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Amikor egy riport erejéig az újságíró
visszatér egykori alapiskolájába a gyere-
kek közé, érdekes érzések töltik el. Aho-
gyan ők a szünidő kezdetét ünneplik,
nekem, aki tizennyolc évvel ezelőtt
hagytam el alma materem padjait,
ugyancsak felidéződnek egykori gyer-
mekkorom nyári emlékei...

S miközben a hírekben szinte foly-
ton azt hallani, hogy az oktatási rend-
szer átalakítása a mindenkori kormány
elsődleges célja, mi tudjuk, hogy bizony
az oktató-nevelő munka mellett más
dolgok is meghatározói, mennyire jó
vagy éppenséggel színvonaltalan egy is-
kola. Az az érzés, amikor a tanuló belép
az iskola kapuján, életre szóló emlék
marad, s az első pillanatok, illetve a
mindennapok megélt történetei jelzés-
értékűek a szülő számára is, hiszen az
egész család benyomások sokaságát
gyűjti ekkor magába. S tegyük hozzá:

az „eredményorientált világ” nem feltét-
lenül teljesíti ki az embert. 

Az elmúlt hetekben a foci kapcsán
épp ezt láttuk Dunaszerdahelyen is. A
kisebb sikerek is óriási lelkesedést ered-
ményeztek, és az annyiszor átkozott
csapat hirtelen áldottá, csodálttá vált.
Mindez leginkább arra mutat rá, meny-
nyire könnyen változik az értékelés.
Még azok is mezekbe bújtak, akik ko-
rábban rá sem hederítettek a csapatra
vagy éppen a focira.

Városunk életében a nyár előttünk
álló része már nem annyira a labdarú-
gásról, mint inkább a zenéről, a kikap-
csolódásról szól majd. Ezek sorát indí-
tották el az ismét nagy sikerrel zajló jú-
niusi rendezvények. Ahogyan pedig
idei tizedik számunkból kiderül, a fo-
lyamatosan fejlődő idegenforgalmat
nem csupán a remek hangulatú feszti-
válok, hanem további beruházások is

segítik. A turizmus látható növekedése
arra is rávilágít, hogy a nyár, mely sokak
számára a pihenésről szól, mások szá-
mára a főidényt, a munkát jelenti, fő-
képp akik a szépen bővülő termálfürdő
turistáira építik megélhetésüket a nyári
szezonban. Városunk júliusa és augusz-
tusa pedig sok érdekes programot kínál,
amelyek különböző igényeket elégíthet-
nek ki.

A napsütéses csendben pedig el is
gondolkodhatunk – akár gyermekkori
nyaraink álmairól. Melyek megvalósítá-
sakor talán észre sem vettük, hogy nin-
csenek tisztán jó és rossz döntések. S
hogy a változások sokszor nem rövid,
hanem inkább hosszabb távon mutatják
meg értelmüket.

Legyen tehát idei csallóközi nyarunk
csodás erőgyűjtés, hogy az érkező hűvö-
sebb napok is mosollyal teljenek.  

Rajkovics Péter

Szünidő

MEGJELENIK KÉTHETENTE

Jobb lehetőségek 
a kerékpárosoknak

Érsekújvári huszárhajrá 
a II. Felvidéki VágtánKét témában is élénk vita zajlott3. o. 4. o. 8. o.
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Nyári ügyfélfogadás
Az előző évekhez hasonlóan az idén nyáron is

módosul a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal
ügyfélfogadási rendje. Július elsejétől a központi
ügyfélfogadó iroda az alábbi időpontokban áll az
ügyfelek rendelkezésére.

Hétfő: 7.30 – 15.30
Kedd: 7.30 – 15.30
Szerda: 7.30 – 16.30
Csütörtök: 7.30 – 15.30
Péntek: 7.30 – 12.30

Letné stránkové hodiny
Podobne, ako v uplynulých rokoch, aj teraz cez

leto dôjde ku zmene úradných hodín kancelárie
prvého kontaktu na Mestskom úrade v Dunajskej
Strede. Od 1. júla kancelária prvého kontaktu
vybavuje stránky podľa nasledovného harmono-
gramu:

Pondelok: 7.30 – 15.30
Utorok: 7.30 – 15.30
Streda: 7.30 – 16.30
Štvrtok: 7.30 – 15.30
Piatok: 7.30 – 12.30

Zároveň informujeme občanov,  že stránkové
hodiny jednotlivých odborov zostávajú nezmene-
né, príslušné informácie nájdete na webovej strán-
ke mesta www.dunstreda.sk. 

Június 27-én a városháza nagytermében értékelték ki a „Súťaž s
pánom Smietkom” program dunaszerdahelyi résztvevőit.

Dunaszerdahely városa az .A.S.A. Slovensko Kft. hulladékgazdál-
kodási vállalattal együttműködve már az óvodásoktól nagy figyelmet
fordít a környezettudatos nevelésre. Több program is zajlik ilyen témá-
ban, ezek egyike a papírgyűjtés. Mint Gál Attilától, a cég képviselőjétől
megtudtuk, nagyon jó a közös munka a várossal, és kampányaik iránt is
nagy az érdeklődés. Elárulta azt is, hogy a papírgyűjtésbe bekapcsoló-
dott óvodák és iskolák két kategóriában is „versenyeznek”. „Így a legna-
gyobb papírmennyiséget összegyűjtő, illetve az egy diákra jutó legtöbb
papírt összegyűjtő dél-szlovákiai három intézmény is anyagi jutalom-
ban részesül. Emellett természetesen az összegyűjtött papír értékét is
kifizetjük mindegyik, a programban résztvevő ovinak és iskolának” – je-
lezte Gál.

Az ünnepélyes dunaszerdahelyi kiértékelésen az összes, a program-
ban résztvevő helyi intézmény képviselője oklevelet kapott, valamint két
dunaszerdahelyi dobogós is díjat vehetett át. A dél-szlovákiai régióban
az összegyűjtött papír mennyiségét tekintve az első helyet a Kodály
Zoltán Alapiskola szerezte meg – csaknem 30 tonna papírt össze-
gyűjtve hatalmas fölénnyel győzedelmeskedtek a versenyben. Az egy di-
ákra átszámított papírmennyiség versenyében pedig a harmadik hely

került Dunaszerdahely-
re: az Október utcai
óvoda ovisai átlagosan
86,76 kg papírt gyűjtöt-
tek össze!

Hájos Zoltán pol-
gármester az átadáson
örömét fejezte ki, hogy a
dunaszerdahelyi oktatá-

si intézmények ovisai és tanulói pedagógusaik segítségével milyen szép
számban bekapcsolódtak a papírgyűjtésbe. A városvezető kiemelte an-
nak a fontosságát, hogy már az óvodáskortól mennyire fontos a gyere-
kek környezettudatos nevelése, hiszen valójában a fiatalok segítségével
lehet csak hosszabb távon változtatni a hulladékgazdálkodással kapcso-
latos problémákon – így például a lakosság környezettudatos hozzáál-
lását, általános közhangulatát is. Az átadáson részt vett Horváth Zol-
tán alpolgármester és Bubniak Júlia hivatalvezető is.

Környezettudatosan – már az óvodától
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Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203 
Alžbetínske námestie 1203

E-mail: press@perfects.sk 
Web dunaszerdahelyi.sk 

dunajskostredsky.sk

Lapunk elérhetőségei

További programkínálat, információk, híreink Dunaszerdahelyről: 

www.dunaszerdahelyi.sk  

Všetky články, programy, aktuálne informácie

a správy nájdete na našej stránke:

www.dunajskostredsky.sk
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„Európa modern városait látogatva
megfigyelhetjük, hogy mindenhol teret
kapnak a közlekedés alternatív formái. Ez
a kerékpárút volt az első lépés Dunaszer-
dahelyen, hogy felzárkózzunk. Természe-
tesen a rossz nyelvek azt mondják, váro-
sunkban sok a kényelmes ember, akik sze-
retnék, ha az üzletek ajtajánál tudnának
megállni autójukkal. Másrészt a helyi ke-
rékpárosnap is megmutatta, hogy sokan
vannak, akik szeretnek kerékpározni.
Látjuk ezt a cyklobus kihasználóin is,
akik a már hagyományos járattal mennek
el Bősre, a nemzetközi kerékpárúthoz,
hogy kikapcsolódjanak. Bízom abban,
hogy ez a kerékpárút elősegíti a biciklisek
megjelenését a városban, arról nem is be-
szélve, hogy biztonságosabban tudnak
majd haladni, főleg, hogy ilyen módon az
autósok számára is nyilvánvaló lesz, hol
közlekedhetnek a kerékpárosok.

