényként több minden merül fel, a
nagy medence felújítása, a csúszda vagy a
belső medencék bővítése, amelyek együttesen több millió euróba kerülnének.
Sorrendet kell felállítani, hogy a vállalat
szempontjából mi a prioritás, a látogatók
igényeit és a gazdasági eredményességet
ﬁgyelve. A fürdő stabilitása szempontjából már a másfél éve megkezdett felújítás
előtt öt szakaszra bontottunk a folyamatot, ezek közül csak egy lépés van hátra,
méghozzá a szálláskapacitás bővítése. A
fürdő épületében 16 szoba áll rendelkezésre, ez azonban nem elégíti ki a jelentkező igényeket, gyakran teltházasak vagyunk. A szobák számát 47-re szeretnénk növelni, miközben a régieket is felújítanánk. A cél, hogy egy autóbusznyi
vendégcsoportot el tudjuk helyezni, és
emellett maradjon hely az egyéni visszatérő vendégeinknek is. Ez a gyakorlatban
egy emelet ráépítését jelenti, így alakul ki
a közel háromszoros kapacitás.
A szobák kialakításánál a vendégek
igényeit vesszük ﬁgyelembe, így lesznek

kétágyas szobák, ennél kicsit nagyobbak,
amelyek pótággyal egészíthetők ki, kiváló lehetőséget biztosítva a kisebb családoknak, valamint összenyitható, nagyobb családi szobák is.
– Hogyan áll a beruházás előkészítése, mikor kerülhet megvalósításra?
– A napokban indul az építkezési engedélyeztetés folyamata, ezt követően
pályáztatásra kerülhet sor, ami még a
nyár előtt megtörténhet. A szeptemberi
hónapban elkezdenénk a megvalósítást,
szakaszos folyamatban, hogy legkésőbb
jövő év februárjáig üzembe is helyezhessük az új szobákat.
– Hogyan készülnek a nyárra?
– Ahogy említettem, a beruházást
az őszre időzítjük, hogy teljesen a nyári
szezonra fókuszálhassunk, s közben a
vendégeink is maradéktalanul elégedettek legyenek a szolgáltatásokkal. Jelenleg éppen ezért a saját stábunkat készítjük fel arra, hogy a minőségi szolgáltatás élményét tudjuk nyújtani a
vendégeinknek, akik ezáltal azt érezzék, nem csak a környezet szép, hanem
a vendéglátás is magas színvonalú.
A fürdő közben már a harmincezredik olyan látogatóját köszönthette, aki a
RegioJettel való együttműködés keretében a vonatjeggyel együtt vásárolta meg a
belépőjét, és a közeljövőben az autóbuszvállalattal is egy hasonló projektet indítunk, ezzel is egyre több vendéget csábítva Dunaszerdahely legfontosabb idegenforgalmi létesítményébe.
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Hogy a megfelelő helyre kerüljön
az újrahasznosítható hulladék
A hulladékgazdálkodás kiﬁzetődőbbé tétele napjaink nagy kihívása, éppen ezért a hulladék megfelelő
kezelése kulcsfontosságú kérdés
minden közösség számára. Nincs ez
másként Dunaszerdahelyen sem,
ahol a hulladékgazdálkodást az
A. S .A. Szlovákia Kft. végzi. A vállalat két képviselőjével, Gál Attilával
és Csente Zsolttal beszélgettünk.
– Tudják a lakosok mit is kellene válogatniuk?
G. A.: – A kommunális hulladék szelektálásával kapcsolatban az a legnagyobb probléma, hogy sajnos kevesen
kapcsolódnak be a hulladék osztályozásába, és sokan nem veszik ﬁgyelembe,
hogy külön szelektív hulladékgyűjtő
edényeket helyeztünk ki a műanyagra
(sárga színű), az üvegre (zöld színű) és a
papírra (kék színű). Legkevesebb probléma az üveg szelektálása kapcsán adódik. Az üveges kukába az kerül, aminek
kerülnie kell, és ebből kifolyólag a legkevesebb egyéb kommunális hulladék, ami
sajnos a papír és a műanyag esetében
nem mondható el. A papírra és a műanyagra szánt szelektív hulladékgyűjtő
konténereknél egyesek azt gondolják,
hogy mindegy, mit dobnak bele. Sajnos
ezzel a magatartásukkal azoknak a munkáját is semmissé teszik, akik becsületesen szétválogatják, és a megfelelő szelektív gyűjtőedényekbe helyezik az osztályozott hulladékot.
– Vannak olyan vélemények, hogy minek szelektálni, ha úgyis mindent egy
helyre szállítanak…
G. A.: – Igen, van egy városi legenda,
hogy úgyis minden egy helyre kerül, ám
ennek nincs valóságalapja, ezt önök is
láthatják. Meghatározott időrend (harmonogram) szerint szállítjuk el a város
területéről a kommunális, illetve az osztályozott hulladékot. Az ürítés mindegyik hulladékfajtánál külön zajlik. A
8

