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Békés karácsonyi ünnepeket,
az új évben jó egészséget,
boldogságot kívánunk
minden Olvasónknak.
A DH szerkesztősége

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK
DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

Radostné, pokojné
vianočné sviatky a šťastlivý
nový rok praje
každému čitateľovi:
Redakcia DH

2006. december 20. * 14. évfolyam * 20.szám * 20. číslo * 14. ročník * 20. decembra 2006

Meghitt karácsonyi ünnepeket és békés,
boldog új esztendőt kíván Dunaszerdahely
város önkormányzata nevében
Pázmány Péter polgármester
2−6
Az önkormányzati válasz−
tások eredménye _ Výsledky
komunálnych volieb

Radostné vianočné sviatky a šťastlivý nový
rok praje v mene samosprávy mesta
Dunajská Streda
primátor Péter Pázmány

16
A fotópályázat eredménye
/ Výsledky fotosúťaže

Búcsúztassuk
együtt az Óévet!
18,00 − Hálaadó ökumenikus
istentisztelet a történelmi
egyházak részvételével
21,00 órától UTCABÁL −
Tilajcsik Imivel és DJ− Stro−
gival a VMK előtti téren
22,00 órától ingyenes diszkó
az Atlantic bárban és sza−
lonzene a kultúrház elő−
csarnokában
23,55 − Polgármesteri kö−
szöntő
24,00 − Himnuszok
24,05 − Először Dunaszer−
dahelyen háromdimenziós
tüzijáték zenei aláfestéssel

Privítajme spolu
nový rok!
18,00 − Ekumenická boho−
služba
21,00 − Pouličná veselica
(Imro Tilajcsik, DJ Strogi)
pred MsKS
22,00 − diskotéka v Atlantic
bare a salónová hudba vo
vstupnej hale MsKS
23,55 − Novoročný príhovor
primátora
24,00 − Hymny
24,05 − Prvýkrát v Dunajskej
Strede ohňostroj v troch
dimenziách s hudbou

DH0620.QXD

2007. 01. 03.h\200620\a002.eps 14:35

StrÆnka 2

2 Időszerű / Aktuality

2006.12.20.

Poslanci a primátor zložili sľub

December 14−én délután, lapzártánk napján megtartotta alakuló ülé−
sét az új összetételű városi önkormányzat. Az ünnepi ülés bevezető
részében letette az esküt a polgármesterválasztás győztese, Páz−
mány Péter, aki az MKP jelöltjeként 3337 szavazattal végzett az
első helyen. A 25−tagú képviselőtestület tagjai nevében a korelnök
Bognár József tette le a képviselői fogadalmat. A városi képviselő−
testületnek 18 MKP−s és hét független képviselő a tagja.
Az ülés további része munkajellegű volt, hiszen megválasztották
az új alpolgármestert Hulkó Gábor jogász személyében, továbbá a
képviselőtestület munkáját segítő nyolc szakbizottság elnökeit és
tagjait is. Megszavazta a testület azt, hogy Nagy Frigyes főállású
képviselőként végzi eddigi munkáját. Döntöttek a héttagú városi ta−
nács összetételéről is, amelynek a tagjai: Nagy Frigyes, Judr
Hulkó Gábor, Bognár József, Nagy Krisztián, Örzsik Ödön,
Gőgh Tamás és Keszegh Pál.
A képviselők jóváhagyták a 2007−es évre szóló általánosan köte−
lező érvényű városi rendeletet az ingatlanadóról, amelynek a díjté−
telei változatlan szinten maradnak. Döntöttek a volt járási hivatal
épületének eladásáról, amelyet egy vágsellyei érdeklődő társaság
vesz meg az eredetileg meghatározott 49 millió koronáért.
Az ülésen gratuláltak a 75. életévét betöltő Görözdi Miklós
nyugalmazott református lelki atyának is. Az ülés végén Pázmány Pé−
ter a karácsony közeledtével mindenkinek békés, boldog ünnepeket
kívánt. „Borítsunk fátylat a múltra, arra, hogy ki hogyan kampányolt,
tűnjenek el a tüskék és mindenki próbáljon meg a jövőben a város ér−
dekében politizálni. A szívekben a gyűlölet helyébe költözzön be a sze−
retet”− hangsúlyozta az ünnepi ülés végén a polgármester. (Az ülés
részleteihez januári számunkban visszatérünk)
−pve−

14. decembra poobede, v deň uzávierky tohto vydania DH sa konala
ustanovujúca schôdza novozvolenej samosprávy. V úvode
slávnostného zasadnutia zložil sľub staronový primátor, Péter
Pázmány, kandidát SMK, ktorý zvíťazil v primátorských voľbách
počtom hlasov 3337. V mene 25 členného poslaneckého zboru
najstarší pos−
lanec,
pán
József Bognár
zložil
posla−
necký
sľub.
Mestskú samo−
správu tvorí 18
poslancov za
SMK a 7 nezá−
vislých
pos−
lancov.
Ostatná časť
zasadnutia sa už
niesla v pracovnom duchu. Poslanci zvolili nového viceprimátora
v osobe právnika, Gábora Hulkóa, ako aj predsedov a členov
ôsmich odborných, ktorých poslaním je pomáhať prácu poslancom
a primátorovi. Poslanci väčšinovým hlasovaním odsúhlasili, aby
Fridrich Nagy vykonával svoju činnosť ako plne uvoľnený
poslanec na výkon funkcie. Rozhodli aj o zložení sedemčlenného
mestského výboru: Fridrich Nagy, JUDr. Gábor Hulkó, József
Bognár, Krisztián Nagy, Edmund Örzsik, Tamás Gőgh a Pál
Keszegh.
Poslanci ďalej schválili všeobecné záväzné nariadenie mesta
o výmere daní z nehnuteľností na rok 2007. Výška daní sa
v budúcom roku nemení. Rozhodli ďalej o odpredaji budovy
bývalého okresného úradu, o ktorú prejavila záujem jedna
spoločnosť zo Šale. Za budovu zaplatí 49 mil. Sk, teda sumu, ktorá
bola už v predchádzajúcom období schválená.
V závere zasadnutia Péter Pázmány zaželal každému pokojné
a šťastné sviatky. „Zabudnime na to, kto akú kampaň vyvíjal, každí
by mal v budúcnosti politizovať v záujme mesta. Nech sa do sŕdc
nevkradne nenávisť, ale láska“ – zdôrazňoval v závere zasadnutia
primátor. (Bližšie informácie o zasadnutí prinesieme v januárovom
vydaní DH.)

Köszönöm a szavazópolgároknak, hogy a helyhatósági vá−
lasztásokon való aktív részvételükkel támogatták a polgár−
mester− és képviselőjelölteket!
Pázmány Péter polgármester

Ďakujem našim voličom, že so svojou aktívnou účasťou
v komunálnych voľbách vyjadrili podporu kandidátom na
post primátora a na poslanecké miesta.
Péter Pázmány, primátor

Eskütétel az ünnepi ülésen

Ünnepély a városi nyugdíjasklubban
Az idősek iránti tisztelet hónapja alkalmából ünnepi találkozót tar−
tottak a városi nyugdíjasklubban. Az ünnepséget Lepi Mária,
klubvezető nyitotta meg, majd a klub néhány hölgy− és férfitagjá−
ból verbuválódott kórus szép versekkel és nótákkal szórakoztatta a
tagokat.
Pázmány Péter, városunk polgármestere is köszöntötte az egy−
begyűlt klubtagokat. Elmondta, örömmel tölti el, hogy a nyugdí−
jasklubnak ilyen szép számú tagja van. „ A legfontosabb, hogy sen−
ki ne maradjon egyedül.”− hangsúlyozta a polgármester.
Ezt követően a városi hivatal nevében Pázmány Péter polgár−
mester, Nagy Frigyes alpolgármester, Kanovits Ibolya, a belügyi
osztály vezetője és a klub vezetősége virággal és szeretetcsomag−
gal ajándékozta meg a jubiláló klubtagokat, köztük a 80 éves
Petrovics Borbálát és Rampaskó Gabriellát. Az idén egy 2500
koronás és két 1500 koronás könyvutalványt is kisorsoltak a klub−
tagok között. Az ő nevükben Czulinka Erzsébet mondott köszö−
netet a városi önkormányzatnak, kérve továbbra is segítségét és tá−
mogatását.
Az ünnepség hivatalos részét lezáró pohárköszöntőjében Páz−
mány Péter polgármester minden klubtagnak békés, boldog kará−
csonyi ünnepeket kívánt és jó egészséget az új esztendőben. Utána
zene és finom vacsora mellett a klubtagok együtt szórakoztak.

