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DUNAJSKOSTREDSKÝ
HÍRNÖK HLÁSNIK

Szeptember végéhez közeledve nekem nem Petőfi verse jut
az eszembe, hanem a Csallóközi Vásárok illatai. Emlékszem,
gyerekkoromban rengeteg ruhaféle is akadt a Vásártéren, me-
lyekből mára jóval kevesebbet találni, mégis, a hangsúly az él-
ményen van. A gasztronómián, a zenén és a lazításon.

A közös pillanatokon, amelyek valóban feledhetetlenné te-
szik vásárainkat. A barátaink egészségére emelt pohár boron,
az édes murcin, vagy, ahogy mi mondjuk, burcsákon. Meg a jó-
ízűen, nevetve elfogyasztott cigánypecsenyén, kolbászon, s az-
tán az esti koncertek valamelyikén, amelyen, ha hűvös is volt, jó
volt összebújni, barátainkkal együtt énekelni. Sokszor el is fe-
lejtjük, de érezzük, a mellettünk álló emberek miatt volt érték
az élmény.

És íme, itt az újabb, a következő. Mikor ezeket a sorokat
írom, elkezdték a munkálatokat, „jön a vásár”. Szülői otthonom-
tól nem messze ismét minden négyzetméter megtelik emberek-
kel. A kedves Olvasó pedig lehet, hogy éppen a programokat
böngészi, a Dunaszerdahelyi Hírnöknek köszönhetően.

A Csallóközi Vásár a mi ünnepünk. Harminchat éve, hogy
elindult, s hogy évről évre több tízezren együtt szórakozha-
tunk, megoszthatjuk egymással a szeptember esti dunaszerda-
helyi pillantok varázsát. Mert az élmény annyi, amennyire mi
becsüljük! Éljük hát át, s ne keseregjünk az élet gondjain, hi-
szen azok mindig voltak, s lesznek is! Most inkább legyen a  ta-
lálkozás élménye ünnep: az önfeledt szórakozásé. 

Rajkovics Péter

Vásári élményeink

MEGJELENIK KÉTHETENTE

Dunaszerdahely 
a Nemzeti Vágtán

Separovanie, 
cesta k lepšej budúcnostiA jó ötletet meg kell valósítani4. o. 7. o. 9. o.
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Aj Patrick Hessel 
si prevzal ocenenie

Primátor Zoltán Hájos 13. septembra odo-
vzdal Patrickovi Hesselovi Cenu primátora mesta
Dunajská Streda.

Hessel bol v tomto roku zvolený spoločnosťou
EY za Podnikateľa roka, je konateľom spoločnosti
C2i, Cenu primátora dostal za dosiahnuté úspechy
v oblasti spoločenského života.

Podnikateľ s nemecko-slovenským pôvodom vy-
rába súčiastky do známych automobilov, ktorých ce-
na začína nad miliónom eur. Karbónové dielce ce-
novo vysoko prekračujú oceľové a hliníkové súčiast-
ky, no sú vyhľadávané pre svoju pevnosť a ľahkosť.
C2i tu pôsobí od roku 2006, zhotovuje rozličné kar-
bónové dielce a súčiastky nielen pre  výrobcov auto-
mobilov, ale  aj lietadiel. V rokoch 2012 až 2014 fir-
ma zdvojnásobila tržby na 8,5 milióna eur, tiež po-
čet zamestnancov, v dielňach dnes pracuje vyše 330
ľudí, z toho tridsať vo vývoji.

Primátor a podnikateľ potom diskutovali o aktu-
álnych otázkach. Ako je známe,  Patrick Hessel ne-
mohol 20. augusta prevziať svoje vyznamenanie,
preto sa jeho odovzdávanie uskutočnilo teraz.

A Gulág Emlékév keretében a Veritas Történetkutató Intézet
Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944–1956 címmel kiállítást ké-
szíttetett. A Magyarság Háza képviselőinek közreműködésével és a
Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium társszervezésében most
lehetőség nyílik arra, hogy a kiállítást Dunaszerdahelyen is megte-
kintse a nagyközönség.

A kiállítás ünnepélyes megnyitója 2016. szeptember 28-án, szer-
dán, 18.00 órakor lesz a Csaplár Benedek Városi Művelődési Köz-
pontban.  Köszöntőt mond: A. Szabó László, Dunaszerdahely város
alpolgármestere, a Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium alapí-
tója és Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója. A kiállítást
megnyitja: Dr.hab. Simon Attila, a Fórum Kisebbségkutató Intézet
igazgatója, a Selye János Egyetem Történelem Tanszékének vezetője.
A kiállítást bemutatja: Prof. Dr. Marinovich Endre, a VERITAS
Történetkutató Intézet, tudományos főigazgató helyettese.

A megnyitót követően fellép a Külhoni Magyarságért Díj friss ki-
tüntetettje, a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes. A tárlat 2016. ok-
tóber 5-ig a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban, utána
pedig október 20-ig a magángimnázium épületében tekinthető meg.
A Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium igazgatósága ezúton is
meghív minden érdeklődőt rendezvényére. A kiállítás a Szovjetuni-
óba hurcolt magyar politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve
alkalmából a Magyarság Háza programsorozata Magyarországon és
a Kárpát-medencében.

Magyarok a Szovjetunió 
táboraiban 1944–1956

Novým štátným tajomník ministra kultúry sa
stal rodák z nášho mesta, Konrád Rigó.

Vláda SR na výjazdovom rokovaní 13. septemb-
ra vymenovala nových štátnych tajomníkov za stra-
nu Most-Híd, a na základe toho novým štátnym ta-
jomníkom na ministerstve kultúry sa stal Konrád
Rigó. Dunajskostredčan pôsobil doteraz ako eko-
nomický riaditeľ umeleckého súboru Ifjú Szivek,
pričom posledných desať rokov pracoval v kreatív-
nom priemysle ako riaditeľ digitálnej agentúry. 

Ďalší Dunajskostredčan vo vláde
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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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„Az önkormányzat már több olyan
kampányt indított, amely településünk
vagyonának védelmére, szebbé tételére
ösztönözte a lakosokat. Ezúttal a papír, a
műanyag, az üveg osztályozásának szük-
ségességére szeretnénk felhívni a figyel-
met (e témáról bővebben lapunk 8–9. ol-
dalán is olvashatnak). 

Azt látjuk, hogy Szlovákiában szá-
mos település leelőzi városunkat e téren:
nálunk sokan még ma is megszokásból a
kommunális hulladékba dobják a papírt
vagy a műanyagot. Sőt, sokan vannak,
akik az osztályozásra szolgáló szemétku-
kákba dobják direkt a kommunális hul-

ladékot, tönkretéve mások igyekezetét –
hiszen a kommunális szeméttel szennye-
zett osztályozott hulladékot csak kom-
munális szemétként tudjuk elszállítani.