szelektív hulladékgyűjtést végző járműveinket eleve meg is jelöljük „szelektív
hulladékgyűjtés” feliratú táblákkal, hogy
mindenki láthassa, éppen melyik hulladékfajta ürítése folyik. A szelektív hulladékgyűjtéskor ﬁgyeljük a kiürítendő
edény látható tartalmát, és ha az nagyon
sok kommunális, vagy vegyes háztartási
hulladékot tartalmaz, akkor azt az
edényt sajnos a kommunális hulladékkal együtt vagyunk kénytelenek üríteni.
Ebben az esetben láthatják csak a lakosok, hogy a kommunális hulladék szállításakor a szelektív hulladékgyűjtő tárolók is kiürítésre kerülnek. Ezzel is megpróbáljuk minimalizálni a kommunális
hulladék arányát az osztályozott hulladékban.
További probléma, hogy néhány sofőr rosszul leparkolva lehetetlenné teszi a
szeméttároló ketrecekben a kukákhoz
való hozzáférést. Mindez nemcsak nekünk, hanem a helyi lakosoknak is gondot jelent.
– Hova kerül a szelektív hulladékgyűjtő konténerekből a hulladék?
Cs. Zs.: – Az üveget kivéve az albári hulladéklerakó telepre kerül további
válogatásra. Az üveg – mivel ebben van

a legkevesebb kommunális hulladék –
rögtön a feldolgozóba kerül. A műanyag és a papír esetében sajnos azt tapasztalni, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edény tartalmának csaknem a
fele kommunális, illetve háztartási hulladék, ezt tehát nekünk, kézi és gépi
erővel, újra át kell válogatnunk. A válogatás során osztályozásra kerülnek például a PET ﬂakonok, a fóliák, a háztartási tisztítószerek ﬂakonjai, vagy a
fémdobozok. Csak a tiszta és szétválogatott műanyag kerül a hulladékprésbe,
aminek a segítségével kocka alakú bálákat alakítunk ki belőlük a gazdaságosabb szállíthatóság érdekében. A bálák
aztán az újrahasznosításra szakosodott
feldolgozó üzemekbe kerülnek. A válogatás során keletkezett kommunális és
háztartási hulladék pedig a hulladéklerakó telepre.
– Mit gondolnak, Dunaszerdahelyen
mi jelenti a legnagyobb problémát?
Cs. Zs.: – Meglepő módon sokszor a
falukban jobb a helyzet az osztályozott
hulladék minőségét illetően. A városban
az is akadályt jelent, hogy sok kisvállalkozó a napi munka végeztével hazaviszi
az ipari jellegű hulladékát, és sajnos sok-
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kerülnek és nagyméretű – kétnyelvű –
feliratokkal fogjuk ellátni őket, informálva a lakosságot arról, hogy melyik edénybe mi kerülhet és mi nem. Reményeink
szerint ezzel is hatékonyabbá fogjuk tudni tenni a szelektálást, amely meghatározó a hulladék újrafelhasználása szempontjából.
Fontosnak tartom még megemlíteni
az óvódáknak és iskoláknak szánt „Súťaž
s pánom Smietkom” elnevezésű papírgyűjtő versenyünket, aminek az egyik
legfontosabb célja a gyermekkortól törté-

nő környezettudatosságra való nevelés.
A projekt keretében jelenleg is zajlanak a
dunaszerdahelyi óvodákban a Kuka Manó interaktív előadások, amit az általunk
felkért Rivalda Színház készített el és
mutat be, a visszajelzések alapján nagy
sikerrel, amire nagyon büszkék vagyunk.
Arról pedig, hogy melyik hulladékfajta melyik szelektív hulladékgyűjtő
edénybe kerülhet, a lapunkban található
mellékletből tudhatnak meg többet olvasóink.