Slávnostné stretnutie v klube dôchodov
Z príležitosti mesiaca úcty k starším usporiadali slávnostné stretnutie
členov mestského klubu dôchodcov. Prítomných pozdravil aj primátor
Péter Pázmány. Vedenie mesta a klubu dôchodcov odovzdalo
jubilantom klubu kytice a darčekový balíček, medzi nimi 80−ročnej
Barbore Petrovicsovej a Gabriele Rampaskóovej. Tento rok
vylosovali medzi členmi aj knižnú poukážku v hodnote 2500 korún a dve
poukážky v hodnote 1500 korún. V mene členov sa mestskej samospráve
poďakovala Alžbeta Czulinkaová a žiadala pomoc a podporu aj v
budúcnosti. Oficiálnu časť uzavrel primátor Péter Pázmány slávnostným
prípitkom a zaželal dôchodcom pokojné vianoce a šťastlivý nový rok.
Potom sa členovia klubu pri chutnej večeri a príjemnej hudbe zabávali.

DH0620.QXD

2007. 01. 03.save

14:35

StrÆnka 3

Helyhatósági választások 3

2006.12.20.

Önkormányzati választások, Dunaszerdahely: Többen szavaztak, mint négy éve

Negyedszer is Pázmány Péter
Városunkban a választópolgárok jegyzékébe 19 373 szava−
zásra jogosult személyt jegyeztek be. A 19 szavazóhelységben
összesen 7925− en járultak úrnákhoz. Ez 40,9%− os részvételt je−
lent.
A 2002− es helyhatósági választásokon alacsonyabb volt a
részvétel. Akkor a 19 949 szavazásra jogosult személyből csak
6914 járult az urnákhoz, ami 36,47 %−os részvételt jelentett.

2006. december 2.

A polgármesterválasztás eredménye
Sorrend Név

Szavazat

Arány

1. Pázmány Péter
2. Antal Ágota
3. Örzsik Ödön
4. Antonín Siegel
5. Öllős Csaba

3337
3261
910
146
92

43,08%
42,10%
11,75%
1,88%
1,19%

Összesen

7746

100%

Jelölés
MKP
független
független
független
független

A 25 tagú képviselőtestületbe jutottak:
1. választókörzet
1. Fekete György
2. Buliščák Peter
3. Lelkes Ernő
4. Molnár Zoltán
5. Hulkó Gábor
6. Török Elemér
7. Nagy Krisztián

700
638
622
597
546
543
526

MKP
független
MKP
MKP
MKP
MKP
MKP

2. választókörzet
1. Antal Ágota
2. Hajdú Zoltán
3. Lipcsey György
4. Keszegh Pál
5. Jerábik Gabriella
6. Gőgh Tamás
7. Ifj. Hulkó Gábor

1157
882
869
786
755
702
701

független
független
MKP
MKP
független
MKP
MKP

3. választókörzet
1. Örzsik Ödön
2. Garay László
3. Andrássy Ferenc
4. Nagy Frigyes

851
765
723
705

független
MKP
MKP
MKP

4. választókörzet
1. Bognár József
2. Kanovits György
3. Bugár György
4. Hegyi Gyula
5. Zirig Ferenc
6. Érsek Rezső

818
725
704
688
641
623

MKP
MKP
MKP
MKP
MKP
független

5. választókörzet
1. Lelkes István

165

független

Pótképviselők, akik nem jutottak be
a városi képviselőtestületbe:
1. választókörzet
Mgr.art. Horony Ákos
Végh Tibor
PaedDr Patassy Sándor
MUDr. Ivan Kaprálik
Andrej Raisz
Ivan Balázsy
Vladislav Kmeť
Mgr. Marian Trojčák

3. választókörzet
515
465
410
359
299
270
247
226

RNDr. Alojz Kovács
Mgr. Ibolya Olivér

682
627
626
599

5. választókörzet

2. választókörzet
Bc. Kulcsár Tibor
Ing. Varga Štefan
Mgr Huszár László
Öllős Csaba

570
467

4. választókörzet
Hodosy Szabolcs
Miklós Kálmán
PhDr. Aladár Farkas
Csölle Attila
Bc. Peter Štuller

JUDr. Cseh Jozef
Judita Szabóová

553
527
358
343
341

141
102
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4 Helyhatósági választások

2006.12.20.

Önkormányzati választások − ötödször 1989 óta

Függetlenek fölénye − de nem Dunaszerdahelyen
A falvakban csaknem kétszer nagyobb volt az érdeklődés a
választások iránt, mint a városokban (városok: 36,76%, falvak−
ban 61,93%). A legkisebb érdeklődés a két nagyvároshoz, Po−
zsonyhoz és Kassához tartozó választókerületben volt (32,75%
illetve 26,54%).
Pártok

Szlovákiában 2006. december 2−án került sor az önkormány−
zati választásokra. Az ország 2924 községe közül 2904−ben
(175 város és 2729 falu) tartottak önkormányzati választásokat.
A 4 306 280 választópolgárból 2 052 003−en éltek szavazati jo−
gukkal, ami 47,6%−os részvételnek felel meg. A megválasztott
önkormányzati képviselők száma 21 272.
A politikai hovatartozás szempontjából ismét a független je−
löltek közül választottak meg a legtöbbet, a pártok közül a
Smer, az MKP és az SDKÚ voltak a legsikeresebbek. A függet−
lenek fölénye Dunaszerdahely városára nem vonatkozik, váro−
sunkban a polgármestert és a helyi önkormányzat 72%−át is a
Magyar Koalíció Pártja adja.

Független
ANO
MKP
KDH
SNS
SDKÚ
SMER
HZDS
HZD
KSS

Polgármester
895
14
215
162
85
129
419
212
22
13

%

Képviselő

%

30,83
0,48
7,40
5,58
2,92
4,44
14,43
7,30
0,75
0,44

3638
175
1952
2605
1169
1446
4043
2492
207
293

17,10
0,82
9,17
12,24
5,49
6,79
19,00
11,71
0,97
1,37

A Dunaszerdahelyi járásban meghaladta a részvétel az orszá−
gos átlagot. A 67 község 93585 választópolgárából 52978−an
szavaztak, ami 56,60%−os részvételt jelent. 513 képviselőt és 66
polgármestert választottak (Csallóközcsütörtökön nem volt
polgármesterválasztás, mivel az egyik jelölt tragikus halálát kö−
vetően a másik jelölt kegyeleti okokból visszalépett.) A nagy−
szombati kerületben a Dunaszerdahelyi járásban volt a legma−
gasabb a választási részvétel. Járásunkban a legmagasabb rész−
vételi arány Bodakon volt (91,69).