Ráadásul a szeméttároló ketrecek és a
szelektív hulladékgyűjtők mellet egyre
gyakrabban jelennek meg »fekete sze-
métlerakatok« is, amelyek nem a lakóte-
lepeken élők folyamatos lomtalanításai-
nak az eredményei, hanem feltételezhe-
tően nem dunaszerdahelyi lakhelyű sze-
mélyek szabadulnak meg ilyen módon a
szemétjüktől. Több bejelentést kapott a
városi hivatal is ilyenek eltávolítására, mi
azonban nem tudtunk az illegális szeme-
telők nyomára bukkanni. Nemrég pél-
dául a Jilemnický utca egyik lakótömbje
és a garázsok közé egy egész utánfutónyi
ágat fordítottak le és hagytak ott, ám ér-
dekes módon a tettest senki sem látta…
A városi hivatalnak azonban az adófize-
tők pénzéből kellett a feketén lerakott
szemetet elszállítani… E példából is ki-

tűnik, csak valós összefogással lehetne
tetten érni a szemetelőket, vagy legalább
rendszám alapján felkutatni őket. 

Addig pedig, amíg megfelelő forrást
tudunk biztosítani a térfigyelő kamerák
bővítésére, arra szeretném kérni a lako-
sokat, hogy figyeljenek a hasonló esetek-
re, és jelentsék be a gyanús dolgokat a
159-es telefonszámon, hogy a városi
rendőrök helyszínre érkezve tetten tud-
ják érni a szemetelőket. 

A kételkedőknek jelzem, hogy a 159-
es számra érkező hívásokat digitálisan is
rögzítjük, s ha a városi rendőrök indo-
kolt esetben nem szállnának ki a hely-
színre, fegyelmi eljárás fog indulni elle-
nük. 

Közös érdekünk ugyanis, hogy má-
sok szemetét, annak elszállítását ne mi
fizessük! Ráadásul a szemétdíjat is csök-
kenteni tudnánk, ha jobban kiválogat-
nánk a hulladékot, illetve nem kellene a
mások szemetét is nekünk elszállítani.”

Együttműködéssel és odafigyeléssel

Začiatkom septembra bola zahájená mestská kampaň,
prostredníctvom ktorej by mesto chcelo primäť obyvate-
ľov k separovanému zberu odpadu. O aktuálnych vý-
zvach odpadového hospodárstva sme sa rozprávali s pri-
mátorom mesta Zoltánom Hájosom.

„Samospráva už odštartovala viac takých kampaní, ktoré
podnecovali obyvateľstvo k ochrane majetku a skrášleniu
nášho mesta. Tentoraz by sme chceli upriamiť pozornosť
na nevyhnutnosť triedenia papiera, plastov a skla (viac o tej-
to téme si prečítate na strane 8 a 9 v Hlásniku).

Sme svedkami toho, že v tomto smere na Slovensku mno-
ho obcí predbieha naše mesto: mnohí z nás ešte aj dnes zo
zvyku hádžu papier alebo plast do komunálneho odpadu.
Dokonca existujú aj takí, ktorí komunálny odpad naschvál
hádžu do nádob na separovaný zber, a takto zničia úsilie
ostatných ľudí – veď  komunálnym odpadom kontaminovaný
triedený odpad môžeme odvážať len ako komunálny odpad.

Okrem toho, pri stanoviskách nádob na odpad a kontaj-
nerov so separovaným odpadom sa čoraz častejšie objavujú
„čierne skládky”, ktoré nie sú dôsledkom toho, že na sídlisku
žijúci ľudia neustále vyraďujú nepotrebný materiál, ale pred-
pokladáme, že osoby z okolitých obcí sa takto chcú zbaviť

svojho odpadu. Mestský úrad dostal viac oznámení so žia-
dosťou o odstránenie takého odpadu, my ale nevieme vypát-
rať ilegálnych pôvodcov smetí. Nedávno napríklad medzi
jedným z bytových domov na Jilemnického ulici a garážami
vyložil niekto jeden celý príves konárov, ale zaujímavé, vinní-
ka nikto nevidel ... Avšak, Mestský úrad musí ilegálnu
skládku odviezť z peňazí daňových poplatníkov... Ako je aj
z tohto príkladu zrejmé, iba reálnou spoluprácou občanov
s úradom by sme vinníkov vedeli odhaliť, alebo aspoň vypát-
rať na základe poznávacej značky auta.

Do tej doby, kým budeme vedieť zabezpečiť v meste fi-
nančné zdroje na rozšírenie kamerového systému, chcel by
som požiadať obyvateľov, aby dávali väčší pozor na podobné
situácie a podozrivé prípady hlásili na telefónnom čísle 159,
aby mestská polícia mohla identifikovať vinníkov.  

Skeptikom oznamujem, že volania na číslo 159 sú digi-
tálne zaznamenané, a v prípade, že by mestská polícia
v opodstatnenom prípade nevyšla na miesto činu, bude voči
nim zahájené disciplinárne konanie.

Naším spoločným záujmom je, aby sme za odpad dru-
hých a jeho odvoz neplatili my! Okrem toho, mohli by sme
znížiť poplatok za smeti, ak by sme odpad viac separovali
a keby sme nemuseli aj odpad druhých odvážať my.”

Spoluprácou a pozornosťou
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Szeptember elején elindult a vá-
rosnak az a kampánya, amellyel a
szelektív hulladékgyűjtésre szeret-
né ösztönözni a lakosságot. A hulla-
dékgazdálkodás aktuális kihívásai-
ról dr. Hájos Zoltán polgármestert
kérdeztük.
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Az időjárás nem volt kegyes a szom-
bati megnyitón: a szemerkélő esőben
71 település versenyzőjének ünnepélyes
fogadalomtételével, majd lovas bemuta-
tóval kezdődött az esemény. Felvonultak
többek között a honfoglalás idejét,
Szent László korát és a török időket
megidéző hagyományőrzők, és Kassai
Lajos lovasíjászai is. A délután első ver-
senyprogramja a Kishuszár vágta előfu-
tamai voltak, majd elkezdődött a telepü-
lések 12 előfutama is.

Dunaszerdahely lovasa, Egri Árpád
Win nevű lovával az első futamban in-
dult. A zuhogó eső nem könnyítette
meg a résztvevők dolgát, csakúgy, mint a
közönségét… Végül az első futamban
hatból öt versenyző tudott elindulni.
Noha Egrinek jól sikerült a rajt, s az első
két versenyzővel tartotta is eleinte a lé-
pést, ám, mint elmondta, lovának a sze-
mébe az előtte haladóktól homok került,
megnehezítve a versenyzésüket. Az
utolsó körben így jobban le is maradt tő-
lük, s végül a harmadik helyen érkezett
be Csemő és Bükkösd mögött. Noha
megelőzte a Felvidéki Vágta győztesét,
Érsekújvárt, mégis csak az első két hely
jelentette volna a továbbjutást… Egri
Árpád azonban nem csügged, jövőre is
szeretne részt venni a Nemzeti Vágtán,

amely minden versenyző számára nagy
élmény. Városunkból az önkormányzat-
nak köszönhetően szombaton ingyenes
buszjárat indult a helyszínre, Dunaszer-
dahely lovasának szurkolni.