Aby sa recyklovateľný
odpad dostal na správne miesto
Hospodárnejšie nakladanie s odpadmi patrí v dnešnej
dobe ku globálnej výzve, pre obce je kľúčovou otázkou.
Nie je to ináč ani v Dunajskej Strede, kde hospodárenie
s odpadmi zabezpečuje .A.S.A. SLOVENSKO s.r.o..
Rozprávali sme sa s dvomi zástupcami spoločnosti, Attilom Gálom a Zsoltom Csentem.
– Vedia obyvatelia, čo by mali separovať?
A.: – Najväčším problémom ohľadne separovania komunálneho odpadu je, že bohužiaľ len málo ľudí sa zapája do
triedenia odpadu a mnoho ľudí neberie do úvahy, že sú preň
zabezpečené zvláštne zberné nádoby, zvlášť na plast (žlté),
sklo (zelené) a papier (modré). Najmenší problém je so separovaním skla. Do nádob so sklom sa dostane to, čo má, a teda
sklo je to, čoho sa najmenej dostane do komunálneho odpadu, čo sa však nedá povedať o papieri a plaste. Niektorí ľudia
si myslia, že je úplne jedno čo hodia do nádob separovaného
odpadu pre papier a plast. Bohužiaľ, týmto správaním zničia
aj snahu tých, ktorí odpad poctivo triedia a vhadzujú ho do
príslušnej nádoby.
– Existujú však aj také názory, že načo triediť, keď sa aj tak
všetko odvezie na jedno miesto
A.: – Áno, existuje jedna taká mestská legenda, že všetok
odpad sa dostane na jedno miesto, ale to nie je založené na
pravde, veď to vidíte. Zvlášť, podľa presného harmonogramu, odvážame komunálny a zvlášť triedený odpad. Vyprázdňovanie nádob prebieha u všetkých druhov odpadov
oddelene. Naše vozidlá na separovaný odpad sú dokonca označené nápisom „separovaný zber odpadov”, aby všetci videli,
odvoz ktorého druhu odpadu práve prebieha. Pri separovanom zbere odpadu si všímame zreteľný obsah kontajnera, a
keď obsahuje veľa komunálneho, resp. zmiešaného odpadu
z domácností, sme, bohužiaľ, ten kontajner nútení vyprázd-

niť spolu s komunálnym odpadom. Len v tomto prípade
môžu obyvatelia vidieť, že pri odvážaní komunálneho odpadu sa vyprázdni aj kontajner na separovaný zber. Aj takto sa
snažíme minimalizovať podiel komunálnych odpadov v triedenom odpade.
Ďalším problémom je aj to, že veľa vodičov zaparkuje svoje
vozidlo v hustej mestskej premávke tak, že nám znemožní prístup k stojiskám pre smetné nádoby. To nie je len naším problémom, ale aj miestnych obyvateľov.
– A kam sa dostane odpad z nádob na separovaný zber?
Zs.: – S výnimkou skla, na ďalšie triedenie do Dolného
Baru. Sklo – keďže doňho je zamiešaného najmenej komunálneho odpadu – priamo na ďalšie spracovanie. V prípade
plastu a papiera, musíme bohužiaľ povedať, že takmer polovicu nádoby tvorí komunálny odpad resp. odpad z domácností, a ten musíme ešte raz ručne a pomocou strojov vytriediť. Počas triedenia musíme odseparovať napr. PET fľaše, fólie, nádoby čistiacich prostriedkov z domácností, resp. kovové
nádoby. Do lisu odpadu sa dostane len čistý a vytriedený
plast, ktorý sa pre uľahčenie transportu vyformuje do tvaru
kocky. Tie sú potom odvezené na recykláciu do špecializovaných spracovateľských závodov.
Pri triedení oddelený komunálny odpad resp. odpad z domácností sa prevezie na smetisko.
– Čo si myslíte, že je najväčším problémom v našom meste?
Zs.: – Prekvapivo, situácia na dedinách je ohľadne kvality
triedeného odpadu veľakrát lepšia. V meste je problémom, že
niektorí malí podnikatelia si po práci vezmú domov odpad
priemyselného charakteru a, bohužiaľ, ten často končí v nádobách na separovaný zber.
A.: – Ďalším problémom je, že ľudia prichádzajúci z dedín
do mesta za prácou, vyhodia svoj odpad na okrajových sídliskách pri stojiskách pre smetné nádoby. Žiaľ, mnohí ľudia sú
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szor ez is a szelektív hulladékgyűjtő edényekben köt ki.
G. A.: – Másik probléma, hogy a falukról a városba érkező polgárok a peremen elhelyezkedő lakótelepek szeméttároló ketreceiben dobják ki a hulladékuk egy részét. Sajnos sok esetben
a nemtörődömség uralkodik el az embereken, pedig csak egy kis ﬁgyelemre
lenne szükség.
A közeljövőben tervezzük az összes
szelektív hulladékgyűjtő edény átmatricázását. A jelenlegi matricák eltávolításra