A Fő utcai kerékpárút kapcsán el kell
mondanom, igaz, hogy megszüntettük a
fizetős parkolókat, de napjainkban az ut-
ca mindkét oldalán van mód arra, hogy
az áruszállítást végző autók megállhas-
sanak –  korábban ez csak az egyik olda-
lon volt megoldott. Ahhoz, hogy bizton-
ságos legyen a közlekedés, a rendőrséggel
és a szakhatósággal úgy állapodtunk
meg, hogy 30 km/h-ra lesz korlátozva a
sebesség a Fő utca legkeskenyebb szaka-
szán. A megvalósítás egy hosszú folya-
mat eredménye volt, amelyet megelőzött
a kerékpárút megtervezése, az engedé-
lyeztetés, a szakhatóságok véleményezé-
se, és csak a legvégén került kifestésre a
kerékpárút. Az önkormányzat 55 ezer
eurót különített el erre a célra, de a pro-
jekt megvalósítása során kiderült, bizo-
nyos régi útburkolati jeleket fel kellett
marni, s a kifestés módja is megváltozott,
így végül 71 ezer euróba került a megva-
lósítás, amely közbeszerzéssel lett meg-
versenyeztetve. Kizárólag önkormányza-
ti forrásokat használtunk erre a célra,
mert uniós pénzek nem voltak lehívha-
tóak a témában.

Megértem az üzlettulajdonosok aggo-
dalmát, hogy tartanak az üzleteik forgal-
mának csökkenésétől, azonban nem hi-

szem, hogy ok-okozati összefüggésben le-
het a parkoló megszűnte az ő üzleti sike-
rükkel. Láthatjuk Dunaszerdahelyen, de
más városokban is, hogy a sétálóutcák
környezetében, ahol nincs közvetlen kö-
zelben parkoló, ott is megélnek a vállalko-
zók. Másrészt pedig az adóhivatallal
szembeni parkolókban továbbra is díj-
mentes lesz a parkolás. A dunaszerdahe-
lyi lakosok pedig a megszokott kedvez-
ményeket is használhatják a parkolókár-
tyák igénylésekor, a hűségkártyának kö-
szönhetően. Azt kívánom az üzlet tulaj-
donosainak, hogy továbbra is sikeresen
tudjanak vállalkozni. 

A Fő utcai kerékpárút nem egy egysze-
ri próbálkozás volt, hiszen szeretnénk to-
vábbi irányban is bővíteni a kerékpáros-
forgalmat. A kistérségben már működik
egy népszerű kerékpárút Kisudvarnoktól
Nyárasdig, szeretnénk erre a kerékpárút-
ra Nagyudvarnoknál rákapcsolódni, a
szomszédos önkormányzatnál is van haj-
landóság kiépíteni a kerékpárutat a duna-
szerdahelyi kataszter határáig. Hosszabb
távon pedig szeretnénk összekötni váro-
sunkat a nemzetközi kerékpárúttal Bős-
nél, valamint kerékpárúttal összekötni
Dunaszerdahelyt Somorjával és Nagy-
megyerrel.”

Jobb lehetőségek a kerékpárosoknak

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo
28. júna, téma vyznačenia cyklistickej trasy vyvolala ostré
reakcie. Podnikatelia v súvislosti so zrušením parkovacích
miest podali na mestský úrad petíciu. O vzniknutej situácii
sme sa informovali u primátora mesta, Zoltána Hájosa.

„Keď navštívime moderné európske mestá, je nám zrejmé, že
čoraz väčší priestor dostávajú alternatívne formy dopravy. Pr-
vým krokom, ktorým sa chceme k nim pridať, je táto dunajsko-
stredská cyklistická trasa. Samozrejme, zlé jazyky hovoria, že
v našom meste je veľa pohodlných ľudí, ktorí chcú parkovať
hneď pri dverách obchodov. Na druhej strane, v deň bicyklova-
nia, ktorý bol zorganizovaný nedávno, sme si ozrejmili  aj to, že
v našom meste je veľa ľudí, ktorí sa radi bicyklujú. Vidíme to aj
vo využívaní cyklobusu, ktorý prepravuje záujemcov  do Gab-
číkova, na medzinárodnú cyklotrasu, aby sa zabavili a zrelaxo-

vali. Som presvedčený, že to je tá správna cesta, ktorá znamená,
že čoraz viac cyklistov bude  v meste. Nehovoriac o tom, že sa
budú schopní prepravovať bezpečnejšie, a to hlavne preto, že
motoristom bude zrejmé, kde môžu cyklisti jazdiť.

V súvislosti s cyklotrasou musím pridať, že je  pravda, že
na Hlavnej ulici boli odstránené platené parkoviská, ale teraz už
na obidvoch stranách cesty sú vyznačené miesta na vykladanie to-
varu, na čo bola doteraz možnosť len na jednej strane.. Aby do-
prava bola bezpečná, s políciou a s príslušnými úradmi bolo do-
hodnuté, že rýchlosť na najužších úsekoch bude obmedzená
na 30 km/h. Realizácia  je výsledkom dlhodobého procesu,
predchádzalo jej plánovanie cyklotrasy, udeľovanie povolení, vy-
žiadanie stonovísk príslušných úradov, a len na úplnom konci do-
šlo k jej vyznačeniu. Samospráva na tento účel vyhradila 55.000
EUR, ale v priebehu projektu sa ukázalo, že niektoré staré 

(Pokračovanie na 5. strane!)

Lepšie možnosti pre cyklistov
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A június 28-i képviselő-testületi
ülésen éles reakciókat váltott ki a Fő
utcán kijelölésre kerülő kerékpárút
témája. A vállalkozók a megszűnő
parkolóhelyek miatt petícióval for-
dultak a városi hivatalhoz. A hely-
zet kapcsán megkérdeztük dr. Há-
jos Zoltán polgármestert. 
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Két témában is élénk vita zajlott

Az ülés a szokásosnál jóval nagyobb érzelmeket váltott ki,
hiszen azon jelen voltak a Fő utcai boltok tulajdonosai is, akik
nemtetszésüknek adtak hangot a kijelölésre került kerékpárút
miatt. A vállalkozók, akik nevében Csintalan György, a PC-
Szalon vezetője szólalt fel, azt kifogásolták, hogy így megszűnt
boltjaik előtt a parkolás, amely negatívan befolyásolhatja üzlete-
ik gazdasági sikerét. A tulajdonosok petíciót is eljuttattak a vá-
roshoz, amelyet több száz vevőjük írt alá.

Ezzel kapcsolatban több érv is elhangzott a képviselők részé-
ről, miközben tavaly novemberben egyhangúlag szavazták meg a
javaslatot. Herceg Andrea (MKP) elmondta, noha tavaly meg-
szavazta, ám nem így gondolta a megvalósítását. Csicsai Gábor
(Híd) szerint a Fő utcán veszélyes a bicikliút, mert túl sok autó
közlekedik ott, s bár kell a bicikliút, de nem ebben a formában.
Ravasz Marián (független) úgy vélte, hogy előbb a városba be-
vezető bicikliutakat kellene megvalósítani. Brunczvik Tünde
(MKP) és Puha György (MKP) arra emlékeztettek, hogy ők a
Bartók Béla sétányon való megvalósítást javasolták, ám akkor a
képviselők ezt az elképzelést nem támogatták. Jarábik Gabriella
(Híd) szerint felül kellene bírálni a korábbi határozatot, Dakó
Sándor (független) szintén más megvalósítást várna, míg Van-
gel Ferenc (Híd) például a Fő utca egyirányúsítását javasolta.
Sebök Pál (független) azt hangsúlyozta, nem csak az autósok
igényeit kell figyelembe venni a közlekedésben, ráadásul éppen a
kerékpárút kialakítása segítheti elő, hogy többen járjanak bicik-
livel, igaz, ehhez további utak kiépítésére is szükség van. Hájos
Zoltán polgármester ugyanezt emelte ki, s lapunk kérdésére el-
mondta, tervben van a további utak kiépítése nemcsak a város-
ban, hanem az onnan kivezető szakaszokon is (erről részletesen je-
len számunk 3. oldalán olvashatnak.)

A testületi ülésen azonban mégsem a bekiabálásokkal, taps-
sal is színesített kerékpárutas téma megvitatása keltette a legna-
gyobb megdöbbenést, hanem Herceg Andrea képviselő beszé-
de, aki durva kritikával illette a városi hivatal működését, majd
kijelentette, ő mindebben nem kíván részt venni, majd telefon-
ján egy dalt indítva távozott az ülésteremből. Előtte a testület a
férje földterületét érintő telekcserét tárgyalta, amely viszont
szerinte nem volt elfogadható. Ezt követően a képviselők még
16 programpontot megtárgyaltak, többek közt az óvodák jog-
alanyiságát is érintőt, de Herceg Andrea nem tért vissza az
ülésterembe.