Hájos Zoltán polgármester családjá-
val látogatott ki a futamra, s mint el-
mondta, nagy öröm számára, hogy vá-
rosunk már másodszor lehetett ott a
Nemzeti Vágtán. „Nem csak a verseny-
ről szól a Vágta, hanem a közösségről, a
találkozásról. Nagyon fontos a részvétel
egy ilyen nemzeti eseményen, és nagy-
szerű, hogy sátrunkban bemutathatjuk
az érdeklődőknek a régiónk értékeit” –
mondta el a polgármester. A Vágtakor-
zón ugyanis a standok sokasága várta az
érdeklődőket, ahol nem hiányzott a Fel-
vidéki Vágta sátra sem. Itt a dunaszer-
dahelyi Thermalparkról, városunkról és
a Csallóköz további turisztikai látvá-
nyosságairól tudhattak meg többet az

érdeklődők. Mint szerkesztőségünk
kinnlevő munkatársai tapasztalták, so-
kan voltak kíváncsiak fürdővárosunkra a
budapesti látogatók közül.

A helyszínen, a Felvidéki Vágta sátrá-
nál találkoztunk Karaffa Attila városi
képviselővel, illetve Berényi Józseffel,
Nagyszombat megye alelnökével is, aki
érdeklődésünkre elmondta, már többször
járt a Nemzeti Vágtán, ám most először a
családjával. „Nagyon szép rendezvényről
van szó, amely felidézi lovas hagyománya-
inkat, s egyben kellemes búcsú a nyártól –
igaz, idén nem volt épp kegyes az időjárás.
A felvidéki lovasok részvétele fontos, s úgy
gondolom, másodjára itt szerzett tapasz-
talataikkal a későbbiekben minden bi-
zonnyal a verseny előkelőbb helyezéseiért
is megküzdhetnek majd.”

Az előfutamokat követően vasárnap a
fináléban végül Kun Ferenc, Füzér lovasa
szerezte meg a győzelmet. 

Szeptember 17-én és 18-án Bu-
dapesten, a Hősök terén kilencedik
alkalommal rendezték meg a Nem-
zeti Vágtát, amelyen városunk is
részt vett. N
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Dunaszerdahely a Nemzeti Vágtán
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Počasie účastníkom sobotňajšieho
otváracieho ceremoniálu neprialo, po-
dujatie napriek miernemu mrholeniu
začalo slávnostným zložením sľubu 71
obcí a jazdeckým predstavením. Prvý

súťažný program popoludnia zahŕňal
rozbehové jazdy galopu malých husárov,
následne začalo aj 12 rozbehových jázd
obcí.

Jazdec Dunajskej Stredy na svojom
koni s menom Win štartoval v prvom
kole, pred ktorým zrovna začalo liať
a hustý dážď takpovediac zaplavil Buda-
pešť. To neuľahčilo úlohu súťažiacich,
ani publika, aj keď po štarte dážď poľa-
vil, zdalo sa, že aj prestane pršať, ale na-
priek tomu vedelo štartovať iba päť
zo šiestich súťažiacich. Ako nám neskôr
prezradil Árpád, štart sa mu podaril, ve-
del držať krok s prvými tromi jazdcami,
ale bohužiaľ do oči jeho koňa sa dostal
piesok od jazdcov, ktorí boli pred ním,
čo sťažilo pretekanie. Práve preto v po-
slednom kole za nimi viac zaostal a na-
koniec vo svojom rozbehovom kole
skončil za obcami Csemő a Bükkösd
na treťom mieste, ale podarilo sa mu
predbehnúť jazdca z Nových Zámkov,

víťaza Žitnoostrovského galopu. Postup
by znamenalo umiestnenie sa na  jednom
prvých dvoch miest, z tretieho miesta
by  mohol postúpiť iba s najlepším časom,
ale keď v popoludňajších hodinách bolo
počasie k súťažiacim oveľa milostivejšie,
sa to, bohužiaľ, nepodarilo. Árpád však
nestráca nádej, chce sa zúčastniť Národ-
ného galopu aj nabudúce, lebo je to skvelý
zážitok pre všetkých pretekárov. Vďaka
samospráve mesta Dunajská Streda šiel

z nášho mesta v sobotu na miesto podu-
jatia bezplatný autobus, aby mohli miest-
ni obyvatelia povzbudzovať dunajsko-
stredského jazdca.

Primátor Zoltán Hájos zavítal
na jazdecké preteky galopu so svojou ro-
dinou a ako sám povedal, je pre neho

potešením, že naše mesto môže byť už
druhýkrát jeho účastníkom.  „Na podu-
jatí nejde len o súťaženie, ale aj o komu-
nitu a stretnutie. Účasť na takom národ-
nom podujatí je veľmi dôležité, a dobré
je aj to, že v našom stane môžme pred-
staviť hodnoty nášho užšieho a širšieho
regiónu” – povedal primátor. Totiž
na korze galopu čakalo záujemcov
množstvo stanov, kde nemohol chýbať
ani stan Žitného ostrova. Tu sa záujem-
covia mohli dozvedieť viac o Thermal-
parku v Dunajskej Strede, našom meste
a ďalších turistických atrakciách Žitné-
ho ostrova. Ako sme sa dozvedeli, mno-
hí boli zvedaví na naše kúpeľné mesto. 

Na mieste galopu sme stretli aj Józse-
fa Berényiho, podpredsedu Trnavského
samosprávneho kraja, ktorý nám pove-
dal, že na Národný galop zavítal už viac-
krát, ale teraz prvýkrát prišiel so svojou
rodinou. „Ide o veľmi pekné podujatie,
ktoré navracia jazdecké tradície a je to
príjemná rozlúčka s letom, aj keď podu-
jatiu tento rok počasie veľmi neprialo.
Účasť našich jazdcov je veľmi dôležitá,
lebo podľa môjho názoru, získajú počas
týchto pretekov skúsenosti, aby v bu-
dúcnosti mohli bojovať o poprednejšie
miesta v súťaži.“

Po sobotňajších rozbehových kolách
pretekali postupujúci jazdci v nedeľu
v piatich semifinálových kolách a vo fi-
nále získal víťazstvo Ferenc Kun.

17. a 18. septembra sa už devia-
tykrát konal v Budapešti na Ná-
mestí hrdinov Národný galop,
na ktorom ani v tomto roku ne-
mohlo chýbať naše mesto.

Dunajská Streda na Národnom galope
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Az évről évre egyre népszerűbb Sikisörfeszt nagy erénye a
precíz szervezés és a jó helyszín: a Sikabonyi Közösségi Ház ud-
varában felállított, fedett sörsátorban idén valamivel több mint

félezer látogató fordult meg, akik a többféle Staropramenen kí-
vül a jónak ígérkező program miatt is a Sikisörfeszt mellett tették
le a voksukat, és látogattak el a meleg szombat délutánon az ese-
ményre.

A programban előbb fiatal csallóközi tehetségek léptek fel, így
Nagy Viktória és Görcs Kiara, majd Lőrincz Roland énekét
tapsolhatták végig. Őket a Südi Iringó Tánccsoport pezsgő elő-
adása követte nagy sikert aratva, majd Varga Evelin énekelt híres
slágereket, de a rapper Senel Denisz is hatalmas ovációt kapott.
Az i-re a pontot mindenesetre az E. T. Band bulija tette fel, ahol
a közismert slágereket együtt énekelte már velük a közönség.