OKTATÁS – VZDELÁVANIE

nevšímaví, hoci mnohokrát by stačilo venovať svojmu okoliu
trocha viac pozornosti.
V blízkej budúcnosti plánujeme vymeniť nálepky na všetkých nádobách na separovaný zber. Terajšie nálepky budú odstránené a vymenené za veľké – dvojjazyčné – aby sme informovali verejnosť čo do ktorej nádoby patrí a čo nie. Veríme, že
takto bude separovanie účinnejšie, čo je z hľadiska recyklovania
odpadu určujúcim faktorom.
Za dôležité považujem spomenúť náš súťažný program zberu papiera s názvom „Súťaž s pánom Smietkom” určený pre
škôlky a školy, ktorého najdôležitejším cieľom je budovanie povedomia detí o ochrane životného prostredia. V rámci projektu
aj v súčasnej dobe prebiehajú v dunajskostredských škôlkach
interaktívne predstavenia s názvom „Škriatok Smietko”, ktoré
pripravilo divadlo Rivalda a súdiac podľa reakcií, s veľkým
úspechom, na čo sme veľmi hrdí.

O tom, ktoré druhy odpadov, do ktorej zbernej nádoby na separatívny zber patria, sa môžete dozvedieť viac z prílohy tohtotýždňového DH.

Középiskolások sakkversenye
Február 19-én rendezték meg a dunaszerdahelyi
Szabó Gyula 21 Szakközépiskolában a tanulók körében nagyon népszerű és hagyományossá vált házi
sakkversenyt.
Az előző tanévben Herdics Márk nyerte el a vándorserleget, idén pedig a legjobbnak Dobre Krisztián,
az iskola negyedikes diákja bizonyult. A ﬁatalok kellemes délelőttöt töltöttek együtt, bízva abban, hogy jövőre újra megmérettethetik magukat.
A végeredmény: 1. Dobre Krisztián 2. Katona Adrián 3. Herdics Márk.
(kl)

Súťaž mladých ekofarmárov
Študenti Strednej odbornej školy rozvoja vidieka odboru agropodnikateľsta sa 17. a 18. februára zúčastnili na XVII. ročníku školského
kola súťaže mladý ekofarmár.
Súťažiaci si v rámci súťaže mohli porovnať svoje teoretické a praktické znalosti. Teória pozostávala z písomného testu s 30 otázkami.
Otázky sa týkali anatómie, fyziológie a chovateľských technológií, tiež
metód dojenia a spracovania mlieka a jeho predaja. Teoretické kolo sa
uskutočnilo na SOŠ rozvoja vidieka. Praktická časť súťaže sa konala na
farme chovateľského dobytka v Dunajskom Klátove.
Súťažiaci v praxi predviedli prípravu vemena pred dojením, samotné získanie mlieka a ošetrenie po dojení. Súťaž bola veľmi
tesná, čo je dôkazom pripravenosti študentov.
Poradie súťažiacich študentov:
Ondrej Boltvan, 1. miesto, Ferenc Mester, 2. miesto, Zoltán Nagy, 3. miesto, Bálint Szakállos, 4. miesto, Ferenc Tóth, 5.
miesto, Zoltán Kosár, 6. miesto, Denis Lebocz, 7. miesto, László Bagyánszky, 8. miesto.
Súťažiacim gratulujeme a študentom, ktorí skončili na 1. - 6. mieste, želáme veľa úspechov na krajskom kole súťaže.
10
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Hadifogolytáborok a Csallóközben
KÉPRIPORT – FOTOREPORTÁŽ

Szakáll Mária, Noémi:

Színes érintések – Farebné dotyky
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Letették az akadémia alapkövét
A DAC a tavaszi szezon rajtja
előtt szokásos sajtótájékoztatón informálta a média képviselőit, ám új
helyen, az FC DAC 1904 ifjúsági
labdarúgó akadémiáján.
A létesítmény a Bécsi és a Karcsai út
között, városunk délnyugati részén
épül, ahol az első két futballpálya – egy
természetes és egy műfüves borítású –
munkálatai éppen befejezés előtt álltak.
Mint megtudtuk, az év végéig elkészülhet az akadémia első hat pályája, és egy
új klubépület – a 4000 négyzetméternyi beépített területű edzőközpont. Az
akadémia területének együttes nagysá-

ga 17 hektár, elkészülte után tíz pálya és
a már említett klubház otthona lesz.
„Ezen a helyen május végéig további
pályákat hozunk létre. Egyelőre két műfüves, egy vetett füves és egy fűszőnyeges pálya lesz kialakítva. Mostanáig
mintegy 1000 kamion követ és 50 ezer
tonna anyagot mozgattunk meg. Ez hatalmas munka és nagy projekt. Az eddi-

gi építkezés 1,5 millió eurót emésztett
fel. Továbbá hasonló füves pályát is kialakítunk, mint amilyen az új stadionban lesz. Az építkezés végén 10 pálya
fog állni 17 hektáron. Idén pedig 4000
négyzetméter beépített területet adunk
át ﬁatal labdarúgóink számára” – vázolta fel az építkezés terveit a sajtótájékoztatón Világi Oszkár tulajdonos.