A legtöbb programpontot egyhangúlag, különösebb vita
nélkül zárta le a testület, ugyanakkor több mint egy órán ke-
resztül egyeztettek az óvodák jogalanyiságát érintő pontban.
Ennek lényege, hogy a jelenlegi kilenc város által irányított óvo-
dából négy különálló jogalanyiságúvá alakulna, amelyek 2017
januárjától kezelnék az intézmények működtetését. Ez legin-
kább gazdasági szempontból jelentene változást, növelné a mű-
ködés hatékonyságát, miközben az óvodák ugyanúgy megma-
radnának, jellegük sem változna, s azok az intézményvezetők,
akik a jövőben nem lennének igazgatók, helyettesi feladatot lát-
nának el, így koordinálnák az intézményben folyó mindennapi
tevékenységet. 

Ezzel együtt pedig a konyhák működése úgy változna, hogy
központi irányítást kapnának, ezáltal a beszerzett alapanyagok
olcsóbban lehetnének elérhetőek. A szülőket és a gyerekeket
ugyanakkor a változások láthatóan nem érintenék. Hájos Zoltán
polgármester véleménye szerint leginkább hatékonyságban volna
megfigyelhető az előrelépés. Az ellenzéki képviselők nem értet-
tek egyet ezzel az elképzeléssel, mert szerintük az leginkább a
központosítás felé vezetne, ugyanakkor javasolták a program-
pontról való döntés elhalasztását. A képviselők végül jóváhagy-
ták az önálló jogalanyiságú óvodák és kihelyezett létesítményeik,
valamint az önálló jogalanyiságú iskolai étkeztetési intézmény
előzetes tervezetét. (A témával a Dunaszerdahelyi Hírnök követ-
kező számában foglalkozunk majd részletesebben.)

Június 28-án tartotta tizenkettedik ülését városunk
képviselő-testülete, amelyen huszonkét képviselő vett
részt.
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Živá diskusia na dve témy

Zasadnutie vzbudilo oveľa väčšie emócie, než obvykle, pre-
tože boli prítomní aj majitelia obchodov na Hlavnej ceste, kto-
rí vyjadrili svoj nesúhlas s vyznačením cyklistickej trasy na ces-
te pred ich prevádzkami. Podnikatelia, na čele s Jurajom
Csintalanom, majiteľom obchodu PC Salón, sa sťažovali, že
spred ich obchodov zmizli parkoviská, čo môže nepriaznivo
ovplyvniť ekonomický úspech ich podnikania. Majitelia tiež
podali  petíciu na mestský úrad, ktorú podpísali stovky ich zá-
kazníkov.

V tomto smere odznelo viacero argumentov od poslancov,
hoci vlani v novembri jednoznačne hlasovali za návrh. Andrea
Herceg (SMK) povedala, že minulý rok hlasovala za, ale nie
takto si predstavovala konečné riešenie. Podľa Gábora Csi-
csaiho (Most-Híd) cyklotrasa na Hlavnej ceste je nebezpeč-
ná, je tam rušná doprava, ale zato je potrebná, len nie v takejto
forme. Marián Ravasz (nezávislý) sa domnieva, že by najprv
mali byť riešené príjazdové cyklistické trasy smerom do mesta.
Tünde Brunczvik a György Puha (SMK) pripomenuli,
že oni navrhovali promenádu Bélu Bartóka, ale poslanci túto
myšlienku nepodporili. Podľa Gabriely Jarábik (Most-Híd)
by bolo potrebné túto tému ešte raz prehodnotiť, Alexander
Dakó (nezávislý) by tiež očakával iné riešenie, František Van-
gel (Most-Híd) zase navrhoval jednosmernú dopravu. Pál
Sebök (nezávislý) zdôraznil, že treba brať do úvahy nielen po-
treby vodičov. Cyklistická trasa totiž prispeje k tomu, aby čo-
raz viac ľudí začalo jazdiť na bicykli, ale aj to je pravda, že treba
zriadiť viac príjazdových  cyklistických ciest. Primátor Zoltán
Hájos v odpovedi na našu otázku tiež potvrdil, že je v pláne
vybudovanie viac ciest, a to nielen v meste, ale tiež na príjaz-
dových cestách (o tom podrobnejšie  na strane 3). 

Avšak nie vykrikovanie, tlieskanie v súvislosti s predchá-
dzajúcou témou bolo tým najväčším spestrením  na zasadnutí
mestského zastupiteľstva, ale reč pani poslankyne Andrei
Herceg, ktorá ostro kritizovala  fungovanie mestského úradu,
a uviedla, že sa toho už ďalej nebude zúčastňovať, pustila
skladbu a opustila zasadaciu sálu. Zastupiteľstvo predtým
diskutovalo o výmene pozemkov vo vlastvíctve  jej manžela,
s pre ňu neprijateľným výsledkom. Následne poslanci prero-
kovali ešte 16 programových bodov, vrátane právnej subjekti-
vity škôlok, ale Andrea Herceg sa už do zasadacej miestnosti
nevrátila.

Väčšinu programových bodov schválili poslanci jednomy-
seľne, bez väčšej debaty, ale viac ako hodinu trvala konzultácia
vo veci právnej subjektivity skôlok. Jednalo sa o to, že zo sú-
časných deviatich škôlok vo vlastníctve mesta, štyri by dostali
úplnú právnu subjektivitu, a tie by od januára 2017 riadili
ostatné materské školy. Táto zmena by bola predovšetkým
ekonomická, mala by sa   tým zvýšiť prevádzková efektivita,
zatiaľ     čo škôlky  by zostali všetky zachované, nemenili by sa.
Doterajší riaditelia, ktorí  by od januára nimi už neboli, zastá-
vali by post zástupcov a na starosti by mali koordinovanie kaž-
dodenných činností. 

V tejto súvislosti by sa prevádzka kuchýň zmenila tak,
že by mali centrálne riadenie, takto by obstaranie  surovín bolo
lacnejšie. V živote rodičov a detí by sa táto zmena neprejavila,
primátor Zoltán Hájos je presvedčený, že by to bol efektívny
pokrok. Opoziční poslanci s myšlienkou nesúhlasili, pretože
si myslia, že ten krok by viedol k centralizácii, a navrhli odlo-
ženie tohto bodu. Zástupcovia nakoniec schválili právnu sub-
jektivitu škôlok a ich elokovaných zariadení, rovnako ako
predbežný návrh na právnu subjektivitu stravovacieho zaria-
denia vo vzdelávacich inštitúciách. (S témou sa podrobnejšie
budeme zaoberať v budúcom čísle DH.) 

Dňa 28. júna sa uskutočnilo  dvanáste zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastnilo 22 poslancov. 
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(Pokračovanie z 3. strany!)

vodorovné dopravné označenie muselo byť odstránené frézova-
ním, takže nakoniec na realizáciu bolo potrených 71 tisíc eur,
a projekt bol realizovaný vo verejnom obstarávaní. Na tento
účel boli použité iba vlastné zdroje, pretože finančné prostried-
ky z fondov EÚ neboli k dispozícii.

Chápem aj obavy majiteľov obchodov, ktorý sa boja poklesu
obratu, ale nemyslím si, že zrušenie parkovania môže byť urču-
júcim faktorom  ich obchodného úspechu. Môžeme vidieť
v Dunajskej Strede, ale aj v ďalších mestách, že na korzách, kde
v blízkosti nie je zabezpečené parkovanie, môžu podnikatelia
prospievať. Na druhej strane, parkovanie oproti daňovému úra-

du aj naďalej bude zadarmo. Obyvatelia Dunajskej Stredy vďa-
ka vernostnej karte aj naďalej môžu využívať zľavy pri žiadaní
parkovacej karty. Majiteľom obchodov želám aj naďalej veľa
úspechov v podnikaní.

Cyklistická trasa na Hlavnej ceste nebola len jediný pokus,
možnosť cyklistickej dopravy chceme rozšíriť aj v ďalších sme-
roch. V našej oblasti jedna populárna cyklistická cesta už exis-
tuje, a to od Malých Dvorníkov po obec Topoľníky. Chceli by
sme sa pripojiť k tejto trase pri obci Veľké Dvorníky, nakoľko aj
susedná obec má ochotu vybudovať cyklotrasu až po kataster
Dunajskej Stredy. V dlhšom časovom horizonte by sme sa
chceli  pripojiť k medzinárodnej trase pri Gabčíkove, a tiež Du-
najskú Stredu prepojiť so Šamorínom a Veľkým Mederom.”