Természetesen a szervező, a Sikabony Polgári Társulás min-
denre gondolt, ugyanis emellett „sörpong”, virslievő verseny, söri-
vő verseny, tombola és mindeféle más is szórakoztatta hajnalig a
nagyérdeműt, akik a hűs sörök mellé finom pecsenyét, kolbászt,
gulyást vagy többek között rétest is fogyaszthattak.

Nagy buli volt a III. Sikisörfeszt
Több mint ötszáz sörözni vágyót csalt ki a meghir-

detett program és a kellemes meleg szeptember 10-
én a Sikabonyi Közösségi Ház udvarára, a III. Siki-
sörfesztre.
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A jó ötletet meg kell valósítani

– Milyen tapasztalatokkal indult a
vállalkozások területén?

– Pozsonyban, a Szlovák Műszaki
Egyetem Telekommunikációs Tanszé-
kén szereztem oklevelet 1993-ban. Az
első vállalkozásomat egy évvel később
alapítottam, közösen egy barátommal.
Ezen a téren semmilyen tapasztalatunk
nem volt, de annál nagyobb volt a lelke-
sedésünk. Tanfolyamok szervezésével
foglalkoztunk, majd fokozatosan bőví-
tettük a vállalkozásunkat egyéb tevé-
kenységekkel.

– Végül miért éppen a cserépgyártást
választotta?

– Ahogy a fentiekben említettem, a
szolgáltatások területén kezdtem. Ennek
ellenére mindig szerettem volna valamit
gyártani, valami kézzel fogható terméket
előállítani. A 2000-es év elején adódott
egy lehetőség az építőiparban, mégpedig
betoncserép gyártása. Ennek a lehető-
ségnek az eredménye lett az, hogy 2000
szeptemberében már elindult a gyártá-
sunk.

– Mennyire mondható keménynek a
piaci verseny ebben a szektorban?

– Az építőipar más területeihez ha-
sonlóan a tetőcserép piacán is kemény
piaci versennyel kell szembenéznünk.
Multinacionális nagyvállalatoktól
kezdve egészen a kis, lokális gyártókig
elég széles a szereplők skálája. Ezen túl
nagyon sok termék kerül behozatalra
az Európai Unió egyéb országaiból is.

Úgy gondolom, hogy jelenleg ebben a
szektorban túlkínálat van. 

– Mekkora csapattal és milyen gyár-
tási kapacitással dolgoznak?

– Mivel egy teljesen automata gépsor-
ral rendelkezünk, ezért a csapat létszáma
nem mondható hatalmasnak. Jelenleg
59 fővel dolgozunk Szlovákiában. A
szlovákiai gyáron kívül még másik kettő
gyár tartozik a csoporthoz. A gyártási
kapacitásunk viszont meglehetősen
nagy. Jelenleg 125 darab cserép/perc se-
bességgel dolgozunk. Ha egy átlagos
méretű családi házat veszünk alapul, ak-
kor 20 perc alatt készül el a szükséges
mennyiségű tetőcserép. 

– A közelmúltban névváltoztatáson
estek át. Mi volt ennek az oka?

– Igen, 2015-ben márkanevet vál-
toztattunk Szlovákiában. MEDITER-
RAN helyett a TERRAN márkanevet
használjuk. Ennek legfőbb oka a ter-
mékskálánk folyamatos bővülése volt.
Jellemzően magas hullámú termékeket
gyártottunk, ami a Földközi-tenger
építészeti stílusjegyeinek felelt meg.
Ma már ez nem állja meg a helyét. A
magas hullámú termékek mellett az
egyenes vágású lapos betoncserép is
helyet kapott a termékkínálatunkban.
Ezek ugyanis egyre népszerűbbek. 

– Mit gondol a szlovákiai vállal-
kozási lehetőségekről, mennyire
könnyű vagy nehéz a kezdő vállalko-
zók sorsa?

– Két oldalról közelíteném meg a
kérdést. Az egyik a vállalkozási kör-
nyezet. Ezt minden esetben az érvény-
ben lévő jogszabályok határozzák meg.
Sajnos Szlovákiában ez a szabályozás
nagyon sokat változik: néha jó, de né-
ha rossz irányba. A másik oldal a
pénzügyi. Sok esetben egy kezdő vál-
lalkozás nem rendelkezik megfelelő
pénzügyi háttérrel, tőkével. Ennek a
háttérnek a bebiztosítása pedig nem
egyszerű kihívás. Ettől függetlenül azt
gondolom, hogy minden jó ötletet meg
kell valósítani, és nem szabad félni be-
levágni.

A sikeres dunaszerdahelyieket be-
mutató sorozatunkban most Bábics
Tamást, a Terran betoncserép gyártó
vállalat ügyvezetőjét kérdeztük.
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Lapunk harmadik oldalán arról olvashattak, miért is tart-
ja fontosnak dr. Hájos Zoltán polgármester a kampányt,
amelynek a logója az előző közérdekű kampányból is jól is-
mert forma maradt, kis változással: a belső, a város címeré-
ből összeállított szívecskét a dunaszerdahelyi színeket hang-
súlyozó reciklációs jelkép váltja fel. A kampány főképp a fia-
talokat célozza. Az .A.S.A. Slovakia hulladékgazdálkodási
vállalattal együttműködésben koordinált papírgyűjtési ver-
senyt indítanak a város összes alapiskolájában, s a leadott pa-
pírmennyiséggel arányosan anyagilag segítik az adott iskolá-
kat. A legszorgalmasabb iskolák között ezen felül két kate-
góriában hirdetnek kiemelt győztest: a legtöbb papírmeny-
nyiséget, valamint az egy diákra eső legnagyobb papírmeny-
nyiséget leadó iskolát díjazzák az összegyűjtött papírmeny-
nyiségért járó pénzügyi jutalmazáson felül. A két győztes is-
kola egyenként ezer euró értékű tárgyi ajándékban részesül
az .A.S.A. Slovakia jóvoltából, valamint  egy ausztriai egy-
napos kiránduláson vehet részt a két győztes iskola 40-40
tanulója a cég korszerű, zistersdorfi hulladékfeldolgozójá-
ban.

A közkedvelt Kukamanó előadása is eljut a város összes
iskolájába: a Rivalda színi társulat vicces feldolgozásban, ki-
fejezetten a dunaszerdahelyi kisiskolások számára készített
darabbal népszerűsíti az alsó tagozatosok körében a szelek-

tív hulladékgyűjtést. A Csallóközi Vásárban pedig a gyereke-
ket tematikus játékokkal és ajándéktárgyakkal várják. A fia-
talokat a kampány online eszközökkel is megszólítja: Face-
book lájkgyűjtő verseny várja őket „Így szeparálunk mi” té-
mában. Minden alapiskola legtöbb lájkot begyűjtő osztálya
tanulmányi kirándulást nyer a cég albári telephelyére.

További online kommunikációs felület is kialakításra ke-
rült: a dunaszerdahelyi lakosok egy interaktív térkép segítsé-
gével kereshetik meg a lakóhelyükhöz legközelebb található
osztályozott hulladékgyűjtő (papír, műanyag, üveg) konté-
nert, s egyúttal részletes tájékoztatást kapnak arról, hogy az
egyes hulladéktípusba mi tartozik bele és mi nem.  