Bemutatták az olimpikonokról szóló könyvet
Február 25-én kora este a Vermes-villában mutatták be
városunkban Kmeť Vladislav A csallóközi olimpikonok arcképcsarnoka című kötetét.
A Csallóköz hetilap főszerkesztőjét Rajkovics Péter, lapunk főszerkesztője kérdezte a kiadvány születéséről, s mint
kiderült, több éven keresztül voltak olvashatóak a regionális
hetilap hasábjain az interjúk a Dunaszerdahelyi járásból
származó olimpiai résztvevőkről, míg végül szerkesztett formában megjelentek.
A szerző elárulta, milyen egyéni történeteket ismert meg
a munka során, valamint azt is, hogy a folytatásban szeretné
megírni a Komáromi járás olimpikonjait bemutató részt,
amelyben a paralimpikonokra is kitérne. Az idei Rio de
Janeiró-i olimpia kapcsán megjegyezte, öt szlovák éremben
bízik, és már most biztos, hogy lesz csallóközi résztvevő is. A
sport szlovákiai támogatási helyzetét ugyanakkor elszomorítónak tartja, bár bízik a törvényi változás hozta fejlődésben.
12

A kötetben szereplő sportolók közül Bátky Attila és
Schwendtner József is megjelent a bemutatón. A szerző pedig megígérte, a dunaszerdahelyi asztalitenisz sikerkovácsaként idén elkészíti a helyi nyolcvanéves asztalitenisz sportegyesület krónikáját is.
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Városunk zászlajával Gibraltárra

A Gibraltári-szoros a Földközi-tengert és az Atlanti-óceánt köti össze. Az
úszóknak le kell győzniük az Atlantióceán erős áramlását a Földközi-tenger
felé, meg kell küzdeniük a nagy hajóforgalommal, valamint a szüntelen széllel,
illetve a hideg vízzel, s mindezt úszóruha
nélkül. Az úszókat két hajó és a kíváncsi
delﬁnek kísérik, de felbukkannak olykor
bálnák és cápák is. A tenger mélysége
megközelítőleg 1200 méter. A Gibraltári-szorost átúszni Szlovákiából eddig
csak három úszónak sikerült. Általában
véve is, ezt a szorost kevesebb ember
úszta át eddig, mint ahányan feljutottak
a Mount Everestre.
Egy ilyen komoly cél elérése áll a
csallóközi sportolók előtt, akiket a
Sportfanatic Polgári Társulás támogat.
A csapat koordinátora Hideghéty Tibor, többszörös válogatott, csehszlovákiai és szlovákiai bajnok kajak-kenu
versenyző, akit a részletekről kérdeztünk. „Idősebb sportolók alapították a
szervezetet, akik nem tudták megvalósítani a nagyobb álmaikat, hogy segítsék a csallóközi sportolókat a határaink
tágításában. Korábban csehszlovák válogatott voltam kajak-kenuban, így tudom, milyen nehézségekkel jár az
anyagi háttér bebiztosítása, viszont mi
vállalkozók, akár adóink két százalékának felajánlásával is sokat tudunk segíteni. Ezt tesszük mi is.
A kezdetekkor Bögi Sanyi ultramaratoni futó 24 órás futásán vettünk
részt, mi is futottunk, majd leültünk vele beszélgetni. Elmondta, az az álma,
hogy a hatnapos világcsúcsot megjavítsa. Segítettünk neki támogatókat szerezni, kísértük a versenyekre, növeltük a
táplálkozásának a hatékonyságát, és

706,5 kilométerrel megjavította a világrekordot egy körpályán.
A további céljai között szerepelt, hogy
harmadszor is teljesítse a Spartathlont,
amelyre ismét tudtunk annyi pénzt gyűjteni, hogy ki tudjunk vele menni és 36
órán át kísértük ezen az embert próbáló
teljesítményen. Majd a támogatási kapcsolat megszűnt közöttünk, Sanyi politikai szerepvállalása miatt. Mi nem akartuk belevonni a sportba a politikát, így
más területet választottunk.
Mivel jómagam és Mészáros József
társam is a Thermalpark Pingvinek
úszóklub tagjai vagyunk, így az úszás felé terelődött a ﬁgyelmünk. A Balaton-átúszások során kerültünk kapcsolatba a
felbári Pék testvérpárral, majd őket is bevontuk a téli úszásba. Olyan szinten fejlődtek, hogy beneveztünk a csehországi
téli úszók ligájába, ahol remek eredményeket értek el. A cseh Fides Brno klub
színeiben úsznak a ﬁúk, akikhez csatlakozott a féli Nyári Richárd. A teljesítményekkel párhuzamosan jött az ötlet, próbálják meg átúszni a segítségünkkel a
Gibraltári-szorost.
December végén kaptuk meg az időpontot az átúszására, méghozzá a legkorábbit, amikor 15–16 fokos a víz hőmérséklete. Légútban 14,4 kilométer a táv,
Európa legdélibb pontjáról indul, és
Észak-Afrika partjainál ér célba. Az
úszást a hideg víz mellett a különböző