Voľby do orgánov miestnych samospráv − piate od roku 1989

Prevaha nezávislých – ale nie v Dunajskej Strede
Druhého decembra 2006 sa na Slovensku uskutočnili voľby do
orgánov miestnych samospráv. Volilo sa v 2904 obciach (175
mestách a 2729 dedinách) z celkového počtu 2924 obcí. Z 4 306
280 oprávnených voličov využilo volebné právo spolu 2 052
003 občanov, čo predstavuje 47,6 percentnú účasť v
komunálnych voľbách. Spolu bolo zvolených 21 272 poslancov
do miestnych samospráv.
Z hľadiska príslušnosti k politickým stranám, najviac
zvolených poslancov kandidovalo ako nezávislých, zo strán boli
najúspešnejšie Smer, SMK a SDKÚ. V prípade Dunajskej
Stredy neplatí prevaha nezávislých poslancov: primátor ako aj
72 percent zvolených poslancov kandidovalo za SMK.
V obciach bola takmer dvojnásobne vyššia účasť vo voľbách,
ako v mestách (mestá: 36,76%, dediny: 61,93%). Najnižšiu
účasť zaznamenali v mestských častiach, ktoré patria k
Bratislave a Košiciam (32,75% resp. 26,54%)
.
Strany
Nezáv.
ANO
MKP
KDH
SNS
SDKÚ
SMER
HZDS
HZD
KSS

Starosta
895
14
215
162
85
129
419
212
22
13

% Poslanci
30,83
3638
0,48
175
7,40
1952
5,58
2605
2,92
1169
4,44
1446
14,43
4043
7,30
2492
0,75
207
0,44
293

%
17,10
0,82
9,17
12,24
5,49
6,79
19,00
11,71
0,97
1,37

V okrese Dunajská Strede zaznamenali nadpriemernú účasť.
V 67 obciach okresu z 93 585 voličov pristúpilo k urnám spolu
52 978 občanov, čo predstavuje 56,60 percentnú účasť. Bolo
zvolených 513 poslancov a 66 starostov (Vo Štvrtku na Ostrove
sa pre tragickú smrť jedného kandidáta na post starostu a
abdikáciu druhého kandidáta voľby nekonali). Z okresov
Trnavského samosprávneho kraja bola najvyššia účasť práve v
našom okrese. Z obcí bola najvyššia účasť v Bodíkoch
(91,69percent).
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20.12.2006.

Komunálne voľby

5

Výsledky volieb do orgánov mestskej samosprávy
V našom meste bolo zapísaných do zoznamu oprávnených
voličov19 373 osôb. Z nich v 19 volebných miestnostiach
pristúpilo k urnám 7925 voličov, čo prestavuje 40,9
percentnú účasť.
Pre porovnania pripomíname, že vo voľbách do mestského
zastupiteľstva v roku 2002 bola nižšia účasť. Zo 19 494
oprávnených voličov prišlo k urnám iba 6914 voličov, čo
predstavuje 36,47 percentnú účasť.

Výsledky primátorských volieb
Poradie meno

počet hlasov percent. podiel strana

1. Péter Pázmány
2. Ágota Antal
3. Ödön Örzsik
4. Antonín Siegel
5. Csaba Öllős

3337
3261
910
146
92

43,08%
42,10%
11,75%
1,88%
1,19%

Spolu

7746

100%

SMK
nezáv.
nezáv.
nezáv
nezáv.

Do 25 členného mestského
zastupiteľstva boli zvolení

Náhradníci, ktorí neboli zvolení
za poslancov
Volebný obvod č. 3

Volebný obvod č. 1
Mgr.art. Ákos Horony
Tibor Végh
PaedDr. Sándor Patassy
MUDr. Ivan Kaprálik
Andrej Raisz
Ivan Balázsy
Vladislav Kmeť
Mgr. Marian Trojčák

515
465
410
359
299
270
247
226

Volebný obvod č. 2
Bc. Tibor Kulcsár
Ing. Štefan Varga
Mgr. László Huszár
Csaba Öllös

682
627
626
599

RNDr. Alojz Kovács
Mgr. Olivér Ibolya

570
467

Volebný obvod č. 4
Szabolcs Hodosy
Miklós Kálmán
PhDr. Aladár Farkas
Attila Csölle
Bc. Peter Štuller

553
527
358
343
341

Volebný obvod č. 5
JUDr. Jozef Cseh
Judita Szabóová

141
102

1. volebný obvod
1. György Fekete
2. Peter Buliščák
3. Ernő Lelkes
4. Zoltán Molnár
5. Gábor Hulkó
6. Elemér Török
7. Krisztián Nagy

700
638
622
597
546
543
526

SMK
nezáv.
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK

2. volebný obvod
1. Ágota Antal
2. Zoltán Hajdú
3. György Lipcsey
4. Pál Keszegh
5. Gabriella Jarábik
6. Tamás Gőgh
7. Gábor Hulkó ml.

1157
882
869
786
755
702
701

nezáv.
nezáv.
SMK
SMK
nezáv.
SMK
SMK

3. volebný obvod
1. Ödön Örzsik
2. László Garay
3. Ferenc Andrássy
4. Frigyes Nagy

851
765
723
705

nezáv−
SMK
SMK
SMK

4. volebný obvod
1. József Bognár
2. György Kanovits
3. György Bugár
4. Gyula Hegyi
5. Ferenc Zirig
6. Rezső Érsek

818
725
704
688
641
623

SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
nezáv.

5. volebný obvod
1. István Lelkes

165

nezáv.
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2006.12.20.

Dunaszerdahelyi kampánymustra
Azt, hogy az új önkormány−
zatban is az MKP színeiben
induló képviselők lesznek túl−
súlyban, előre sejteni lehetett,
hiszen a 46 önkormányzati je−
lölt között 25−en voltak a ma−
gyar pártból. Teljesen nyílt
volt viszont a polgármesteri
megmérettetés.
Bár öt polgármesterjelölt volt, a
sajtó és a széles közvélemény is
úgy vélte, hogy a polgármesteri
tisztség végül is a korábbi pol−
gármester, Pázmány Péter, illet−
ve a Városunkért Polgári Társu−
lás (VPT) által favorizált Antal
Ágota között dől majd el.
Ez meglátszott a városban fo−
lyó kampányon is, hiszen az öt
jelölt közül ők aktívabb
„hadjáratot“ folytattak, mint
fennmaradó három társuk. Bár
megjegyzésre érdemes, hogy az
„Örzsik–Öllős duó“ közös, egy−
mást is népszerűsítő kampánya
új színfoltot jelentett az itthoni
palettán, és az általuk begyűjtött
1002 szavazat mindenképpen fi−
gyelemre méltó eredmény.
Antal Ágota és Pázmány Pé−
ter merőben más alaphelyzetből
vágott neki a választási küzde−
lemnek, és ebből kifolyólag (is)
nagy különbség volt kampány−
stratégiájukban.
Pázmány Péter mellett első−
sorban az előző választási idő−
szakokban elért, és a széles tö−
megek számára is látható telje−
sítménye állt. És az a 12 év,
mely alatt neve beívódott a
dunaszerdahelyi köztudatba.
Továbbá maga mögött tudta a
választásokon általában jól
hangzó „MKP−márkanevet“. A
12 év polgármesterség ugyanak−
kor hátrányt is jelentett, hiszen
az emberi természet általában
fogékony a változásra, az újdon−
ságokra.
Antal Ágota neve nem volt
annyira ismert, legalábbis ko−
rántsem annyira, mint Pázmány
Péteré. Mivel ez volt az első
polgármester−jelöltsége, ered−
ményekre nem hagyatkozhatott,
így viszont a felelősség és a szá−
monkérés olykor kellemetlen
súlya sem nehezedett rá. Az ő
„fegyverei“ a bírálatok és az
ígéretek lehettek. Női mivolta
előnyt jelenthetett a választó−
polgárok hölgytagjai között,
akik „méltán“ rosszallhatják a
politikában és a közéletben a
férfiak jelenlétének fölényét.
Az alaphelyzet tehát teljesen