„Nagy örömünkre szolgál, hogy egy újabb közérdekű
kampánnyal segíthetjük Csallóköz szívét, Dunaszerdahelyt,
hozzájárulva ezzel a lakosok életminőségének növeléséhez”
– nyilatkozta Néveri Varagya Szilvia, a Szeretlek, Duna-
szerdahely! kampányt kidolgozó aPRimage Kft.  ügyveze-
tője. 

Az .A.S.A. Slovakia vállalat adatai szerint Szlovákia a
szelektív hulladékgyűjtés terén elmarad a környező orszá-
goktól. „Szlovákiában a lakosok az egy főre jutó 320 kilog-
rammnyi kommunális hulladékból kb. 20 kilogrammot osz-
tályoznak. Ez kevesebb, mint 10%. Ha csak a szomszédos
Csehországot nézzük, ahol ez a szám eléri a 40 kilogram-
mot, az gyakorlatilag a szlovákiai átlag kétszerese” – ismer-
tette a vállalat adatait a cég kommunikációs vezetője, Ester
Méraiová. „Van még hova fejlődnünk. Ennek két oka is van:
a vegyeshulladéknak semmi hasznos utóélete nincs, csak a
szeméttelepen köt ki. A másik ok pedig az, hogy az olyan
nyersanyagokat, mint a papír, az üveg és a műanyag, újra
életre tudnánk kelteni” – tette hozzá.

Középpontban a szelektív hulladékgyűjtés 
A tanévkezdéssel párhuzamosan Dunaszerdahely

város elindította soron következő közérdekű kampá-
nyát. A 2013. évi sikeres vandalizmus-ellenes „Sze-
retlek, Dunaszerdahely!” kampány után  a város ezút-
tal a szelektív hulladékgyűjtésre szeretné ösztönözni
a lakosságot.
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Paralelne, so začiatkom školského roka, mesto Du-
najská Streda spúšťa svoju ďalšiu verejnoprospešnú
kampaň, ktorá potrvá do konca októbra. Po úspešnej ak-
cii proti vandalizmu s názvom "Mám Ťa rád, Dunajská
Streda!" sa mesto rozhodlo motivovať svojich obyvateľov
na separovaný zber odpadu.

Od začiatku septembra sú v meste vyvesené pestrofareb-
né plagáty, cieľom ktorých je upriamiť pozornosť na separo-
vanie. Dvojjazyčný slogan vo forme slovnej hry "odpad-
NEŠ" aktivizuje obyvateľov a vyjadruje myšlienku: Každý
odpad má svoje miesto – odNES ho tam, kam patrí. Kam-
paň sa v značnej miere sústreďuje na mladú generáciu. Mes-
to v spolupráci so spoločnosťou .A.S.A. SLOVENSKO
spúšťa súťaž v zbere papiera na všetkých základných ško-
lách v meste, v rámci čoho dve najusilovnejšie školy dostanú
okrem finančnej motivácie aj vecné dary v celkovej hodnote
2000 eur, ako aj celodenný zájazd do Rakúska pre deti.
Rozšíria sa aj obľúbené prednášky Smietko pre deti, o inte-
raktívnu zábavu žiakov všetkých základných škôl mesta
sa postarajú divadelníci spolku Rivalda z Dunajskej Stredy.
O dôležitosti kampane informuje na 3. strane našich novín
aj primátor mesta.

"Je nám veľkým potešením participovať na ďalšej zaují-
mavej verejnoprospešnej kampani v Dunajskej Strede a pri-
spieť ňou k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov a ku skrá-
šľovaniu tohto pekného mesta v srdci Žitného ostrova,"
uviedla Szilvia Néveri Varagya, konateľka spoločnosti
aPRimage, s. r. o., s ktorou sa spája okrem iného aj kampaň
Mám Ťa rád, Dunajská Streda! " Sme si vedomí toho, že
s osvetou treba začať už od najmenších, aby sa už v mladom

veku stala ochrana životného prostredia a v rámci nej aj se-
parovanie odpadu prirodzenosťou. Obyvateľov sa tentoraz
snažíme osloviť kreatívnymi, pozitívnymi a aktivizujúcimi
prostriedkami."

Podľa spoločnosti .A.S.A. SLOVENSKO triedenie
odpadu v Slovenskej republike zaostáva za okolitými kraji-
nami. "Na Slovensku na jedného obyvateľa pripadne 320
kg odpadu, z čoho vyseparuje v priemere 20 kg. Je to menej
ako 10%. V susednom Česku vytriedia takmer 40 kg, je
to dvojnásobok."

Separovanie, cesta k lepšej budúcnosti
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Dunaszerdahelyiként a kormányban 

– Dunaszerdahelyre járt általános és
középiskolába, mai napig szívesen láto-
gat haza szüleihez, nagyszüleihez. Szlo-
vákiában élő magyarként átélte a kisebb-
ségi létet – segít ez megérteni más ki-
sebbségek problémáit is? Vagy máskép-
pen fogalmazva – kisebbségiként vagy
szociológusként közelíti meg a roma kér-
déskört?

– Úgy gondolom, mindkettő látó-
szög fontos. A szociológia a szakmám,
évek óta foglalkozom kisebbségekkel,
elsősorban a roma kisebbséggel. Már
egyetemi éveim alatt is foglalkoztatott
a kérdés, az utóbbi években pedig a te-
repmunkát is Gömörben, romák közt
folytattam. A nemzetiségi érzékenység
szintén fontos számomra, mivel én az
emberekre alapvetően állampolgárként
tekintek, és állampolgárként igyekszem
a lehető legtöbbet megtenni értük, je-
len esetben az országban talán leggyen-
gébben álló roma kisebbségért.

– Négyévenként vannak választá-
sok, általában négy évre lehet előre ter-
vezni kormányszinten. Milyen célt le-
het kitűzni egy ilyen, viszonylag rövid
időszakra?

– Ez általánosan a politika problé-
mája: a választások után fél év az akkli-
matizáció időszaka, míg az utolsó egy
év már a következő választásokról szól.
Ennél fogva marad két és fél évünk a
valós munkára. Nagyon nehéz helyzet-
ben vettem át ezt a hivatalt. Kevés a
kompetenciánk, mégis olyan összetett
helyzetben vagyunk, amelyben a meg-
oldásra váró feladataink egy része „bele-
lóg” más minisztériumok hatáskörébe
– velük folyamatosan egyeztetni, alku-
dozni kell.

Úgy gondolom, hogy négy év alatt
azt tudjuk elérni, hogy közérthetően
elmondjuk, hogy mi is ez a hivatal, mik
a feladatai, mit csinál, mit nem csinál,
mire tudnak számítani a partnereink,
mire számíthat a közvélemény. Azok-
ban a programokban, amelyeket kitű-
zünk, mi legyünk a vezetők, amire pe-
dig társként kérnek fel, abban segítünk.
Mondok egy konkrét példát: megvá-
lasztásom előtt roma kulturális projek-
teket lehetett benyújtani a mi hivata-
lunknál is, holott egy kiépített roma
kultúra-támogatási rendszer működött
a kisebbségi kormányügyi biztos hiva-
talában – kérdem én: kell-e kétfelé osz-
tani ugyanazt a feladatot? Ugyanakkor
olyan elsődleges kompetenciák, mint a
minisztérium tanácsadása, a háttérbe
szorult az elmúlt években. Úgy gondo-
lom, hogy néhány fontos fő célt kell ki-
jelölni, amely kell, hogy illeszkedjen az
ország fő stratégiájába, másrészt a kor-
mányprogramba, harmadrészt eddig a
személyes elképzeléseimbe, és ezekkel a
célokkal kell dolgozni.