Lepšie možnosti pre cyklistov
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Még április közepén kezdődött el a szelektív hulladékgyűj-
tők lezárásra. A vállalat munkatársai egyúttal folyamatosan
dolgoznak azon, hogy lecseréljék a rossz zárakat, ugyanis még
nincsenek mindenhol lezárva. Sok helyütt megrongálják, így
a vállalat azt ígéri, igyekezni fognak folyamatosan újakra cse-
rélni a régieket. 

Ennek ellenére még mindig az a legfőbb probléma, hogy
sokan nem szelektálnak, sőt teljesen mindegy számukra, hova
dobálják a szemétjüket. Sajnos emiatt továbbra is találnak az
.A.S.A. munkatársai kommunális hulladékot a papírra, illet-
ve a műanyagra szánt szelektív hulladékgyűjtő tárolókban.
Mindennek ellenére mégis pozitív, hogy a tárolók lezárásának
köszönhetően javult az osztályozott hulladék minősége (tisz-
tasága), ami azt jelzi, jó megoldást választottak a város képvi-
selői.

„Emellett nagyon fontos lenne odafigyelni arra is, hogy a
szelektív hulladékgyűjtő edényekhez levitt kartondobozokat
össze kellene hajtogatni, illetve a PET-palackokat összenyom-
ni. Több helyen ugyanis az a tapasztalat, hogy sokan a szelek-
tív hulladékgyűjtők mellett hagyják a nagyobb kartonokat,
kartondobozokat, illetve nem dobják be egyenként a PET-pa-
lackokat az edényekbe, hanem zacskókban otthagyják a hul-
ladékgyűjtők mellett, vagy beleteszik a kommunális hulla-
dékra kihelyezett tárolókba. Jó volna ezen a tendencián vál-
toztatni” – mondta el Gál Attila, az .A.S.A. hulladékgazdál-
kodási vállalat képviselője. 

Az elmúlt hónapokban a vállalat lapunk hasábjain keresz-
tül is igyekezett tájékoztatni a polgárokat arról, melyik szelek-
tív hulladékgyűjtőbe milyen osztályozott hulladékot rakhat-

nak. Mostani számunk is tartalmazza azt a mellékletet,
amelyből megtudható, miképp kellene válogatnunk. Ezenkí-
vül májusban az .A.S.A. megkezdte a szelektív hulladékgyűj-
tők újramatricázását is. A jelenlegi matricák eltávolításra ke-
rülnek ugyanis, és új, nagyméretű – kétnyelvű – feliratokkal
látják el azokat. Természetesen ez a folyamat is időigényes, de
a lakótelepeken a szeméttároló ketrecekben már sikerült befe-
jezni a matricázást. Most a város további részei következnek,
de mint megtudtuk, nem mindenhol fogadták örömmel a la-
kók a vállalat munkatársait.

Ettől függetlenül egy újabb fontos szakaszánál tart a fo-
lyamat. 

További problémát jelent, hogy áprilisban és májusban hat
hétvégén keresztül az Újfalu és a Keleti lakótelepen péntek éj-
jelenként ismeretlenek felgyújtották a szeméttároló ketrecek-
ben elhelyezett hulladékgyűjtőket.  Az elkövető vagy elköve-
tők ellen feljelentést tettek, ugyanis jelentős kár keletkezett,
összesen 14 darab hulladékgyűjtő vált a lángok martalékává –
a keletkezett kár 4 ezer euróra tehető. 

Az .A.S.A. hulladékgazdálkodási vállalat idén is meghir-
dette az országos „Súťaž s pánom Smietkom” elnevezésű pa-
pírgyűjtő versenyét, amelybe a város összes óvodája, valamint
két iskolája is bekapcsolódott. A verseny kiértékelése ünnepé-
lyes keretek között a napokban megtörtént. Ennek eredmé-
nyeiről és az ünnepélyes kiértékelésről lapunk 2. oldalán olvas-
hatnak.  A program keretében pedig a „Kuka Manó” névre ke-
resztelt – a Rivalda Színház előadásában zajló – interaktív
előadás továbbra is nagyon népszerű, s a városunkból kiinduló
kezdeményezés már a Csallóköz határain túl is nagy sikerrel
fut. Emellett a „Kreslíme zo Smietkom” elnevezésű képzőmű-
vészeti verseny is várta az óvodásokat, amelyben több duna-
szerdahelyi óvoda is részt vett, s ahová a gyerekek különféle
hulladékokból készült alkotásokkal nevezhettek be.

Mindezek tükrében elmondható, a kampány sikeres volt,
de fontos, hogy folyamatosan foglalkozzunk a hulladékfeldol-
gozás kérdésével, mert nemcsak a jövő generációinak megóvá-
sa miatt fontos környezetünk védelme, hanem miattunk is.
Sőt, gazdasági érdekünk is a szelektálás.

Segített a kampány, de még van mit tanulni
Az .A.S.A. SLOVENSKO Kft. hulladékgazdálko-

dási vállalattal együttműködve több írásban foglalkoz-
tunk a kommunális hulladék szétválogatásával kapcso-
latos kérdésekkel, s e témában több változásra is sor
került Dunaszerdahelyen az év eleje óta. Most ezek-
nek jártunk utána.
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Kampaň pomohla,
ale možnosť rozvoja tu stále existuje 

V polovici apríla sa začalo zamykanie nádob separovaného
odpadu. Zamestnanci spoločnosti neustále pracujú na tom,
aby na zberných nádobách separovaného odpadu vymenili
poškodené zámky. V súčasnosti ešte nie sú zberné nádoby se-
parovaného odpadu 100 percente uzamknuté, lebo na mno-
hých miestach sú poškodené, ale spoločnosť sľubuje, že sa bu-
de snažiť o neustálu náhradu poškodených za funkčné.

Aj napriek tomu je ešte stále najdôležitejším problémom to,
že mnoho ľudí odpad netriedi, je im jedno, kam sa smeti do-
stanú. To zase spôsobuje to, že pracovníci spoločnosti A.S.A
aj naďalej nachádzajú komunálny odpad v zberných nádobách
separatívneho odpadu vyhradených trebárs na papier či plasty.
Čo je ale veľmi pozitívne je, že vďaka zamykaniu nádob sa
zlepšila kvalita (čistota) triedeného odpadu, čo svedčí o tom,
že vedenie mesta zvolilo dobré riešenie.

„Bolo by veľmi dôležité venovať však pozornosť aj tomu,
aby kartónové krabice určené do nádoby na papier boli po-
skladané a PET fľaše pred vložením do nádoby na plasty zas
stlačené. Skúsenosti totiž ukazujú, že na mnohých miestach
sú väčšie kartóny a krabice uložené pri kontajneroch a fľaše,
keďže nie sú posltláčané, nie sú po jednom povhadzované
do zberných nádob, ale obyvatelia ich nechajú vedľa kontajne-
ra v igelitových taškách, alebo ich jednoducho vhodia do kon-
tajnerov bežného komunálneho odpadu. Bolo by dobré túto
tendenciu zmeniť.”- hovorí Attila Gál, zástupca spoločnosti
odpadového hospodárstva A.S.A. s.r.o.

V posledných mesiacoch sa spoločnosť aj prostredníctvom
našich strán snažila informovať občanov o tom, ktorý typ se-
parovaného odpadu patrí  do ktorého typu zberných nádob
separovaného odpadu. Aj aktuálne číslo obsahuje prílohu,
v ktorej je jednoznačne vysvetlené, ako by sme mali odpad
triediť. Okrem toho, v máji  začala spoločnosť A.S.A. výme-
nu nálepiek na smetných nádobách na separovaný zber odpa-
dov. Terajšie nálepky budú odstránené a  vymenené za veľké
– dvojjazyčné. Samozrejme, že tento proces je časovo náročný,
ale na sídliskách pri stanovištiach odpadových kontajnerov sa
výmenu už podarilo dokončiť. Teraz nasledujú ďalšie časti
mesta, ale ako sme sa dozvedeli, nie všade sú zamestnanci
spoločnosti vítaní. Avšak nezávisle od toho, proces je už v ďal-
šej dôležitej fáze.

Ďalším problémom je, že v apríli a máji na sídlisku Nová
Ves a Východ počas šiestich víkendoch každý piatok v noci
neznámi páchatelia podpálili na uzavretých stojiskách umiest-
nené smetné nádoby. Proti páchateľovi či páchateľom, bolo,
samozrejme, podané trestné oznámenie. Aj na pletive stojiska
vznikla významná škoda a celkom 14 smetných nádob zhore-
lo v plameňoch. Výška na kontajneroch vzniknutej škody sa
odhaduje na štyritisíc eur.