más volt a két legesélyesebb je−
lölt esetében, kampányeszköze−
ik viszont a klasszikus politikai
kampányok arzenáljára hagyat−
kozott:
propagandaanyagok
(szórólapok, plakátok), újság−
hirdetések, találkozások a vá−
lasztópolgárokkal. Ezek igény−
bevételének mikéntjében és in−
tenzitásában viszont jelentős
különbségek mutatkoztak.
PLAKÁTOK
2002−től elérően az idén a hirde−
tőoszlopokra ragasztható, kis
méretű plakátok helyett az óri−
ásplakátok domináltak. Ennek
mindenképpen volt egy pozitív
hozadéka: elmaradtak a plakát−
megcsúfítások, egymás plakát−
jainak leragasztásai. Az óriás−
plakátok helye ugyanis bérelt,
azaz, más által nem sajátítható
ki. A Városunkért Polgári Tár−
sulás már több héttel a hivatalos
kampánynyitás előtt óriásplaká−
tok tömegével szórta tele a vá−
rost, melyeknek egyetlen tartal−
muk volt, az aktuális városveze−
tés bírálata. A tíz különböző
„Elég volt....“ kezdetű felirat
megfogalmazói viszont elkövet−
ték azt a hibát, hogy olyan állí−
tásokat is „besoroltak“ plakátja−
ikra, amelyek valóságtartalmá−
ban a várost felületesen szemlé−
lő polgár is kételkedhet, és ez−
zel akár egy−egy valós állítás jo−
gosságát is kétségbe vonhatja.
Ilyen például a kátyúkkal teli és
a lerobbant fürdőt üzemeltető
város
kritikája.
Egy
dunaszerdahelyi átlagpolgár
ugyanis tudja, hogy az nem az ő
városa. Egyébként ügyes húzás
volt az „Elég volt...“ kifejezés−
sel kezdeni a bírálatokat, ugyan−
is a negatív üzenetek általában
önmagukban nem elég hatéko−
nyak, mozgósítóak, ám az „Elég
volt...“ azt sejtette, hogy az
adott területeken változás kö−
vetkezik. A hivatalos kampány−
kezdéskor jelentek meg az An−
tal Ágota portréjával ellátott óri−
ásplakátok, amelyek grafikai ki−
vitele profi munka volt, már a
negatív üzenet is elmaradt, vi−
szont ami hiba: a pozitív is. Az
„Ébresztő, Dunaszerdahely“ kö−
szöntés ugyan jól hangzik, de
nem mond semmit a jövőre néz−
ve, sőt, egy kicsit dorgálja is a
polgárokat, miszerint eddig
aludtak. Hacsak valakinek nem
tetszett meg annyira Antal Ágo−
ta képe a plakátokon, hogy ami−
att „tűzbe is menne érte“, ezek a
plakátok nem nagyon vonzhat−

tak választópolgárokat a szava−
zóhelyiségbe.
Pázmány Péter óriásplakátjait
szintén profi grafikai stúdió készí−
tette. Azon alapelv szerint, hogy
nem „veszik fel a kesztyűt“, nem
vevők az egymást lejárató kam−
pányra. Azonban az, hogy a pol−
gármester portréja mögött olyan
háttérképek voltak, mint például
egy modern fürdő, ápolt zöldöve−
zet, felújított utak, egyszersmind
válaszul is szolgáltak az „Elég
volt...“ kezdetű bírálatokra. A
„Csak így tovább“ mottó ugyan
nem volt a legszerencsésebb,
mert akár túlzott elégedettséget is
sugallhatott, ám üzenetük egyér−
telmű volt: aki elégedett volt
Dunaszerdahely fejlődésével az
elmúlt 12 évben, tudhatja, mire
számíthat.
ÚJSÁGHIRDETÉSEK, SAJTÓ
Ez az a terület, amelyről el−
mondhatjuk, ha csak ezen mú−
lott volna a választás végered−
ménye, akkor most Antal Ágo−
tának hívják a polgármestert. Az
egyetlen szlovákiai magyar na−
pilapban, az Új Szóban elsöprő
volt a fölénye, többször a címol−
dalon találkozhattunk vele. A
hetilapok közül a Csallóközben
ez még csak fokozódott, a Sza−
bad Újságban viszont fordított
volt a helyzet. Még ide tartozik
két városi lap is, a Dunaszer−
dahelyi Hírnök és a Téma. Az
előbbiben – a városi hivatal saj−
tója révén – nem jelenhettek
meg kampányanyagok, viszont
tény, hogy az MKP vezette ön−
kormányzat eredményeinek is−
mertetése arról az önkormány−
zatról is szólt, melynek élén
Pázmány Péter állt, és arról az
MKP−ról, mely ugyancsak őt je−
lölte polgármesternek. A Téma
viszont ilyen korlátokkal nem
szembesült, és ezzel a kiváltsá−
gos helyzetével élt is – túlságo−
san. Nem voltak fáradtak
sok–sok évre visszamenő sajtó−
búvárkodásba fogni, hogy sike−
rüljön rátalálni egy−egy olyan
Pázmány−ígéretre, mely eddig
nem „jött be“. Jómagam például
már régen el is felejtettem azt a
több mint négy évvel ezelőtt, az
Ifi magazinban megjelentetett
interjúmat, melyet Pázmány Pé−
terrel készítettem, de nem úgy a
„témások“, lecsapva rá, kétszer
is idéztek belőle, noha azokban
a polgármester időhöz nem kö−
tött kilátásokról, elképzelések−
ről beszél csak.
A sajtó kapcsán meg kell em−

lítenünk az internetet is, hiszen
az elektronikus sajtó térhódítása
időszakát éljük. Antal Ágotának
viszont szinte a teljes kampánya
nyomon követhető volt a Váro−
sunkért Polgári Társulás hon−
lapján. Az internetnél maradva
nem mehetünk el azon videofel−
vétel mellett sem, mely pár nap−
pal a választások előtt került fel
a világhálóra. Országhatáron túl
is felfigyeltek rá (lásd például a
Heti hetes című műsort a legné−
zettebb televíziós csatornák kö−
zé tartozó RTL−Klubon), hogy
két dunaszerdahelyi MKP−
képviselőjelölt – és általuk az
egész párt – lejáratására történt
kísérlet. Ez volt talán a választá−
si időszak legdurvább mozzana−
ta. Az időzítés tökéletes volt, hi−
szen az erotikus szórakozóhe−
lyen (a sajtókban többször kup−
lerájként emlegetett) készült fel−
vétel már több mint egyéves.
Bár még nem tudni, kik kaparin−
tották meg a rendőrség archívu−
mából(!) a videofelvételt, és kik
rakták fel azt az internetre, nem
kell hozzá nagy képzelőerő,
hogy kijelentsük: nem az MKP−
jelöltek sikeres választási sze−
replését akarták elősegíteni.
TALÁLKOZÁS A VÁLASZ−
TÓPOLGÁROKKAL.
Mindkét polgármesterjelölt al−
kalmazta, megint csak más−más
módon. Míg Pázmány Péter a
hagyományos, vonzó kultúrmű−
sorokkal megspékelt lakossági
fórumokra összpontosított, An−
tal Ágota inkább a választópol−
gárok személyes meg(fel)−
keresését alkalmazta. Egyik in−
terjújában úgy nyilatkozott,
100–200 helyre is elmegy nap−
jában. Ha ez így volt, annak va−
lójában lehetett hozadéka, mert
így nemcsak értelmi, hanem ér−
zelmi alapon is hatni lehet a vá−
lasztópolgárokra.
Mögöttünk a kampány és a vá−
lasztás is. És Dunaszerdahely
városa döntött. Bár Antal Ágota
esetében több új választási fo−
gást alkalmazott a Városunkért
Polgári Társulás, mint négy év−
vel ezelőtt, mikor – a választáso−
kon megsemmisítő vereséget
szenvedő – Hunčík Pétert jelöl−
te, ez csak arra volt elég, hogy
szorossá tegye az eredményt.
Van egy határ, melyet a kam−
pány hatása már nem léphet át,
és ez most Dunaszerdahelyen a
folytonosság óhaja volt.
(Oriskó Norbert)
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Az „Örzsik–Öllős
duó“ közös,
egymást is népszerűsítő
kampánya új színfoltot
jelentett az itthoni
palettán.