áramlatok és szélviharok nehezítik, a
hullámok pedig a táv felénél igazán veszélyesek. Az átúszáshoz szerencse is
kell, hiszen virradatkor van a rajt, és napnyugtáig célba kell érni, mert a bírók kiveszik a versenyzőt a vízből, ha látják,
hogy nincs esélye befejezni. 1928-ban az
első úszó 12 óra 50 perc alatt teljesítette
a távot, a legmegfelelőbb körülmények
közt több mint 3 óra kell a proﬁknak is,
de számtalan körülményt kell számításba venni. Mi a szlovák rekordot, a 6 óra
43 percet szeretnénk megdönteni.
A csapatot Pék Dezső, Pék Endre,
Nyári Richárd és a cseh világbajnok
úszó, Magda Okurková alkotja, továbbá
Peter Mihola, az edző, aki már több hasonló megmérettetést is teljesített. A segítőkkel együtt összesen nyolcan megyünk és szeretnénk ﬁlmet készíteni az
egész felkészülésről és az úszásról. A főtámogatónk a DS CAR vállalat, az indulás március 29-én lesz, amikor a polgármestertől átvesszük a város zászlaját.
Budapestről repülünk Malagába, majd
Tarifa városban edzünk, és várjuk a megfelelő időjárási viszonyokat álmaink
megvalósításához” – tudtuk meg az ötletgazdától.
A részletekről és a felkészülésről folyamatosan olvashatnak majd a dunaszerdahelyi.sk-n, aki pedig segíteni szeretné a Sportfanatic Polgári Társulást, az
akár adója két százalékával is megteheti.
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A Sportfanatic Polgári Társulás
2002 végén alakult, azzal a céllal,
hogy az extrém sportteljesítmények
elérésében segítse a csallóközi sportolókat. Március végén úszóik a
Gibraltári-szoros átúszását veszik
célba.

MOZAIK – MOZAIKA

Víťazná trojica
Žitnoostrovská popová pochúťka
V nasledujúcich týždňoch Žitnoostrovská kapela Arizóna
prekvapí svojich fanúšikov novou platňou. Aj v našom regióne
veľmi populárna kapela spolupracovala na tvorbe svojho najnovšieho albumu s viacerými známymi umelcami, takže ju
očakávame s veľkým záujmom. Arizóna bola založená v januári 2009. Na prvých skúškach členovia kapely hrali ešte remixy rôznych skladieb, ale pomerne rýchlo si vytýčili cieľ tvoriť niečo jedinečné a zvláštne. Od tej doby Maja s kapelou obdarila svoje publikum už viacerými nahrávkami a platňami.
V tomto roku už vystúpili aj s kapelou Zanzibár, 26. marca
predstavia svoj album v Soul Hunter pred jedným z miláčikov
maďarskej popovej hudby, Children of Distance.
Hrajte s nami a my vás odmeníme balíčkom hudobných
prekvapení. Odmeníme troch výhercov.
Všetko, čo musíte urobiť, je odpovedať na nasledujúcu
otázku a poslať ju na emailovú adresu press@perfects.sk, alebo odovzdať na recepcii radnice do 16. marca 2016.
Ako sa volá speváčka kapely Arizóna?
Víťazi z predchádzajúceho čísla DH: Roland Szabó, Rozália Vörös, Szabolcs Tóth.
O prevzatí cien sa môžete informovať na mailovej adrese
press@perfects.sk!
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Nyerő hármas
Csallóközi popcsemege
Nagylemezzel lepi meg a rajongóit az elkövetkező hetekben
a csallóközi Arizóna zenekar. A térségünkben is nagyon népszerű együttes legújabb albumán több ismert alkotó is közreműködött, így nagy kíváncsisággal várjuk a tavaszi lemezt.
Az Arizóna még 2009 januárjában alakult. Az első próbákon még feldolgozásokat játszottak a csapat tagjai, de hamar
tisztázódott bennük a cél, hogy valami egyedit és különlegeset
alkossanak. Azóta már több EP-vel és nagylemezzel örvendeztették meg Majáék a közönséget, az idén a Zanzibárral is felléptek, március 26-án pedig a Soul Hunterban a magyar popzene egyik kedvence, a Children of Distance előtt mutatják be
albumukat.
Játsszon velünk, és nyerjen zenei ajándékcsomagot!
Összesen három szerencsést ajándékozunk meg!
Nem kell mást tennie, mint válaszolni a következő kérdésre,
és elküldeni azt a press@perfects.sk címre vagy leadni a városháza portáján 2016. március 16-ig!
Mi az Arizóna zenekar énekesnőjének neve?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei:
Szabó Roland, Vörös Rozália, Tóth Szabolcs.
A nyereményük átvételéről a press@perfects.sk címen érdeklődhetnek!
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Krónika