– Mit tartana komoly eredménynek,
amit el lehet érni négy év alatt?

– Én most kettő ilyet tudnék mon-
dani. Az egyik, hogy minél több gyerek
legyen az óvodákban – és ez nem csak a
roma gyerekekre igaz, hanem minden-
kire. Nehezebb körülmények közül az
iskolába óvoda nélkül kerülő gyerekek-
nek nagy problémát jelent, hogy olyan
hátránnyal indulnak, amit később már

nem tudnak behozni – nulladik osztá-
lyokkal ezt részben át lehet hidalni, de
nem teljesen. A második a speciális is-
kolák kérdése. A legtöbb országban
nincsenek speciális iskolák, vagy ha
vannak is, akkor ezeket arra használják,
hogy a gyerekeket integrálják, és nem
ahogy nálunk, hogy elkülönítsék őket.
Ha nekem, magyar anyanyelvűként ha-
tévesen az orrom alá tesznek egy szlo-
vák belépési tesztet, szinte biztos, hogy
speciális iskolában kötök ki. Képzeljük
el a szepesi roma gyereket, aki az iskolá-
ig csak a saját roma dialektusukat hasz-
nálta, milyen megoldhatatlan problé-
mába ütközik ennél a tesztnél. Más pél-
dát is mondok. A legtöbb gyerek, az in-
tegrált romák nagy többsége is megta-
nul kicsi korában elvonatkoztatni. Kép-
zeljük el, hogy elétesznek egy könyvet,
amelyben elefánt van vagy zsiráf. Ezek-
nek a gyerekeknek az a luxus nem ada-
tik meg, hogy könyvet láttak volna kicsi
korukban, csak arról van fogalmuk,
amit már láttak, vagy ami a környeze-
tükben előfordul.

Ha az óvodák és a speciális iskolák
ügyében sikerülne előbbre lépni, akkor
úgy gondolom, már egy komoly lépést
tettünk meg. Fontosnak tartom azt is,
hogy a minisztériumokkal jó viszonyt
alakítsunk ki, főleg azokkal, amelyekkel
közös feladataink vannak.

A teljes interjút 
itt olvashatják el:

Tavasszal került a romaügyi kor-
mánybiztosi székbe a dunaszerdahe-
lyi Ravasz Ábel. Összetett problé-
makört vett a nyakába, de lelkesen
vágott bele az embert próbáló fel-
adatba. Közel fél évvel a kinevezése
után kérdeztük őt elképzelésekről,
munkáról, tapasztalatokról.
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Tanévkezdés iskoláinkban



Az .A.S.A. Szlovákiában arculatot vált

Az .A.S.A. társaság csoportja ismert a teljes hulla-
dékgazdálkodási szolgáltatásaival, de nyári és téli kar-
bantartási feladatok ellátásával is több
szlovákiai városban. A
szolgáltatások nem
változnak. Azo-
nosak marad-
nak, professzio-
nálisak és minő-
ségiek. Az üzleti
név és a logó viszont
változik. Az .A.S.A.
ezután FCC Environment
lesz. Konkrétan az .A.S.A.
SLOVENSKO spol. s r.o a jövő-
ben FCC Slovensko, s.r.o. névvel
működik majd. Miért is következik
be ez a változás?

„Az FCC társaság (Fomento de
Construcciones y Contratas) az .A.S.A.
tulajdonosa 2006 óta és az FCC Environ-
ment márka képzi a környezetvédelmi részle-
gét, az egyiket az FCC három részlege közül.
Ezen lépés mellett azért döntött az FCC veze-
tése, hogy megerősítse a társaság globális meg-
ítélését egész Európában, ahol a környezetvé-
delmi területen és a lakosság számára nyújt

szolgáltatásokat“ – mondta el Ing. Tomáš Antal, az .A.S.A.
szlovákiai country menedzsere.

Petr Urbánek, a csoport ke-
reskedelmi igazgatója hozzá-

teszi: „Formai változásról
van szó, a logó és az üzleti
név megváltozásáról. Min-

den megrendelés, szerződés
és üzleti kapcsolat változat-
lan marad. Hasonlóan válto-
zatlanok maradnak az elér-
hetőségek a polgárok irányá-

ban. Minden szükséges infor-
mációt megtalálnak a társaság

honlapján www.fcc-
group.sk.
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Az .A.S.A. Szlovákiában, konkrétan a nyolc társaság,
amelyek megnevezésében az .A.S.A. szerepel, október
elsejétől arculatot vált. Pontosabban üzleti névváltozta-
tásról van szó, amelyhez új logó is társul. 

P
R

.A.S.A. na Slovensku, konkrétne
osem spoločností, ktoré majú v názve
.A.S.A. menia od 1.októbra svoju
tvár. Konkrétne ide o zmenu ob-
chodného názvu a o zmenu loga. 

Skupina spoločností . A.S. A.
na Slovensku je známa komplexným
odpadovým hospodárstvom ale aj zim-
nou a letnou údržbou vo viacerých
mestách na Slovensku.

Služby sa nemenia. Zostávajú rov-
naké, profesionálne a kvalitné. Mení sa
však logo a obchodný názov. A to

z .A.S.A. na FCC Environment. Kon-
krétne napríklad z .A.S.A. SLO-
VENSKO spol. s r.o. na FCC Slo-
vensko, s.r.o. Prečo však nastáva táto
zmena?

„Spoločnosť FCC (Fomento de
Construcciones y Contratas) je maji-
teľom .A.S.A. od roku 2006 a značka
FCC Environment reprezentuje diví-
ziu životného prostredia, jednu
z troch divízií spoločnosti FCC. K to-
muto kroku sa vedenie FCC rozhodlo
z dôvodu posilnenia globálneho vní-
mania spoločnosti v celej Európe, kde

zaisťuje služby v oblasti životného
prostredia a služieb pre obyvateľov”,
vysvetľuje country manažér skupiny
.A.S.A. na Slovensku Ing. Tomáš
Antal.

Petr Urbánek, obchodný riaditeľ
skupiny dodáva: „Ide o formálnu zme-
nu, zmenu loga a obchodného názvu.
Všetky objednávky, zmluvy a obchod-
né vzťahy zostávajú nezmenené. Rov-
nako nezmenené zostávajú aj kontakty
pre občanov”. Všetky potrebné infor-
mácie nájdete na webovej stránke spo-
ločnosti www.fcc-group.sk 

.A.S.A. na Slovensku mení svoju tvár
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Nyolc érmet hoztak a birkózók
Szeptember 10-én Gaál Attila és Hakszer Tibor edzők ve-

zetésével 17 birkózónk lépett szőnyegre Komáromban a nem-
zetközi kötöttfogású birkózóversenyen, amelyre Szlovákia,
Csehország, Magyarország, Ukrajna és Románia 18 csapatának
151 versenyzője nevezett be.