Négy plakát a Városunkért
Polgári Társulás
„tízfelvonásos“ sorozatából

Visszapillantó, 2002.
Négy évvel ezelőtt még a kisplakátok harca dúlt

2006
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Januártól Dunaszerdahely is ráfázik a Fico−kormány déli falvakat kisemmiző politikájára

Hárommilliós bevételtől esik el a városi kassza
Dunaszerdahelyt is hátrányosan érinti az államkasszába be−
folyó adók elosztását szabályozó kormányrendelet újévtől
életbe lépő módosítása, amely egyértelműen az északi or−
szágrész településeinek kedvez. Dunaszerdahely esetében ez
jövőre hozzávetőleg hárommillió koronás bevételkiesést je−
lent.
Pápay Zoltán, a városi hivatal
pénzügyi és vagyonkezelési
osztályának vezetője igazság−
talannak, indokolatlannak és
ugyanakkor diszkriminatívnak
tartja azt, hogy a tengerszint
feletti magasság legyen a
mérvadó és a fő szempont az
állam által beszedett adók új−
raelosztásánál. Szerinte az
északi településekkel való
szolidaritás eddig is működött,
hiszen a fejletlenebb iparú, de
ugyanakkor kevesebb adót be−

fizető északi falvak javára
osztották szét a nagyobb befi−
zetők, így Pozsony és Kassa
adóinak jelentős részét.
Az adók újraszétosztásánál
egyébként eddig is figyelembe
vették a falvak fekvését, hiszen
a hegyvidéki települések ko−
rábban is többet kaptak fűtésre
és hóeltakarításra. A módosított
kormányrendelet azért is hibás,
véli a dunaszerdahelyi városi
pénzügyek felelőse, mert egy−
oldalúan csak az északi telepü−

Aj Dunajská Streda doplatí na diskriminačnú
politiku vlády Róberta Fica voči južným okresom

Mestskú kasu ochudobnia
o 3 milióny korún
Aj Dunajskú Stredu citeľne postihne novela zákona
o prerozdelení daní zo štátneho rozpočtu, ktorá nadobúda
účinnosť od januára 2006. Nová zákonná norma jedno−
značne pridáva obciam na severe krajiny v neprospech obcí
a miest na juhu republiky. V prípade Dunajskej Stredy
bude výpadok príjmov vo výške 3 mil. Sk.
Zoltán Pápay, vedúci finan−
čného odboru a správy ma−
jetku mestského úradu po−
važuje túto novelu za nespra−
vodlivú, neopodstatnenú a zá−
roveň aj diskriminačnú. Tá
totiž pri prerozdeľovaní vy−
chádza z nadmorskej výšky
obcí. Ako podotkol, solidarita
voči severnejšie položeným
obciam i doteraz bola. To
potvrdzuje i fakt, že väčšina
prostriedkov, ktoré vyprodu−
kovali napríklad Bratislava
a Košice smerovali na sever
krajiny.
Pri prerozdeľovaní daní
severnejšie položené oblasti aj
doteraz dostávali viac pros−
triedkov na vykurovanie a na
odpratávanie snehu. „Novela
je chybná aj preto, lebo berie
do úvahy len zvýšené náklady
jedného regiónu“ – argumen−
tuje Pápay. „Úplne zabúda

napríklad na to, že na juhu je
vegetačné obdobie dlhšie,
preto treba častejšie kosiť, čo
tiež finančne zaťažuje samo−
správy. Na severe nepoznajú
komárov, na Žitnom ostrove
vrážame obrovské prostriedky
na utlmenie invázie komárov,
o obrovských nákladoch na
protipovodňovú ochranu ani
nehovoriac. Ale aj na juhu
Slovenska môže prekvapiť
bohatá nádielka snehu, ako
tomu bolo aj pred rokom, čo
však novela vládneho naria−
denia vôbec nezohľadňuje.
Ešte šťastie, že výpadok príj−
mov zo štátneho rozpočtu
čiastočne eliminujú zvýšené
príjmy z iných daní, ktoré
súvisia s rastom počtu zamest−
naných a ich vyššími príjma−
mi. Ale štátne 3 milióny budú
aj takto chýbať“ – dodal
Pápay.

lések pluszkiadásait veszi fi−
gyelembe. A Fico−kormány tel−
jesen mellőzi azt az egyébként
el nem hanyagolható körül−
ményt, hogy az alacsonyabb
tengerszint feletti magasságban
elhelyezkedő városokban és
falvakban viszont hosszabb a
vegetációs időszak, tehát jóval
többször kell kaszáltatni, ami
jelentős pluszterhet jelent az
önkormányzatoknak. Északon
csak hírből ismerik a szúnyo−
gokat, a Csallóközben viszont
nem kis pénzekbe kerül a szú−
nyoginvázió megfékezése, az
árvizekről okozta károkról és a
költséges védekezésről nem is
beszélve. Ráadásul síkvidéken
is van télen kiadós havazás, a
dunaszerdahelyi járásban pél−

dául a legutóbbi télen is tete−
mes pénzeket kellett költeni a
hóeltakarátásra, amit a kor−
mány szóban forgó döntése
egyáltalán nem vett figyelem−
be.
Még szerencse, hogy az em−
lített hárommillió koronás be−
vételkiesést némileg ellensú−
lyozza az, hogy az idén a várt−
nál mintegy hétmillió koroná−
val több adóbevétel folyik be a
Dunaszerdahely költségveté−
sébe azzal összefüggésben,
hogy emelkedtek az átlagfize−
tések és több a munkavállaló,
tehát több az adófizető, nyilat−
kozta Pápay Zoltán, de hozzá−
tette, hogy a hárommilliós be−
vételkiesés így is hiányozni
fog.
–pve−

Pozorovatelia nič nevytkli
V Dunajskej Strede sa volilo v 19 volebných obvodoch, teda
pracovalo spolu 19 okrskových volebných komisií. Výsledky
volieb sú sumarizáciou údajov zápisníc 19 volebných komisií.
Až sčítaním všetkých hlasov vo všetkých volebných obvodoch
sa dostavili konečné výsledky, teda kto koľko hlasov získal vo
voľbách. Výsledky z jednotlivých okrskov sčítavala mestská
volebná komisia, ktorému predsedal Zoltán Bugár. O práci
volebnej komisie pre DH povedal:
 Postrehli ste nejaké rušivé
momenty pri sčítavaní údajov
z jednotlivých volebných okrs−
kov?
– Všetko prebehlo v najväčšom
poriadku, čo môžem dokumentovať
tým, že vo všetkých volebných
komisiách všetci, aj rôzni stranícki
nominanti podpísali zápisnicu. Teda
s výsledkami, ktoré boli zadoku−
mentované v zápisnici, každý súhla−
sil. Tento fakt považujem za veľmi
dôležitý.
 Dohliadali na prácu volebných komisií aj nezávislí
pozorovatelia?
– O prítomnosti nezávislých pozorovateľov rozhodovali
príslušné volebné komisie. Kde zaregistrovali takéto žiadosti,
tam dané komisie demokratickým hlasovaním rozhodovali
o účasti pozorovateľov. Podľa mojich vedomostí ôsmym
pozorovateľom bolo na niekoľkých miestach umožnené
sledovať prácu volebnej komisie ako aj byť pri sčítavaní hlasov.
 Podľa našich informácii aj v mestskej volebnej komisii
pri sčítavaní konečných výsledkov bola prítomná jedna
pozorovateľka.
– Skutočne, pracovali sme za prítomnosti jedného
pozorovateľa z Bratislavy prehľadným a transparentným
spôsobom. Nič nám nevytkol.
(pve)
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Halálhírét keltették,
mégis nyert
Pázmány Pétert, az MKP dunaszerdahelyi jelöltjét ismét polgármesterré választották.
A Csallóköz szívében elterülő városban zajlott az egyik legdurvább kampány: a vá−
lasztások napján Pázmány Péter halálhírét is terjesztették ellenlábasai, hogy elbi−
zonytalanítsák az MKP jelöltjének a támogatóit. Az újraválasztott polgármesterrel a
MAGYAR NEMZET is készített interjút.
 Hogyan értékeli a választások
eredményét, s miként élte meg a vá−
lasztási kampányt, amely során meg−
lehetősen sok támadás érte Önt és az
önkormányzat eddigi tevékenységét?

alapján arra a folytonosságra szavaztak,
amely mentes a kilengésektől és a radi−
kális változásoktól, de képes kihasználni
a meglévő lehetőségeket, és azokat az
emberek javára fordítja.
 A kampányban sem ön, sem az
MKP jelöltjei nem reagáltak a szemé−
lyüket és munkájukat érő vádakra.
Szándékoznak−e utólag törvényesen
kérni valamilyen erkölcsi elégtételt?
– Való igaz, kampányunkban elsősor−
ban az elért eredményekre emlékeztettük
a polgárokat, meg arra összpontosítot−
tunk, hogy milyen további célokat köve−
tünk majd, milyen módon akarunk építeni
a már elvégzett munkára. Nem vettük fel
tehát a kesztyűt, s ha rajtam múlik, nem is
lesz folytatása a kampányhangulatnak. Én
úgy érzem, annál nagyobb erkölcsi elégté−
telt semmilyen bírósági végzés nem ad−
hat, mint amilyet a polgároktól kaptunk
támogatásuk formájában.