A.S.A. spoločnosť odpadového hospodárstva, vyhlásila aj
v tomto roku ekologickú súťaž v zbere papiera pod názvom
„Súťaž s pánom Smietkom“, do ktorej sa zapojili všetky škôlky
a dve školy mesta. Vyhodnotenie súťaže môžete prečítať na
druhej strane čísla. Interaktívne predstavenie Divadla Rivalda
v rámci programu tejto súťaže pod názvom „Škriatok Smiet-
ko“ je aj naďalej veľmi populárne, a program, ktorý vznikol
z iniciatívy nášho mesta už má veľký úspech aj za hranicami
Žitného ostrova. Okrem toho sme pre skôlkárov pripravili aj
výtvarnú súťaž pod názvom „Kreslíme zo Smietkom”, do kto-
rej sa deti mohli prihlásiť s rôznymi z odpadu vyrobenými vý-
tvormi a zúčastnilo sa jej mnoho dunajskostredských mater-
ských škôl.

Celkovo vzaté,  môžeme vyhlásiť, že kampaň bola úspešná,
ale napriek tomu je dôležité, aby sme sa  problematikou odpa-
dového hospodárstva neustále zaoberali, lebo ochrana život-
ného prostredia nie je dôležitá len pre budúce generácie, ale aj
pre nás, dokonca, je v našom ekonomickom záujme, aby sme
odpad separovali.

V spolupráci so spoločnosťou A.S.A. SLOVENSKO
s.r.o., ktorá sa venuje odpadovému hospodárstvu, sme
sa už sme na našich stránkach viackrát zaoberali  otáz-
kami, týkajúcimi sa separácie odpadu a v súvislosti s
touto témou tu od začiatku roka nastali viaceré zmeny.
Teraz sme si na ne posvietili.
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Rendkívüli meleg fogadta a vágtára ellátogatókat, az égiek
mégis kegyesek voltak: a hőséget ugyanis enyhítő szél oszlatta
szét, így már a szombat 11 órai megnyitóra is többen érkeztek.

A programot a versenybe nevező polgármesterek bemutat-
kozása, illetve a házigazda Dunaszerdahely város polgármeste-
re, dr. Hájos Zoltán nyitotta meg, aki szerint a Felvidéki Vág-
ta több mint egy egyszerű lovassport, hiszen „itt van Felvidék
számos települése, amelyek így bemutatkozhatnak ország-vi-
lágnak”. Kiemelte továbbá, hogy a rendezvény egyben a magyar
közösség összetartó erejét is szimbolizálja.

A polgármester beszédét a Volner Nagy Melinda és Nagy
Iván vezette Dunaág Néptáncműhely, illetve a Dunaág Zer-
da Néptánccsoport műsora követte.

A hivatalos megnyitó után a résztvevők, valamint a prog-
ramban szereplő lovasbemutatók szereplői vonultak fel a pá-
lyán, majd megkezdődtek az egyes elődöntők az 1250 méteres
pályán, ahol a lovasoknak három kört kellett teljesíteniük.

Az első előfutamban Felsőszeli (Lednecky Norbert – Buda
nevű lovával), Kőhídgyarmat (Hóka Zsaklin – Cody nevű lo-
vával) és Nyékvárkony (Kiss Péter – Famini Skip Ken lová-
val) lovasai mérték össze erejüket – itt Lednecky Norbertnek
sikerült a győzelem. Másodikként Kiss Péter, míg harmadik-
ként Hóka Zsaklin végzett.

A második előfutamban Dunaszerdahely (Nevizanský
Igor – Spedy Fire nevű kancájával), Érsekújvár (Tóth René –
Kamikadze nevű lovával) és Somorja (Egri Árpád – Win ne-
vű „makrancos hölgyével”) versenyzői mérettek meg. Ebben az
előfutamban az Érsekújvárt képviselő Tóth René győzött, má-
sodikként Egri Árpád, míg harmadikként a városunkat képvi-
selő Nevizanský Igor érkezett be.

Az előfutam végén a tavalyi győztes Egri Árpád leesett a ló-
ról – szerencsére törést nem szenvedett, ám térdsérülése miatt
elsősegélyben kellett részesíteni. A verseny közben a szervezők
jelezték is a közönségnek, hogy a könnyebben megsérült lovas
az elsősegélyről üdvözletét küldi nekik.

A harmadik előfutamban Gúta (Cséplő Kinga – Hilal nevű
arab telivérével), Naszvad (Bobek László – Timotei lovával) és
Izsa (Balogh Piroska – Öcsi lovával) lovasai küzdöttek meg
egymással. A hajrában a Naszvadot képviselő Bobek László
lett a befutó.

A kora délután befejeződött előfutamokat ismét kulturális
és lovas-harcos bemutatók követték.

Az elődöntők és a déután öt után kezdődő döntő között fel-
lépett Lentulay Krisztián, a Dunaszerdahelyi Nyugdíjas-
klub Rozmaring Énekcsoportja, a Csallóközi Gyermek
Néptánccsoport, illetve lovas show-k tették izgalmassá a han-
gulatot: így Bíró Anita, a Fekete Sólyom Történelmi Íjász-
klub, a Bíró Kert növendékei, valamint a Felvidéki Huszár
és Hagyományőrző Egyesület bemutatói.

A Bíró Kert Lovas Központ és az Argyl valóban különle-
ges és izgalmas 10. századi harci jelenettel készült, sőt még
Szeredy Krisztina is lóháton érkezett meg az egyre növekvő
tömeg szórakoztatására.

Érsekújvári huszárhajrá 
a II. Felvidéki Vágtán

A II. Felvidéki Vágta – a budapesti Nemzeti Vágta hi-
vatalos előfutama –, és a köré szervezett számos kulturá-
lis és szórakoztató program sokakat vonzott a sikabonyi
reptéren megszervezett versenyre június 25-én. Lapunk
beszámolója a futamról. 
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Napközben sem unatkozhatott senki – míg a felnőttek fi-
gyelmét az előadásokon túl a sör vagy a hűsítő italok, avagy
az ételek választéka „kötötte le”, addig a legfiatalabbak vagy
szüleiket húzhatták az árusok sátraihoz, vagy a számukra
berendezett, ingyenes játékudvarban próbálhatták ki ügyes-
ségüket.

Ha valakinek nem sikerült a mogyorópuskával célba talál-
nia, nem kellett szomorkodnia, hiszen további lehetőségek kö-
zött válogathatott: vagy a Huszárvágta játékban vehetett részt,

vagy kipróbálhatta az egyes szekrényjátékokat, amelyek
ugyancsak nagy sikert arattak.

Megint másokat a Vágta „kisállatkertje” vonzott, ahol meg
is simogathatták kiskedvenceiket a gyerekek.

Azok pedig, akik nem tudtak elszakadni a hűs sátorban fel-
állított asztalok mellől, a vágták futamait az idei újdonságnak
számító kivetítőn követhették végig... Tegyük hozzá, a rendez-
vényre könnyen ki lehetett jutni, s onnan akár rövid időre ha-
zaugrani az ingyenes Vágtavonat és Vágtabusz segítségével.

A délután fél hat után sorra kerülő fináléban valódi összec-
sapás tanúi lehetett a lelátót megtöltő közönség. Végül több
hosszal, nagy hajrával az érsekújvári Tóth René végzett a do-
bogó legfelső fokán (1000 eurós fődíj), vagyis a budapesti
Nemzeti Vágtán a Felvidéket ő képviseli majd, míg mögötte a
második helyen a Naszvadot képviselő Gerhardt Miroslav
(600 eurós díj), illetve harmadikként a felsőszeli Ledneczky
Norbert végzett (400 eurós díj).

Az ünnepélyes díjátadás után dr. Hájos Zoltán polgármes-
tertől azt is megtudtuk, hogy idén a budapesti Nemzeti Vág-
tán Dunaszerdehely versenyzője mellett még három ló és lova-
sa is képviselheti Felvidéket, vagyis szeptemberben mindhá-
rom döntős ott lehet majd a magyar fővárosban.

A II. Felvidéki Vágtán a Nemzetközi futamba benevezett
versenyzők is összmérték „saját és lovaik erejét”, amelyből
Rýdžy Dušan került ki győztesen – s így ő vehet részt majd
Budapesten a szeptemberi Nemzetközi Vágtán.

A díjátadást követően már az esti koncertekre érkeztek –
folyamatosan az este során – sokan.

Itt elsőként az Arizóna Zenekar, majd a dunaszerdahelyiek
szívéhez közeli Ismerős Arcok lépett színpadra, később a kö-
zönség Dér Heni koncertjét, Szabó Manyi összeállítását, s
legvégül Kökény Attila fellépését tombolhatta végig.
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Gyermekszemélyiségeket díjaztak
Június 27-én délután tizedik alkalommal díjazták vá-

rosunkban a gyermekszemélyiségeket.