A diákok 48 kilogrammos súlycsoportjában Darvas Patrik
remekelt, aki két nyertes meccset követően a döntőben tatabá-
nyai ellenfelén nagy csatában 4:3 arányú pontozásos győzelmet
aratva szerzett aranyat.

A 63 kilogrammos súlycsoportban Szerencsés Gergő, 73 ki-
logrammban Botló Dominik és a lányok 52 kilogrammos súly-
csoportjában pedig Csepi Viktória állhatott fel a dobogó legfelső
fokára.   

A csapatversenyben klubunk a házigazdák és a román Herac-
le mögött az előkelő harmadik helyen végzett.

Eredmények: 
Gyermek: 
24 kg – Pálos Flórián, 4. hely
30 kg – Viktorin Filip, 2. hely

Diák:
35 kg – Kovács Ferenc Dániel, 4. hely
44 kg – Gaál András, 5. hely 
48 kg – Darvas Patrik, 1. hely, Varga Balázs, 3. hely
57 kg – Bertók Nicolas, 3. hely
62 kg – Szerncsés Gergő, 1. hely, Szerencsés László, 2. hely 
73 kg – Botló Dominik, 1. hely

Lányok:
52 kg – Csepi Viktória, 1. hely
Csapatverseny: 1. Spartacus Komárom,  2. Heracle – ROM,

3. Dunaszerdahelyi Birkózóklub

Szeptember 3–4-én rendezték
meg Kirgizisztánban, Cholpon-Ata
városában a II. Mas-Wrestling World
Championshipet (Bothúzó világbaj-
nokság), a World Nomad Games ke-
retében.

A dunaszerdahelyi székhelyű Erő-
atléták és Mas-Wrestling Szlovákiai
Szövetsége is képviseltette magát a
versenyen, Kitanovič Attila személyé-
ben. Attila második éve űzi ezt a tája-
inkon is egyre népszerűbb sportot,
idén Európa-szerte megnyerte az ösz-
szes bothúzó versenyt saját súlykate-
góriájában. Mivel a klub több tagja is
hasonló sikereket ért el, ezért már ta-
vasszal meghívást kaptak erre a világ-

bajnokságra a nemzetközi szövetség
(IMWF, International Mas-Wrest-
ling Federation) főtitkárától. Sajnos,
szponzorok hiányában csak Attilát si-
került kijuttatni a versenyre. Kitano-
vič ugyan egyedül, de annál nagyobb
elszántsággal vágott neki az útnak, és
egészen a bronzmérkőzésig menetelt.
Ellenfélre csak az aktuális örmény vi-
lágbajnokban és a harmadik helyért
vívott küzdelemben egy kazah ver-
senyzőben akadt, ezért sajnos a dobo-
góra nem került fel, de ebben a nem-
zetközi mezőnyben a mostani ered-
ménye is komoly sikernek számít.

A következő nagy verseny, amelyre a
csapat tagjai készülnek, a december

elején Monte-Carlóban megrendezen-
dő európai kupasorozat fináléja lesz.

Bothúzásban jeleskedett
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„Pályán innen, pályán túl”
A csallóközi régióban mindig is remek élsportolók nevel-

kedtek, közéjük tartozik Straka Gábor és Szabó Ottó, akik a
profi futball világában is megállták a helyüket. Hosszú karrie-
rük során külföldön is letették névjegyüket, hazatérve a DAC
csapatában vezéregyéniségek voltak. Az elmúlt időszakban
mindkét játékos befejezte profi pályafutását és a civil életben
próbálnak érvényesülni. 

A Sportolunk.sk polgári társulás október 3-án hétfőn, este
19.30 órától szeretettel vár minden érdeklődőt, aki kíváncsi a két
labdarúgó pályafutására, életére és a futball utáni terveire, mert
ezekről beszélgetnek majd a sportolókkal. Helyszín a dunaszer-
dahelyi Kortárs Magyar Galéria. A Vermes-villába látogatók ér-
deklődők között a sportolunk.sk által felajánlott díjak kerülnek
kisorsolásra. 

Játsszon velünk és nyerjen Ön is sportolunk.sk ajándék-
csomagot!

Nem kell mást tennie, mint válaszolni a következő kérdésre és
elküldeni azt a press@perfects.sk címre 2016. szeptember 28-ig!

Melyik két egykori DAC klasszisal beszélgetnek október
3-án?

A Dunaszerdahelyi Hírnök előző számának nyertesei: Buz-
gó Denisa, Jakus Jenci és Kovács Viola.

A nyereményük átvételéről a press@perfects.sk címen ér-
deklődhetnek!

Nyerő hármas
„Na ihrisku i mimo neho“

V regióne Žitného ostrova boli odjakživa špičkoví športov-
ci, medzi nich patrí aj Gábor Straka a Ottó Szabó, ktorí
sa osvedčili aj vo svete profesionálneho futbalu. Počas svojej
dlhej kariéry sa aj v zahraničí tešili dobrej povesti a po návrate
domov boli vedúcimi osobnosťami v tíme DAC. V poslednom
období obaja hráči skončili svoju profesionálnu kariéru a sna-
žia sa uspieť v civilnom živote.

Občianske združenie Sportolunk.sk, 3. októbra, v pondelok
večer o 19.30 hod., srdečne očakáva záujemcov, ktorí sú zvedaví
na futbalovú kariéru obidvoch hráčov, život a plány po futbale,
čo bude témou rozhovoru so športovcami. Miesto podujatia
je Galéria súčasných maďarských umelcov v Dunajskej Strede.
Spomedzi návštevníkov vo Vermesovej vile budú vyžrebovaní tí,
ktorí si odnesú darčeky,  ktoré na podujatie venovala webová
stránka sportolunk.sk.

Hrajte s nami a vyhrajte darčekový balíček
od sportolunk.sk!

Všetko, čo musíte urobiť, je odpovedať na nasledujúcu otázku
a poslať ju na adresu press@perfects.sk do 28. septembra 2016!

S ktorými bývalými legendárnymi futbalistami DAC-u sa
budú zhovárať 3. októbra? 

Víťazi z predchádzajúceho čísla DH: Denisa Buzgó, Jenci
Jakus  a Viola Kovács.

O prevzatí cien sa môžete informovať na mailovej adrese
press@perfects.sk!