– Előbb talán a kampányról… Azt
tudtam, hogy nagyon kemény ellenfele−
im vannak, és nekik semmi nem lesz
drága, hiszen már hetekkel a törvény ál−
tal megszabott kampányidő előtt óriás−
plakátok tucatjai lepték el városunkat és
környékét, amelyek nemcsak az önkor−
mányzat és az általam vezetett városi hi−
vatal munkáját kérdőjelezték meg, ha−
nem családomat, személyemet is súlyos,
alaptalan vádakkal illették. Ennek elle−
nére sem hittem volna, hogy a kampány−
csendben, sőt a választások napján hol−
mi demokrácia−központ nevében sms−ek
ezreit küldik szét, hogy az „egyetlen de−
mokratikus és helyes döntést“ meghoz−
va ellenfelemre szavazzanak az embe−
rek. A választások délutánján pedig azt
híresztelték rólam, hogy szívinfarktust
kaptam, élet és halál között vagyok, nem
érdemes rám szavazni. Tudom, nem illik
olyan szót használni, hogy aljasság, de
most úgy érzem, az ilyen „kampányfo−
gás“ ennél súlyosabb jelzőt is megérde−
melne. A választások eredményével elé−
gedett vagyok, a polgárok bizonyították,
képesek mérlegelni tizenkét év munká−
jának az eredményét, s az elért sikerek

 Ön szerint mi az, amivel legin−
kább megszólították választóikat?
– Tovább akarjuk bővíteni az ipari
parkot, új munkahelyeket teremteni. En−
nek feltétele az infrastruktúra fejleszté−
sének a folytatása, a városi forgalmi kör−
gyűrű megépítése, a városban pedig a
parkolási rend kialakítása. Ez utóbbinak
része egy mélygarázs megépítése. Für−
dővárossá szeretnénk változtatni Duna−
szerdahelyt, milliós fejlesztéseken van
túl a városi fürdő, ez esetben is a meg−
kezdett koncepció szerint kell folytatni a
munkát. Kulturális, sport− és szórakozta−
tó−központ kialakítására elsősorban a fi−
atalok körében nagy az igény, már ké−
szek a terveink, megvan az építkezéshez
szükséges telek. A fiatalokat, de a nyug−
díjasokat is érinti a bérlakás−építési
programunk, amely nyomán olcsóbban
jutnának lakásokhoz − adott esetben csak
a lakbér fejében − a rászorulók. És bár
eddig is sokat tettünk iskoláink színvo−
nalának javításáért, a tehetséggondozást
magasabb szintre akarjuk emelni olyan
alap létrehozásával, amely által fel tud−
nánk karolni minden rátermett gyerme−
ket, hogy egy se vesszen el közülünk,
aki a magyarság javát, jövőjét akarja
szolgálni.

9

HÁROM KÉRDÉS
Bugár Zoltán, a városi
választási bizottság vezetője:

A megfigyelők sem
kifogásoltak semmit
Dunaszerdahelyen öt választókörzet
19 szavazókörében zajlottak az önkor−
mányzati választások, tehát ennyi vá−
lasztási bizottság működött a vokso−
lás idején. Mind a tizenkilenc bizott−
ság szavazási eredményeket összesí−
tő jegyzőkönyveiben szereplő adatok
összegzése után alakult ki városunk−
ban a választási végeredmény, vagyis
az, hogy melyik jelölt hány szavazatot
szerzett a polgármester−, illetve a kép−
viselőválasztáson. A körzetenkénti
voksok összesítését a városi választá−
si bizottság végezte a bizottság elnö−
kének, Bugár Zoltánnak a vezetésével.
Bugár Zoltán lapunknak is nyilatko−
zott a választási bizottság munkájáról.
 Az egyes körzetekből befutó adatok
összesítésénél tapasztalt−e valamilyen
zavaró körülményt?
– Minden rendben zajlott, amit a legin−
kább azzal támaszthatok alá, hogy mind a
tizenkilenc szavazókörben lévő választóbi−
zottság valamennyi tagja, tehát a különbö−
ző pártok által delegált tagok egytől egyig
aláírták a jegyzőkönyveket. vagyis pártho−
vatartozástól függetlenül egyetértettek a
jegyzőkönyvekben feltüntetett szavazási
eredményekkel. Ezt nagyon fontosnak és
megnyugtatónak tartom.
 Voltak−e független megfigyelők az
egyes szavazókörökben?
– Erről az illető szavazóköri választási
bizottság volt hivatott dönteni. Ahol ilyen
kérelmet regisztráltak, ott az illető bizott−
ság demokratikusan szavazott arról, hogy
jelen legyenek−e megfigyelők. Tudomá−
som szerint nyolc megfigyelő is ott le−
hetett a szavazás idején, sőt, a szavazat−
számlálásnál is.
 Úgy tudni, a szavazatösszesítést
végző városi választási bizottságban is
megszavazták, hogy jelen lehessen egy
megfigyelő.
– Valóban, egy hölgy megfigyelő jelen−
létében végeztük a munkánkat, teljesen át−
látható és transzparens módon. Az illető
hölgy jelenléte nem zavarta a munkánkat,
és nem is emelt egyetlen kifogást sem a
városi választási bizottság munkájával
kapcsolatosan.
–pve−
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AZ IDŐSEK IRÁNTI TISZTELET HÓNAPJÁRÓL az idén is meg−
emlékeztek városunk mindkét nyugdíjas otthonában és panziójában. A város veze−
tése más évekhez hasonlóan apró figyelmességgel kedveskedett az önkormányzat
által fenntartott két in−
tézmény
lakóinak,
akik cserébe rövid
kultúrműsorral lepték
meg az ünnepségen
résztvevő Nagy Fri−
gyes alpolgármestert
és Kanovits Violát, a
belügyi osztály veze−
tőjét. Képünkön: az
egybegyűlteket az ün−
nepségen Kornfeld Ti−
bor panzióigazgató
köszöntötte a keleti la−
kótelepen lévő nyug−
díjas panzióban.

V MESIACI ÚCTI K STARŠÍM

spoluobčanom aj tento rok
usporiadali milú slávnosť v obidvoch domovoch dôchodcov a penziónov
mesta. Vedenie mesta pri tejto príležitosti prekvapilo prítomných dôchodcov
malými
darčekmi.
Obyvatelia penziónov
pripravili krátky kul−
túrny program, ktorým
zožali veľký úspech.
Na slávnostných ak−
ciách sa za mestský
úrad zúčastnili vice−
primátor
Fridrich
Nagy a vedúca vnú−
tornej správy Viola
Kanovits. Prítomných
pozdravil
riaditeľ
domovov dôchodcov
Tibor Kornfeld.