A városi fenntartású oktatási intézményekben tanuló, ki-
váló tanulmányi, sport vagy művészeti teljesítményt nyújtó
diákokat díjazta az önkormányzat. Amint azt Hájos Zol-
tán polgármester kiemelte, az elismerésben részesülők sza-
badidejükben is sokat tesznek azért, hogy tudásukat gyara-
pítsák, s ezzel nemcsak maguknak, hanem szüleiknek is
nagy örömet szereznek. A városvezető a tanulóknak kelle-
mes nyári pihenést és feltöltődést kívánt, majd az egyes is-
kolák szerint átadta az elismeréseket.

Szabó Gyula Alapiskola: Szalai Balázs, Baffi Boglárka,
Kázmér Máté, Orosz Viktória, Szalai Péter, Vass Dóra.

Vámbéry Ármin Alapiskola: Gyurkovics Gergő, Neilin-
ger Mátyás, Csölle Kristóf, Kovács Eszter, Szabó Emma,
Pintes Orsolya.

Kodály Zoltán Alapiskola: Csandal Rebeka Korina,
Csörgő Levente, Csörgő Zoltán, Horváth Balázs, Haver
Márta.

Jilemnický utcai Alapiskola: Kitti Kublihová, Veronika
Kántorová, Viktória Bögiová, Vanessa Virginia Píverová,
Caroline Ballaová, Eszter Seresová.

Smetana ligeti Alapiskola: Ester Molnárová, Laura He-
gedűsová.

Művészeti Alapiskola: Németh Viktória, Nagy Márton,
Karolína Molnárová, Szabó Barbara, Orosz Noémi.

„Egyedi ízzel fűszerezett” este vendégei lehettek azok, akik el-
látogattak az Éjszaka a Vermes-villában programjaira június 24-
én.  Idén a Kortárs Magyar Galéria és a Pázmaneum Társulás kö-
zös szervezésében zajlott a Múzeumok éjszakája kulturális ese-
ménysorozathoz kötődő dunaszerdahelyi villabeli rendezvény.

Elsőként Karaffa Attila, a Pázmaneum ügyvezető elnöke, a
városi kulturális bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket,
majd Iván Péter, a Kortárs Magyar Galéria igazgatója invitált
mindenkit egy egész estés kalandra.

A bevezetők után a legnagyobb magyarról, Széchenyi István-
ról tartott előadást dr. Cserháti László Gábor, a Széchenyi Tár-
saság alelnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottság
tagja, „Széchenyi üzenete a mának” címmel. Az érdekfeszítő, a
múltból a mának szóló előadást kis, Széchenyiről szóló kiállítás
is színesítette, majd a zene került központba, Maja és Fecó kon-
certje következett. Az ismert arizónás páros pezsdítő koncertje
után a résztvevőket ismét egy érdekes előadás szögezte a székek-
hez. Brogyányi Mihály pozsonyi helytörténész tartott rendha-
gyó sétát Pozsony magyar emlékei címmel, rácsodálkoztatva a
nézőket, milyen érdekességek és különlegességek tárulhatnak fel
gondos odafigyeléssel a sétálók szeme előtt.

Végül az estet egy valóban egyedi zenei produkció, a sokak
számára a Rivalda Színházból ismerős Pataky Ádám „varázsla-
tos teknőshangszerével” előadott zseniális handpan koncertje
zárta. Sajnos idén kevesebben jöttek el a rendezvényre, mint az
előző években, ám mindennek ellenére a szervezők célja jövőre is
megszervezni majd rendhagyó, különleges éjszakájukat.

Egy különleges éjszaka
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Tündérkert – Záhrada víl
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DAC Aréna – több lesz, mint egy stadion...

– Már áprilistól nagy ütemben zajlik a stadion bontása, első
fázisban eltűnt a B- és D-lelátó, valamint a műfüves pálya, a
fényszórók négy oszlopa, és már a füves pályát is felszedték. Mik
a közeljövő további tervei?

– Igen, sikeresen lebontottuk a stadion B- és D-lelátóit a
fényszórókkal együtt, valamint megvalósult a pálya füvének fel-
szedése is. Jelenleg zajlik az építkezés a már tavaly lebontott C-
tribün, illetve a régi B-tribün helyén. Terveink szerint ennek a
két új tribünnek az átadására ősszel kerül sor. A lelátók építésével
egy időben zajlanak a pálya elfordításának és előkészítésének a
munkálatai is, s ezek eredményeképpen szeptemberben már az
új pályán szeretnénk játszani.

– Hogyan állnak az ütemezéssel? Az új stadion építésének
megkezdését májusra tervezték...

– Májusban megkezdtük a területen az előkészületeket, majd
az építkezési engedély jogerőre lépése után az építkezést is.

– Mikorra tervezik az új pálya elkészítését? Milyenek az
ütemtervek?

– Ahogyan említettem, augusztus végére már egy új, fűtött,
az UEFA 4. kategóriájának megfelelő „natúr” füves pálya állna
rendelkezésünkre.

– Mennyivel több helyet lehetett nyerni, hogy 90 fokkal elfor-
dították a pályát?

– Nem kifejezetten helyspórolás céljából terveztük így a sta-
diont, sokkal inkább azért, mert az UEFA 4-es kategóriás elő-
írásai szerint a VIP részhez biztosítanunk kell minimum 150
parkolóhelyet is, amely a Sport utca felől nem lett volna megold-
ható…

– Voltak olyan hangok, amelyek szerint az építkezés és a bőví-
tés miatt veszélybe kerül a vásártéri játszópark. Fennáll ennek a
veszélye?

– Ilyen veszély semmiképpen nem fenyeget, sőt… Folyama-
tosan együttműködünk, egyeztetünk a város képviseletével, és a
tervek szerint a stadion körüli terület még inkább hozzájárulna a
park területéhez, a köré kiültetett fákkal, sétálóutcával, padokkal
és esetleg a lelátók alatti vendéglátó egységek, büfék, toalettek
meccsen kívüli kihasználásával is.

– A munkálatoknál helyi cégekkel dolgoznak, vagy mivel ez
egy bonyolultabb építkezés, külföldi építőcégeket kellett megszólí-
taniuk?

– Az építkezés egy részére közbeszerzés útján választottuk ki
a kivitelezőt – így a munkálatok nagy részét a galántai AVA-stav,
s.r.o. végzi. Természetesen vannak olyan részei a stadionnak,
amelyeket szerettünk volna a mi irányításunk alatt végezni, pél-
dául a pálya, a stadion megvilágítása… Ezeknél úgy belföldi,

mint külföldi cégeket megszólítottunk. Jelenleg folyik a beérke-
zett árajánlatok kiértékelése.

– A DAC a szlovák bajnokság második legmagasabb átlagné-
zőszámú csapata – ez az öröm néha gondként ott mutatkozik meg,
hogy meccs idején alig lehet parkolni a stadion környékén. Ho-
gyan enyhül mindez majd az új stadion, a DAC Aréna mellett?

– Természetesen az új stadion többfázisos építésénél szá-
moltunk új parkolóhelyek kialakításával is, valamint azáltal,
hogy a stadion fekvésének köszönhetően utat tudtunk tervez-
ni a stadion köré, mindenképpen könnyebbé válna az aréna
megközelíthetősége is.

– Mennyivel nő az új stadion befogadóképessége?
– Az új stadion kb. 12 700 néző befogadására lesz képes, és

az előírások szerint száz százaléklban fedett ülőhelyek lesznek.
– Milyen szintű és típusú meccsek megrendezése és szervezése

válik ezentúl lehetővé? Esetleg vannak olyan távlati tervek, ame-
lyek felé kacsingatni lehet?

– Az UEFA 4. kategóriás stadionjai alkalmasak női Európa-
és világbajnokság, férfi Európa- és világbajnokság csoportmérkő-
zéseinek, Európa-liga csoportmérkőzéseinek és selejtezőinek,
Bajnokok Ligája csoportmeccseinek, valamint az U21-es váloga-
tottak EB-jének és kisebb nemzeti csapatok válogatott mérkőzé-
seinek megrendezésére is.

– A projektet látva nem csupán egy egyszerű stadion kerül
majd átadásra, hanem egy olyan épületkomplexum, ahol új étte-
rem, söröző, de egy DAC-múzeum és fanshop is várja majd a
szurkolókat. Mondhatjuk azt, hogy főleg az utóbbival nemcsak
egy sportkomplexum, hanem egy új turisztikai vonzerő is megje-
lenik Dunaszerdahely szívében?