Programajánló
9
MÁRCIUS

11

A külhoni magyar ﬁatal vállalkozók éve bemutatása
Helyszín, óra: Hotel Therma, 10.30
Polifónia – A Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesületének kiállítása. Helyszín, óra: Vermes-villa, 17.00

MÁRCIUS

11

MÁRCIUS

12
MÁRCIUS

13
MÁRCIUS

15
MÁRCIUS

15
MÁRCIUS

16

Születések – Novorodenci
Kahát Richard
Németh Luca
Malíková Elizabeth
Szabóová Sára
Benes Adél

Camp Koala, Umreti Fit. Koncert. Helyszín, óra: NFG, 21.00

MÁRCIUS

11

PROGRAMAJÁNLÓ – PONUKA PROGRAM

MÁRCIUS

Absurd Party in Soul Hunter. Helyszín, óra: Soul Hunter Music
Club, 21.00
Aranykert Bábszínház: A tyúkocska, az egérke meg a kakaska.
Közeleg a húsvét. Helyszín, óra: VMK, színházterem, 10.00
Húsvétváró játszóház. Családi vasárnap. Kézműves foglalkozások,
majd: Csacska nyulacska – zenés mesejáték. Helyszín, óra: VMK,
15.00
A Kodály Zoltán Alapiskola diákjainak ünnepi műsora a magyar szabadságharc és forradalom emlékére. Helyszín, óra:
VMK, 10.00

Elhalálozások – Zomreli
Némethová Emília (1952)
Bordáč Milan (1957)
Vida Ferdinand (1939)
Horváthová Matilda (1932)
Szöcsová Barbora (1931)
Ptáček Vladimír (1952)
Bugár Jozef (1944)
Jánošková Zuzana (1944)
Házasságkötés – Sobáše
Nikolas Kardos–Romana Dömeová
Dušan Brna–Anna Rybárová
Gábor Németh–
Kristína Wiedermanová

Ünnepi műsor a magyar szabadságharc és forradalom emlékére. Helyszín, óra: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékműve, 16.00
Kukkónia. Különleges könyvbemutató és rendhagyó ﬁlmbemutató. Helyszín, óra: VMK, bábszínház, 18.00

MÁRCIUS

17
MÁRCIUS

23
MÁRCIUS

24
MÁRCIUS

25

Helyszín, óra: VMK, bábszínház, 19.00
Városi Tanítónap. Ünnepi rendezvény városunk tanítói számára.
Helyszín, óra: VMK, 10.00

Városi művelődési központ
2016. március 13.,15 óra

Székely Csaba: Bányavirág (tragikomédia). A Jókai Színház
előadása. Helyszín, óra: VMK, 19.00
Benyák Zoltán irodalmi estje. A Historium Irodalmi Szalon bemutatkozó estje. Helyszín, óra: Vermes-villa, 18.00

Ostatné programy,
aktuálne informácie a správy z Dunajskej Stredy:
www.dunajskostredsky.sk
További programkínálat,
információk, híreink Dunaszerdahelyről:
www.dunaszerdahelyi.sk

Historium
Irodalmi Szalon
Új irodalmi estek keretében kiváló magyar prózaírókat terveznek bemutatni a dunaszerdahelyi közönségnek – elsőként, 2016. március
26-án Benyák Zoltánt, illetve A
nagy illúzió c. legújabb regényét.
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Érvénytelen városi hűségkártya
= érvénytelen utazási kártya
A dunaszerdahelyi Szlovák Autóbuszközlekedési Vállalat Rt. felhívja a városi tömegközlekedési járatokon utazók ﬁgyelmét, hogy a városi önkormányzattal egyeztetve
leblokkolja mindazon személyek utazási kártyáját, akik 2015-ben nem teljesítették a
várossal szembeni kötelezettségeiket, vagyis nem jogosultak a városi hűségkártya nyújtotta kedvezményekre, így értelemszerűen a tömegközlekedési menetdíjkedvezményt
is elveszítik. A vállalat ﬁgyelmezteti az érintett személyeket és gyermekeiket, hogy
2016. március 14-i hatállyal a városi és helyközi autóbuszjáratokon a zárolt kártyák
már nem fognak működni, így a tulajdonosaik kizárólag készpénzes ﬁzetésű teljes menetjeggyel tudnak utazni. A leblokkolt utazási kártya zárolásának feloldását a dunaszerdahelyi autóbuszállomás információs irodájában intézhetik 0,90 euró illeték ellenében.
Az utazási kártya ugyan visszanyeri eredeti funkcióját, de a városi hűségkártya kedvezményeit már nem nyújtja a továbbiakban.