Összefogás egy tizenkét éves
beteg kisfiúért

Ádám kijevi
gyógykezeléséért
A FEMIT Polgári Társulás szervezésében "Fia−
talok a fiatalokért" elnevezésű jótékonysági na−
pot tartottak a Városi Művelődési Központban.
A rendezvény célja egy súlyosan beteg tizenkét
éves kisfiú gyógyulásának elősegítése. Fél
Ádámnak különleges orvosi kezelésre van szük−
sége, amit csak Kyjevben kaphat meg.
A egybegyűlt diákokat és tanáraikat Győri
Margit, a FEMIT Polgári Társulás elnöke üd−
vözölte. Beszédében hangsúlyozta, örömmel
tölti el, hogy Ádám gyógyulásában ilyen sokan
nyújtanak segítséget. Ezután Nagy Frigyes, al−
polgármester tolmácsolta együttérzését és kö−
zölte, hogy a városi önkormányzat tízezer koro−
nát különített el költségvetéséből e nemes cél
érdekében. Masszi János, az Ádám által is láto−
gatott Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű
Alapiskola igazgatóhelyettese mondott köszö−
netet minden részvevőnek a segítőkészségért.
A jótékonysági rendezvényen a Ghymes
együttes adott gyermekkoncertet, majd Baranta
bemutató következett. Az Ifjú Szivek táncegyüt−
tes ismét fergeteges tapsot kapott. Végezetül a
Korzár együttes adott elő megzenésített verse−
ket.
A jótékonysági napon szinte az összes alap−
iskola képviselte magát és a belépődíjakból
összegyűlt bevételt a beteg kisfiú gyógykeze−
lésére ajánlották fel.
− and −

Szeretetlakomával zárult a rászorultakat megsegítő őszi jótékonysági akció

Adományt még fogadnak
November utolsó napjaiban hivatalosan lezárult a dunaszer−
dahelyi római katolikus egyházközösség és a Ferences Világi
Harmadrend helyi képviselői és szimpatizánsai, valamint a vá−
rosi hivatal belügyi osztálya által rendezett őszi jótékonysági
akció. Ez alkalomból a szervezők az idén is szeretetlakomával
kedveskedtek az összehívott rászoruló családoknak. A városi
nyugdíjasklub épületében került sor a hangulatos találkozóra,
amelyen a városi szociális és egészségügyi bizottság tagjainak
jelenlétében átadták a karácsonyi élelmiszercsomagokat a
Az ünnepség elején Bugár György városi képviselő köszö−
netet mondott mindenkinek, akik segített a szervezésben, így
Kanovits Violának, a városi hivatal belügyi osztálya vezetőjé−
nek és Kiss Róbert római katolikus esperesnek.
Nagy Frigyes alpolgármester a csaknem 50 egybegyűlt csa−
ládtag előtt úgy fogalmazott, hogy a megosztott öröm kettős
öröm. „Fontosnak tartom, hogy vannak még emberek városunk−
ban, akik nem feledkeznek meg a felebaráti szeretetről sem,”−
mondta az alpolgármester.
Kiss Róbert római katolikus esperes azt emelte ki, hogy az
adományozók emberi szeretetből cselekedtek, majd közösen
imádkoztak és fogadták Jankó Gábor káplán ünnepi áldását.
Bognár József képviselő, a szociális és egészségügyi bizott−
ság elnöke, egyben a dunaszerdahelyi református presbitérium
egyik tagja szerint a református egyházközösség a jövőben is

bekapcsolódik az adományok gyűjtésébe.
Az ünnepély végén minden rászoruló családnak élelmiszer−
csomagot adtak át.
− and −
A gyűjtés hivatalos része ugyan lezárult, azonban a rendezők
adományokat ezután is fogadnak a Vásártér 825/8 szám alatt
székelő Városi Nyugdíjas Klubban. Ha valaki szeretne ado−
mányt átadni, kérjük, jelentkezzen a 0904/ 644 950− es tele−
fonszámon, mivel ügyeletet már nem tartunk.” – tájékoztatta
lapunkat Bugár György.
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Beszélgetés Wittner Máriával, az 1956− os forradalom aktív résztvevőjével

„Ők ünnepeltek, mi a mártírokra emlékeztünk“
Ötvenhatos
halálraítéltként
harmichat éve szabadult a Ká−
dár−rezsim−börtönéből, majd
a legutóbbi országyűlési válasz−
tásokon a Fidesz parlamenti
képviselője lett. Wittner Máriá−
val abból az alkalomból beszél−
gettünk, hogy ősszel Dunaszer−
dahelyen járt és beszédet mon−
dott a diktatúrák áldozatainak
emlékére emelt szobor ünnepé−
lyes felavatásakor.
 Gondolom, a forrada−
lom ötvenedik évfordulóján ki−
csit békésebb emlékezésre
számított…
– Mi, akik a forradalom aktív
résztvevői voltunk, valóban ké−
szültünk, reménykedtünk, hogy
megérjük az ötvenedik évfordu−
lót. Szerettünk volna tisztesség−
ben emlékezni. Nemrégiben te−
mettünk egy 56− os társunkat, aki
a forradalom óta bénán ült egy
tolókocsiban. Mindig mondtam
neki: te kaptad az igazi
életfogytiglant, nem mi, hiszen
te kerekesszékhez vagy kötve. Ő
nagyon szerette volna megérni a
félévszázados évfordulót. De
most, bár tudom, szörnyen hang−
zik azt mondom, jobb, hogy nem
érte meg. Mert iszonyatosan ke−
serű csalódás lett volna számára
a budapesti „megemlékezés”.
 Sokan párhuzamot von−
nak az 1956− os− és a 2006− os
októberi események között.
Önnek mi erről a véleménye?
– Ami 1956− ban történt, az
egy tiszta forradalom volt.
A 2006− os események még nem
nevezhetők forradalomnak, de
bizonyos hasonlóság megfigyel−
hető. Tamási Áron szavaival él−
ve, most is folyt a vér a pesti ut−
cán. Csak most Gyurcsány rend−
őreinek és kommandósainak
„köszönhetően”. A budapesti ut−
cai események közvetlen kirob−
bantója egyértelműen a kiszivár−
gott balatonöszödi miniszterel−
nöki beszéd volt. A nép eddig is
tisztában volt azzal, hogy ez a
kormány nem csinált semmit,
amire az ország büszke lehetne.
A társadalom szembeköpése,
hogy ezt így ki is jelentik. Ezzel
kevesen számoltak. Ez volt a tu−
lajdonképpeni szikra.
 Ön még a miniszterelnök
balatonöszödi beszédje előtt
kijelentette, hogy nem kíván
együtt ünnepelni a jelenlegi
kormánnyal..
– Megdöbbentő arra kérni
bennünket, hogy együtt ünnepel−

jünk azzal a kormánnyal, amely
a kádári emlőkön nőtt fel. Egy
olyan miniszterelnök vezette
kormánnyal, aki KISZ− titkár−
ként, kihasználva a kapcsolati tő−
kéjét, hozzájárult az ország totá−
lis kifosztásához. Aki egy me−
rénylettel belekapaszkodott a mi−
niszterelnöki székbe. Aki elődjé−
vel, Medgyesy Péterrel egyetem−
ben adósságcsapdába sodorta az
országot. Az ominózus beszéd−
ben kijelentette, hogy semmit
nem csináltak a négy év alatt,
amire büszkék lehetnek. De pe−
dig csináltak valamit: eladósítot−
ták Magyarországot. Erre vi−
szont valóban nem lehetnek
büszkék, mert ezt az állampol−
gárok fogják nyögni. Mi mind−
nyájan, akiknek a nyakára föl−
vették ezt az adósságot. Elkép−
zelhetetlen dolognak tartom,
hogy együtt ünnepeljek azokkal,
akik ugyanúgy a régi kádári
módszerekkel irányítják, az álta−
luk oly sokszor hangoztatott „de−
mokráciát”.

Hogyan lehetne elejét
venni a rendőrök és a polgárok
újabb összecsapásainak? Lát
valamilyen módot erre?
– Most a legfontosabb az len−
ne, hogy az a Gyurcsány−
kormány távozzon, amely eladó−
sította és tönkretette az országot,
és a forradalom 50. évfordulóján
az ünneplő közösségre szabadí−
totta a rohamrendőröket. Mert ha
ezt nem teszi meg, akkor az ötve−
nedik évforduló békésen lezajlott
volna. Egyszerűen elzárták az
emberek elől azokat a tereket, ut−
cákat, ahol igazán ünnepelni le−
hetett volna. Ők ünnepeltek, mi
pedig a mártírokra emlékeztünk.
Ez két dolog, óriási a különbség.
Előző nap este a parlamentben a
kitüntetések kiosztásakor a mi−
niszterelnökkel nem mindenki
fogott kezet. Ez számukra nagy
blamázs volt. És itt jött másnap a
hatalom bosszúja. Rá lehet fogni
az emberekre, hogy vandálok,
szélsőségesek voltak, de az igazi
vandalizmust a rendőrök követ−
ték el. Itt semmi nem volt szent.
A lovasrendőrök mindenkit
megkardlapoztak. Papokat, ide−
gen állampolgárokat is. Bemen−
tek még a vendéglátóipari egysé−
gekbe is és az étkező, nem az ut−
cán lévő embereket is megver−
ték. Félelemkeltés volt a cél. És a
bosszú. Ismerjük az elvtársakat!
Ők 1956 óta jottányit sem vál−
toztak. A módszereik ugyan−
azok.
 Magyarország határain