– Igen, mindenképpen. Szeretnénk az új stadiont a város „élő
részévé“ tenni, melyet szívesen látogatnának az emberek, nem-
csak a mérkőzések ideje alatt, hanem szabadidejükben is.

– Számolnak további munkahelyek teremtésével?
– Szükség lesz a munkaerő-állományunk bővítésére a stadion

működtetéséhez, tehát egyértelműen igen.
– Drágulnak-e majd a belépőjegyek, illetve lesznek-e helyje-

gyek az új stadionban?

A DAC régi stadionjának bontási, illetve a készülő
DAC Aréna építkezési fázisairól Csápai Bernadettet, a
DAC Aréna, a.s. elnökségének alelnökét, a projekt egyik
menedzserét kérdeztük. 



Mert nőnek lenni jó

– Mi volt a kiindulási ötleted két év-
vel ezelőtt, és hogyan jött létre a rendez-
vény?

– A kislányommal akkor már több
mint két éve otthon voltam, és mint min-
den édesanyánál, nálam is előtérbe került
a kreatív énem. Egy hajnalon álmodtam
meg az ötletet, s kora reggel döntöttem
úgy, hogy meg is szervezem. A cél egy
egésznapos rendezvény volt, amely olyan
légkört teremt az édesanyáknak, dolgozó
nőknek, nagymamáknak, amelyben fel-
szabadultan tanulhatnak, fejlődhetnek,
és elsősorban feltöltekezhetnek. A haj-
nali ébredést követően pár óra alatt meg-
volt a helyszín, a dátum, és lassan az elő-
adókat is elkezdtem szervezni. Bár, hogy
pontosítsak, az előadók szinte belesimul-
tak a koncepcióba, mindig jött valaki, aki
ajánlott egy barátot, így én csak a vezér-
fonal megtartására törekedtem. Akkor,
több mint két éve, még álmodni sem
mertem ekkora sikerről, ilyen támoga-
tottságról. Legnagyobb nyereségem a
szeminárium által megismert emberek
barátsága, és a velem tartó barátaim, csa-
ládom támogatása!

– Kik segítenek azóta a megvalósítás-
ban?

– Az első szeminárium óta tudatosí-
tottam, hogy mivel tiszta elgondolás, a
női létet megkönnyítendő szándék mun-

kálkodik a háttérben, rengeteg segítséget
kapok. Ma már Bartalos Tóth Iveta neve
legalább annyira összefonódott a rendez-
vényünkkel, mint az enyém, hiszen a
második alkalom óta társszervezője, me-
nedzsere annak. Segít mindenki, akitől
kérjük, sőt olyanok is, akiket meg sem
kérünk, de úgy érzik, ez egy jó kezdemé-
nyezés, és támogatnának. A legcsodála-
tosabb, hogy fő támogatóink visszatérők,
ahogy az előadók közt is van mindig
olyan arc, aki már mutatkozott a rendez-
vényen.

– Hogyan változik a résztvevők össze-
tétele és száma?

– Jelenleg a terem befogadóképessé-
gét teljesen kihasználjuk, s vendégeink
egy része már egy hónappal az időpont
előtt megkeres bennünket. Az összetétel
nagyon színes, épp ezért a témákat is úgy
állítottuk össze, hogy univerzálisak le-
gyenek: a legfiatalabb korosztálynak is
megfeleljen, de a nagymamák se érezzék
kirekesztve magukat.

– A férfiak hogyan viszonyulnak
mindehhez?

– Sokan gondolják, hogy a Mert nő-
nek lenni jó megnevezés azt is takarja,

hogy férfinak lenni nem annyira jó, mert
csak a hölgyeket emeljük ki. Pedig az el-
képzelés sosem a férfivilág hanyatlása volt,
hanem a nők megerősítése! S ebben nagy
különbség mutatkozik. A hölgyek látó-
mezejének kiszélesítéséhez ezért mindig
egy férfi előadó is hozzájárul, de vendég-
ként is jelen lehetnének a férjek, barátok.
Talán úgy lenne a legerősebb hatása a hal-
lottaknak, megélteknek, ha a pár is megél-
né ugyanazt a hangulatot, eufóriát közö-
sen. Egyébként épp ez a megfoghatatlan
energia fogja össze a közösségünket is: el-
fogadás légköre uralkodik nálunk.

– Mi volt a májusi ötödik Mert nőnek
lenni jó vezértémája?

– Legtöbbször emlegetett kifejezés
egyértelműen a mély önelfogadás volt.
Nem az a bizonyos egós, én mindenkinél
különb vagyok szemlélet, hanem az egy-
séget adó, önmagamat elismerő és ma-
gam felé forduló állapotról beszéltünk
sokat.

– Mi várható a folytatásban?
– Megalapítottuk a Mert nőnek lenni

jó Polgári társulást, amelynek elnöke Ive-
ta lett. A céljaink közt ugyanaz szerepel,
mint ami a szeminárium koncepciójában
is megtalálható: a nők kimozdítása,
öröm és annak az életérzésnek a közvetí-
tése, miszerint sosem vagyunk egyedül,
mindig kapunk a céljainkhoz segítséget,
támogatást. Szeretnénk beszélgetős es-
teket, jótékonysági rendezvényeket, fóru-
mokat tartani. Természetesen maga a
szeminárium évente kétszer megmarad:
már a tavaszi rendezvény végén leültünk,
és átgondoltuk, a legközelebbin mit javí-
tanánk, mire kell odafigyelni. 

Május 21-én ötödik alkalommal
rendezték meg Dunaszerdahelyen a
Mert nőnek lenni jó elnevezésű ren-
dezvényt. Az eddigi tapasztalatok-
ról beszélgettünk Mészáros Kriszti-
na ötletgazdával. 
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– Az új stadionban szeretnénk egy olyan praktikus és új
rendszert is kialakítani, amely alapján mindenki rendelkezne
helyjeggyel, így megszűnnének a klasszikus belépőjegyek, s
mindenki saját kártyával rendelkezne, amellyel további elő-
nyökre tenne szert.

– Mennyi VIP-hellyel, illetve „skyboxszal” számolnak?
– Kb. ezer VIP-ülőhellyel számolunk, ezeket szeretnénk fel-

osztani VIP Bronze, Silver és Gold csoportokra, valamint 15
„SkyBox” kialakítását tervezzük – egy nagyobb, 24 férőhelyes
„páholyt”, valamint további tizennégy 12 személyes „skyboxot”.

– Tudható, hogy a vendégszektor számára mekkora részt
különítenek el, illetve a stadion melyik részében lesz?

– A vendégszektor a jövőbeli D-tribünön kapna helyet –
az UEFA és a Szlovák Labdarúgó-szövetség minimum öt
százalékos előírásait betartva pedig kb. 610 vendégszurkoló
fogadására lenne alkalmas.

– A komplexum kihasználását csak labdarúgó-mérkőzé-
sekre tervezik, vagy egyéb események megszervezésére is al-
kalmas lesz?

– Más események megrendezésére is alkalmas lesz.
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Elindult a nyári szezon
Július 1-jén negyvenkettedik alkalommal nyitották meg a du-

naszerdahelyi Thermalpark nyári idényét. Előbb Somogyi Gá-
bor igazgató szólt a látogatókhoz, kiemelve, igyekeznek évről év-
re fejlődni, még minőségibb szolgáltatásokat nyújtani, hogy a
vendégek örömmel jöjjenek a fürdőbe. Hangsúlyozta, hogy idén
a nyári idény elején nem adnak át új létesítményt, mint az elmúlt
években, de örül annak, hogy ez azt is jelenti, sokat fejlődött már
a fürdő. Természetesen a beruházások sora nem áll meg, s ősszel
kezdik bővíteni a szállodai részlegüket, amely iránt nagy az igény.

Hájos Zoltán polgármester is a folyamatos fejlődést emelte
ki, megjegyezve, állandó munka szükséges a fürdő részéről, hogy
a piaci igényeket kellően ki tudják szolgálni. Ennek fontos állo-
mása lesz a szállodai kapacitás bővítése, és arról sem mondtak le,
hogy tófürdőt alakítsanak ki. Az ünnepélyes megnyitó után pe-
dig nem csak a medencékben lehetett kikapcsolódni, ugyanis éj-
szakába nyúlóan latin zene szórakoztatta a vendégeket.

Játsszon velünk, és nyerjen páros belépőt a fürdőbe!
Összesen három szerencsést ajándékozunk meg!
Nem kell mást tennie, mint válaszolni a következő kérdésre,

és elküldeni azt a press@perfects.sk címre 2016. július 15-ig!
Milyen fejlesztést terveznek a Thermalparkban?
A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei: Bíber

Ilona, Rebro Ervin és Rosíková Gizela. A nyereményük átvé-
teléről a press@perfects.sk címen érdeklődhetnek!