Víťazná trojica
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Születések – Novorodenci
Bandová Sofia
Csápay Mário
Molnár Csilla

Elhalálozások – Zomreli
Fogas Benjamin (1944)
Karvayová Zlatica (1946)

Házasságkötés – Sobáše
Árpád Lelkes – Karin Tóthová
Mgr. Balázs Jarábik – 

Yauheniya Boidak
Arnold Andrássy – 

Nikoleta Takácsová
Tamás Kocsis – Kristína Szelleová
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Fellinger Károly könyveinek bemutatója. Csaplár Benedek Váro-
si Művelődési Központ, 18.00

XXXVI. Csallóközi Vásár. A részletes programot lásd lapunk mel-
lékletében! Vásártér, 11.00

Aranykert - Zlatá záhrada - Golden garden. Az ARANY-
KERT – ZLATÁ ZÁHRADA – GOLDEN GARDEN és a
DUNART művésztelep alkotásaiból rendezett kiállítás. Vermes-
villa, Kortárs Magyar Galéria, 18.00

A népvándorlás aktuális kérdései. Dr. Csizmadia László előadá-
sára a népvándorlás aktuális kérdéseiről, illetve a Nemzeti Együtt-
működési Alap pályázati lehetőségeiről. Csemadok Ház, 18.00

Magyarok a Szovjetunió táboraiban, 1944–1956. A kiállítás-
megnyitót követően fellép a Külhoni Magyarságért-díjas Szőttes
Kamara Néptáncegyüttes. Csaplár Benedek Városi Művelődési
Központ, 18.00

Copy Con in Soul Hunter. Soul Hunter Music Club, 21.00

Bihari János emlékest. Ünnepi megemlékezés a Bihari János em-
lékműnél 16.00 órakor, majd ünnepi gálaműsor a Csaplár Benedek
Városi Művelődési Központ színháztermében, 18.00 órakor

Kárpát-medencei magyarok zenéje 2016. Fellépnek: Tiszta
Forrás Népdalkör, Sebő Együttes, Vujicsics Együttes. Csaplár Be-
nedek Városi Művelődési Központ színházterme, 17.00

Sulyok Teréz és Simon Anikó kiállítása. Csallóközi Múzeum ki-
állítóterme, 17.00

Programajánló
SZEPTEMBER

21

SZEPTEMBER

23

SZEPTEMBER

28

SZEPTEMBER

30
OKTÓBER

2

OKTÓBER

4

OKTÓBER

7

SZEPTEMBER

22–25

SZEPTEMBER

23

Arany Opus Díj 2016
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Arany Opus Díj címmel szépirodalmi pályázatot hirdet szlovákiai magyar (állandó

szlovákiai lakhellyel rendelkező) szerzők számára.
A pályázat az SZMÍT által több éven keresztül sikeresen meghirdetett az „Év Irodalmi Alkotása Pályázat” folytatásaként,

annak követőjeként hirdetődik meg. A pályázat címének megváltoztatásával az SZMÍT által alapított új irodalmi folyóirat,
az Opus és a díj egymásra utaltságát szeretnénk erősíteni.

A pályázatra benyújtható minden olyan magyar nyelven írt széppróza vagy vers (max. 15 flekk), amely nyomtatásban még
nem jelent meg, s amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton. Tema-
tikai megkötés nincs. A pályamunkát postai küldeményként, minden oldalán jeligével ellátva, négy nyomtatott példányban
és digitális formában (CD) is kérjük benyújtani. A pályaműhöz külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve, e-mail
címe, telefonszáma és lakcíme. Ezen a borítékon legyen feltüntetve a pályázó jeligéje is. A külső borítékra pedig kérjük ráírni:
Arany Opus Díj.

Levélcím: Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, Palác Duna Palota, Galantská cesta 658/2F, 929 01
Dunajská Streda

A pályázatok beérkezési határideje: 2016. október 18.
Pályadíj: 200 euró, valamint Gyenes Gábor képzőművész alkotása (Somnium – mezzotinta)



A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal területrendezési, építési és közlekedési alosz-
tálya várja a polgárok észrevételeit, meglátásait a városi busz menetrendjével kap-
csolatban. Zalaba Zoltán, az illetékes alosztály vezetője közölte, elsősorban megala-
pozott és kivitelezhető igényeket szeretnének beépíteni az új menetrendbe. Főleg
olyan javaslatokat várnak, hogy a jelenlegi megállóhelyeken milyen gyakorisággal és
milyen időpontokban közlekedjenek a városi busz járatai. Új megállóhelyek létesítése
megalapozott és nagyobb igény esetén lehetséges. A városi hivatal jelenleg annak a le-
hetőségét is vizsgálja, hogy a sikabonyi városrészben folyamatosan épülő és gyarapo-
dó Kertváros-Garden Town lakótelepen is közlekedjen a városi busz. Az ott élők ja-
vaslatait is várják az esetleges megállók helyszínének kijelölésével és a menetrend idő-
pontjainak meghatározásával kapcsolatban.

Az új menetrend decembertől lép életbe. Ez előtt kiértékelik a lakosság vélemé-
nyét, és a lehetőségekhez mérten igyekeznek eleget tenni a kéréseknek. Az egyes já-
ratok menetrendjét úgy szeretnék módosítani, hogy az minél több lakosnak megfe-
leljen. A városi busznak jelenleg két járata üzemel. Az első járatot az iskolai évben át-
lagban 6-7 ezren veszik igénybe, míg a 2. járaton havonta átlagban 4 ezren utaznak.

Az észrevételeket legkésőbb szeptember végéig tehetik meg. Elküldhetik levél
formájában a városi hivatal címére (Városi Hivatal, Fő utca 50/16, 929 01 Duna-
szerdahely) vagy elektronikus formában is eljuttathatják a következő címre:
zoltan.zalaba@dunstreda.eu.

Várják a javaslatokat 

Oddelenie územného plánovania, výstavby a dopravy MsÚ v Dunajskej Strede
očakáva pripomienky a návrhy k cestovnému poriadku mestského autobusu. Ve-
dúci oddelenia Zoltán Zalaba sa vyjadril, že do nového poriadku cestovného chcú
zapracovať predovšetkým odôvodnené a reálne požiadavky. Čakajú najmä návrhy na
určenie časovej frekvencie a termínov príchodov a odchodov mestských liniek MHD.
Zriadenie nových zastávok je možné v prípade podloženej a väčšej požiadavky. Mest-
ský úrad v súčasnosti skúma aj možnosť premávky mestského autobusu aj na rozmá-
hajúcom sa sídlisku Garden Town v mestskej časti Malé Blahovo. Preto čakajú aj ná-
vrhy obyvateľov štvrti ohľadom určenia prípadných zastávok a cestovného poriadku.

Nový cestovný poriadok MHD bude platiť od decembra. Dovtedy vyhodnotia
názory obyvateľov a ich požiadavky sa budú podľa možností snažiť zohľadniť. Ces-
tovný poriadok chcú zmeniť tak, aby vyhovel čo najviac občanom. Mestský autobus
má dva spoje. Prvú linku počas školského roka využíva priemerne 6-7 tisíc cestujú-
cich. Druhou linkou cestuje mesačne v priemere 4 tisíc ľudí.

Návrhy a pripomienky je možné podať do konca septembra buď listovou zásiel-
kou na adresu MsÚ, Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda, alebo elektronic-
ky na adresu zoltan.zalaba@dunstreda.eu.

Čakajú pripomienky 
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Csallóközi Vásár
Žitnoostrovský jarmok

Fűtési szezon előtt
Pred vykurovaciou sezónou

A kézilabda városa is leszünk?
Bude z nás mesto hádzanej?

Következő számunkból
Megjelenés október 5-én.
Nasledujúce číslo vychádza 5. októbra.

Szentmisék
Vasárnap: 8.00, 11.00, 17.00 (Minden-

szentek-templom), Hétfő: 17.00, Kedd:
17.00, Szerda: 8.00, Csütörtök: (16.00
Szentségimádás), 17.00, Péntek: 17.00,
Szombat: 18.15 (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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