Következő
számunkból
A márciusi hősökre emlékeztünk
Spomienka na marcových hrdinov

Húsvét előtt
Pred Veľkou nocou

Neplatná Vernostná karta mesta
= neplatná dopravná karta
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a. s., upozorňuje cestujúcich, ktorí
využívajú dopravné služby MHD v Dunajskej Strede, že po dohode s Mestom Dunajská Streda, zablokuje dopravné karty všetkých občanov, ktorí si v roku 2015 nesplnili svoje povinnosti voči mestu, čím strácajú nárok na výhody plynúce z platnej Vernostnej karty, teda strácajú nárok na zvýhodnené cestovné v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy. Preto upozorňujeme týchto občanov a ich deti, že dňom 14. 3. 2016 pri vstupe
do autobusov MHD bude ich dopravná karta z titulu jej zablokovania absolútne nefunkčná. Cestujúcemu bude v tomto prípade umožnené využitie dopravných služieb iba
v prípade úhrady cestovného hotovostnou platbou. Analogická situácia nastane v autobusoch prímestskej dopravy, dopravná karta nebude použiteľná ani v týchto autobusoch.
K odblokovaniu dopravnej karty bude nutné navštíviť informačnú kanceláriu na AS
v Dunajskej Strede, kde bude dopravná karta v cene 0,90 € upravená do pôvodnej funkčnosti, t. j. bude odblokovaná, ale nebudú platiť na nej výhody Vernostnej karty mesta.

Négy évig várhatnak a születésnapra
Az idén a február 29 napos volt, így tehát azoknak, akik ezen a napon születtek, négy évet kell várniuk első „igazi” születésnapjukig.
A dunaszerdahelyi kórházban, mint Tomáš Kráľtól, az intézményt működtető
Svet zdravia vállalat szóvivőjétől megtudtuk, 2016. február 29-én délután 14 óráig két gyermek is született.
Még a kora reggeli órákban, pontosan 5.20-kor 3250 grammal és 49 centiméterrel látta meg a napvilágot Noel, míg 12.15-kor Attila Emir született, akinek
3550 gramm volt a súlya és 51 centiméter a testhossza.
A gyermekek és anyukáik is egészségesek, és hamarosan már az otthoni környezetben okozhatnak sok boldogságot a családnak a különleges nap szülöttei.

A DAC – Akadémia és Aréna
DAC – Akadémia a Aréna

Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 17.00 (Mindenszentek-templom), Hétfő: 17.00, Kedd:
17.00, Szerda: 8.00, Csütörtök: (16.15
Szentségimádás), 17.00, Péntek: 17.00,
Szombat: 15.30 (Mindenszentek-templom), 17.00

Sväté omše
Nedeľa: 9.30, 17.00 (Kostol Všetkých
svätých), Pondelok: 18.00, Utorok: 18.00,
Streda: 7.30, Štvrtok: 18.00, Piatok:
18.00, Sobota: 8.00

Istentisztelet
Bohoslužba
Vasárnap / Nedeľa: 9.00

Dunajskostredský hlásnik • Dvojtýždenník Mestskej samosprávy •
Šéfredaktor: Péter Rajkovics • Fotografie: Attila Nagy • Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská
Streda • IČO vydavateľa: 00588105, ISSN 1339 3707 • e-mail: press@
perfects.sk • internet: www.dunajskostredsky.sk • Grafická príprava:
namedia • Tlačiareň: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr •
Expedícia: MsÚ • Evidenčné číslo: 233/08 • Nepredajné.

Dunaszerdahelyi Hírnök • A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal lapja.
Megjelenik kéthetente • Fõszerkesztő: Rajkovics Péter • Fotók: Nagy Attila • A kiadó székhelye: Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely •
A kiadó azonosítószáma: 00588105, ISSN 1339 3707 • e-mail: press@
perfects.sk • Internet: www.dunaszerdahelyi.sk • Nyomdai előkészítés:
namedia • Nyomda: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr • Lapterjesztés: városi hivatal • Nyilvántartási szám: 233/08 • Ingyen újság.