Nyerő hármas
Začala sa letná sezóna
1. júla už štyridsiatydruhýkrát otvorili v rámci slávnostné-

ho ceremoniálu letnú sezónu  termálneho parku v Dunajskej
Strede. Zúčastneným sa najprv prihovoril riaditeľ Gábor So-
mogyi, ktorý zdôraznil, že každoročne sa snažia rozvíjať a po-
skytovať ešte kvalitnejšie služby, aby hostia s radosťou chodili
na kúpalisko. Zdôraznil aj to, že tento rok  začiatkom leta ne-
budú odovzdávané nové zariadenia ako to bolo po iné roky, ale
teší sa, lebo to znamená aj to, že sa zariadenie už veľmi rozvi-
nulo. Rad investícií  sa tu ale nekončí, na jeseň sa začína rozši-
rovanie hotelovej časti, po ktorom je veľký dopyt.

Pirmátor Zoltán Hájos tiež spomenul pokrok a zdôraznil
pokračujúcu prácu na kúpalisku, lebo trh vyžaduje neustále,
každoročné inovácie. Míľnikom je rozširovanie hotelovej ka-
pacity, a nevzdali sa ani myšlienky vybudovania  v Dunajskej
Strede kúpaliska na jazere. Po otváracom ceremoniáli bolo
možné relaxovať nielen v bazénoch, ale aj pri latino hudbe, zá-
bava trvala až do nočných hodín.

Hrajte s nami a vyhrajte dve vstupenky na kúpalisko!
Všetko, čo musíte urobiť, je odpovedať na nasledujúcu

otázku a poslať ju na adresu press@perfects.sk do 15. júla
2016! Aký rozvoj plánujú v Thermalparku?

Víťazi z predchádzajúceho čísla DH: Ilona Bíber, Ervin
Rebro a Gizela Rosíková. O prevzatí cien sa môžete infor-
movať na mailovej adrese press@perfects.sk!

Víťazná trojica
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Születések – Novorodenci
Petöcz Denis, Bugár Balázs, Halász

Dávid, Szalaiová Kamilla, Puha
Brenda, Miklósová Léna, Matláková
Laura, Neilinger Matej, Érseková
Stephanie, Németh Noel

Elhalálozások – Zomreli
Bertok Jozef (1953), Pap Alexan-

der (1948), Slížová Jolana (1925),
Pirosová Anna (1937), Bircsáková
Blanka (1951), Klára Martáková
(1958), Janka Gőghová (1940)

Házasságkötés – Sobáše
Dávid Cserge – 

Ing. Nikoleta Bernáthová
Štefan Izsmán – Monika Paučová
Tomáš Teplický – Diana Zsemlyeová
Attila Radics – Tímea Mihalovičová
Peter Szabó – Silvia Czikhardtová
Ladislav Dudás – Ildikó Hanáková
Štefan Kacz – Ingrid Zacharovová
Dávid Barak – Anikó Kotrbová
Eugen Madarász – Silvia Pongráczová
Norbert Sárkány – 

Veronika Hodosiová
Attila Balogh – Anna Bugár
MUDr. Ján Haid – 

Zuzana Chatrnúchová
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Dunaszerdahelyi Nyár. Nyitórendezvény: Dunaszerdahelyi Ud-
vari Muzsika. Helyszín, óra: Városháza udvara, 19.00

XVII. Nemzetközi Művésztelep. Kiállítás a Kortárs Magyar
Galériában. Helyszín, óra: Vermes-villa, 18.00

Onedayfröccsfest. Helyszín, óra: Szent István-tér, 19.00

Programajánló
JÚLIUS 

7
JÚLIUS 

8
JÚLIUS 

15

A Kortárs Magyar Galéria tiszte-
lettel meghívja Önt a XVII. Nem-
zetközi Művésztelep résztvevői által
adományozott alkotásokból rende-
zett kiállítás, valamint a Válogatás a
Kortárs Magyar Galéria gyűjtemé-
nyéből című tárlat megnyitójára,
melyre 2016. július 8-án, pénteken
18.00 órai kezdettel kerül sor a duna-
szerdahelyi Vermes-villában. 

A művésztelep résztvevői:    
NAGÁMI, Szlabey Zoltán, Fábi-

án Zoltán, Vajda János, Zsila Sándor,
Sáfár Kitti, Egervári Júlia, Tóth Bá-
lint, Rónai Gábor, Lőrincz Róbert.

XVII. Nemzetközi 
Művésztelep



Mesto Dunajská Streda v súlade s ust. § 22  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov tým-
to verejnosti oznamuje, že sa začalo prerokovanie návrhu „Zmien a doplnkov
č. 2/2015  územného plánu mesta Dunajská Streda”. Originál dokumentácie je
počas 30 dní k dispozícii na verejné nahliadnutie na Mestskom úrade v Dunajskej
Strede, na Oddelení územného plánovania, výstavby a dopravy, č. dverí 220, na úrad-
nej tabuli mesta a taktiež je k nahliadnutiu na Krajskom stavebnom úrade v Trnave. 

Materiál je zverejnený aj na webovej stránke mesta www.dunstreda.sk.
Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu zmien a doplnkov územného

plánu mesta Dunajská Streda do 30 dní odo dňa oznámenia, t.j. od 22.06.2016.
Mesto Dunajská Streda Vám súčasne oznamuje, že verejné prerokovanie

„Návrhu  územného plánu mesta Dunajská Streda - Zmeny a doplnky 2/2015”
sa uskutoční  dňa 13. júla 2016 (streda) o 13,00 hod.  vo veľkej zasadacej miest-
nosti Mestského úradu s odborným výkladom spracovateľa návrhu.

Prebieha zmena územného plánu 
mesta Dunajskej Stredy

Dunajskostredský hlásnik • Dvojtýždenník Mestskej samosprávy •
Šéfredaktor: Péter Rajkovics • Fotografie: Attila Nagy •  Sídlo vydava -
teľa 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: Perfects • 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 • Lapter-
jesztés: Perfects • Nyilvántartási szám: 233/08 •  Ingyenes.

Onedayfröccsfest
Onedayfröccsfest

Nyári táborok
Letné tábory

A turizmus lehetőségei 
Turistické príležitosti v meste

Következő számunkból
Megjelenés augusztus 3-án.
Nasledujúce číslo vychádza 3. augusta.

Főzőverseny Sikabonyban
Idén második alkalommal rendezte meg a dunaszerdahelyi városrészben

aktív Sikabony Polgári Társulás a II. Sikabonyi szabadtéri főző- és házi süte-
mény versenyt. Az esemény célja ezúttal is a közösségépítés, illetve az együtt-
lét volt a „családi fehér asztalnál”. 

A tizennyolc erejüket összemérő csapat előtt a versenyt a zsűri elnökeként jelen
lévő Benke László, olimpiai bajnok mesterszakács nyitotta meg Simon Ferenccel,
a Sikabony Polgári Társulás elnökével egyetemben. Benke szerint a főzés olyan
örömforrás, amelyet mindig meg kell osztanunk másokkal. Hozzátette: „magyar-
nak lenni büszkeség, de csak akkor, ha méltósággal tesszük. Benke Mikszáth Kál-
mánt idézve elmondta, hogy „a jó pörkölt olyan, mint a felbőszült bika vére, tűz-
forró, enyhén csípős, sűrű szafttal.” 

A zsűri tagjai között Benke Lászlón kívül ott volt még Bene Sándor mestersza-
kács, Benke Gyula séf, Izsák Lajos népi főzőmester és Hegedűs Anikó szakács is. 

Módosul a Városi Területrendezési Terv
Dunaszerdahely városa az 50/1976 területrendezésről és az építési rendtartásról

(építésügyi törvény) szóló törvény 22 § alapján értesíti a közvéleményt, hogy elkez-
dődött a „Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások
2/2015“ dokumentáció tárgyalásának megkezdése.

A dokumentáció 30 napon keresztül megtekinthető a Városi Hivatal 220. sz. iro-
dájában, és elérhető a www.dunstreda.sk honlapon. A nyilvánosság észrevételeit a ki-
függesztéstől (2016. 6. 22.) számított 30 napon belül teheti meg.

Dunaszerdahely városa értesíti a közvéleményt, hogy a „Dunaszerdahely Terület-
rendezési Terve – változások és módosítások 2/2015“ dokumentáció nyilvános köz-
meghallgatása 2016. július 13-án (szerda) 13.00 órától lesz a Városi Hivatal
nagytermében. Szentmisék

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

Református 
istentisztelet
Vasárnap / Nedeľa: 9.00
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