kívül szinte nincsen 56− os em−
lékmű. Milyen érzés részt ven−
ni a felvidéki Dunaszer−
dahelyen egy ilyen emlékmű−
avatáson?
– Nagyon jó érzés. Augusztus
13− án kaptam meg a Szent Ist−
ván díjat Esztergomban, és akkor
hívott meg Duray Miklós erre a
megemlékezésre. Külön öröm,
hogy Pázmány Péter polgármes−
ter azt a Duray Miklóst kérte fel
a meghívás átadására, akinek
életútját magam is nagy tisztelet−
tel figyelem. Köszönöm a felvi−
déki magyarságnak, hogy meg−

emlékeznek 1956− ról. Bár én az
1968− os eseményekkor börtön−
ben voltam, de azért itt is vannak
ebből az időből sérelmek és bán−
tódások. Kádár még 1968−ban is
lakáj módjára szolgálta ki az ak−
kori szovjet hatalmat. Ettől egy−
szerűen az ember elpirul! Ez az
ember ugyanazt megtette a felvi−
déki magyarokkal, mint velünk
56− ban. Elárulta őket.
 Milyen kép él Ön szerint
az emberekben 1956− ról, a
forradalomról?
– Számtalan helyen megfordu−
lok, és sajnos, az a tapasztala−
tom, hogy az 56− os forradalom−
ról sok emberben elferdített kép
él. Érdekes, hogy erősen leredu−
kálták azoknak az áldozatoknak
a számát, akik a parlamenti sor−
tűznél estek el. Hatvanegyné−
hány halottról beszélnek, pedig
ott több száz volt a halottak szá−
ma. Hatvan embertől nem tocsog
a vér az utcaköveken, mint
ahogy ott tocsogott. Döbbenetes,
hogy nem olyan régen kaptam
egy verset, amelyet 1956 október
25−én írt egy résztvevő lány,
Fióna álnéven. A vers egyértel−
műen igazolta az én már régóta
élő gyanúmat, miszerint számos
halottat egyszerűen beledobáltak

az akkor épülő kettes metró árká−
ba. Senki nem tudta, hogy ott
vannak, mert rögtön utána meg−
épült a metró. Mosonmagyar−
óváron is 55 halottról beszélnek.
Hát ott 101 halott volt, csak na−
gyon sokan elvitték haza elte−
metni a halottaikat, mert féltek a
retorziótól.
 A forradalom ötvenedik
évfordulóján sok megemléke−
zésen, rendezvényen részt vett.
Melyikre emlékszik vissza a
legszívesebben?
– Rengeteg kellemes élmé−
nyem van. Nagyon sok helyen
voltam Magyarországon, több is−
kolában is jártam. De nagyon jók
voltak az iskolákban megrende−
zett előadások, vetélkedők is. A
legmeghatóbb az volt, mikor a
budakeszi polgári közösségtől
díszoklevelet vettem át, és kap−
tam hozzá egy kis dobozt. Mikor
kinyitottam, akkor egy kis láncra
akasztható ezüst érme volt ben−
ne, rajta Katinak, az egyik kivég−
zett társamnak a gravírozott arc−
képével. Elfutotta a könny a sze−
memet.
 A mai egyre nemzetietle−
nebb, globalizálódó világban
hogyan lehetne főként a fiata−
lokkal megismertetni, mi tör−
tént valójában 1956− ban?
– Ez magyar forradalom volt.
Az a forradalom a kommuniz−
mus bástyáján ütött rést. Ezt
mindenkivel tudatosíttatnunk
kell, és tudatosítjuk is. Vagyunk
mi még élő 56− osok, akik a for−
radalom óta kitartunk e kemény
vonal mellett. De azért van még
tennivalónk, és fogunk is tenni.
Meg vagyok győződve, hogy ma
már ezt a forradalmat nem fogják
tudni úgy hamisítani, mint évti−
zedek magyar történelmét. Mert
az 1956 alapítvány, aminek ku−
rátora vagyok, segíti olyan köny−
vek kiadását, olyan szobrok állí−
tatását és az olyan szellemi tevé−
kenységet, amely 56 szellemisé−
gét táplálja és növeli. A mi fel−
adatunk az, hogy élő történelem−
órákat tartsunk. Sajnos, a mai na−
pig a történelemkönyvekben alig
írnak valamit a forradalomról.
De amikor élő történelemórát
tartunk az iskolákban, amikor az
ember visszamegy időben, test−
ben, lélekben 1956− ba, azt meg−
érzik a diákok. Más, mint amikor
egy tanár hamar ledarálja az
anyagot. Ilyenkor az ember az
egész lelkét kitárja. Ezeket a
gyermekeket már nem tudják
majd félrevezetni.
− and −
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Védett otthonra lenne szükségük a speciális iskola elvégzése után.
Autistákat segitő polgári társulás alakult városunkban

Mit tehetnénk az esőemberkékért?
Emlékeznek még az autista
fiatalemberre, akit Dustin
Hoffman alakított zseniáli−
san az Esőember című ame−
rikai filmben? Ilyen esőem−
berkék nálunk, Dunaszer−
dahelyen is vannak, bizo−
nyára már az olvasók közül
is sokan találkoztak velük,
ahogy kísérőjük kezébe ka−
paszkodva ballagtak az is−
kola felé, mert speciális isko−
lájuk van már hat éve.
És most pár hónapja ismét van
valami, ami értük, az ő érde−
kükben jött létre, ráadásul tel−
jesen spontánul, mindenfajta
külső segítség nélkül. Egy
szervezet, a neve Autistákat
Segítő Polgári Társulás. Lel−
ke, alapítója, mindenese Lo−
vas Mária, egy 14 éves
autista gyermek édesanyja. Je−
lenleg vagy harminc tagot tö−
mörít, autista gyermekek szü−
leit, pedagógusait és a társu−
lást segítő önkénteseket. Az
utóbbiak hatan vannak, mind
egyetemisták, rokonszenves,
együttérző, és a mi a fő, segí−
teni, cselekedni kész ifjú em−
berek.
Hogy miért van szükség
a társulásra? Azért, hogy
a szülők ne legyenek olyan
magukra hagyatottak, tanács−
talanok, tehetetlenségükben
kétségbeesettek, mint Lovas
Mária volt annak idején, ami−
kor kiderült kisfia betegsége.
Ő maga így vall erről: „Az
autista gyermek születése ren−
geteg problémát hoz a család−
ba. A szülők nincsenek rá fel−

készülve, semmit sem tudnak
a betegségről, nem tudják, ho−
gyan bánjanak a kicsivel. És
nincs, aki tanácsot adjon. Ne−
künk hosszú éveken át valósá−
gos detektívmunkával kellett
kutatnunk információk után,
mindennek a saját erőnkből
kellett utánajárnunk Magyar−
országon. A legrosszabb ál−
maimban se jöjjenek vissza
azok az évek, mert nincs rette−
netesebb egy szülő számára,
mint látni, hogy a gyereke ön−
magát bántja, üti−veri, sír,
szenved, és nem tud rajta segí−
teni, mert nem tudja megmon−
dani, mi baja, hogyan, mivel
lehetne rajta segíteni.”
De nemcsak azért kell a tár−
sulás, hogy a szülők megosz−
szák egymással gondjaikat, ta−
pasztalataikat, bár ez is óriási

segítség, erőt, bátorítást ad, és
erre nagy szükség van. A kö−
zös célok megvalósítása – ez
a társulás fő feladata. Mert a
speciális iskola létezése jelen−
tős eredménynek számít, de
távolról sem old meg minden
problémát. Már jóval az isko−
láskor előtt el kell kezdeni az
intenzív foglalkozást az
autista gyermekkel, erre azon−
ban Dunaszerdahelyen nincs
lehetőség, az ún. korai fejlesz−
tésre Nagyszombatba vagy
Pozsonyba, esetleg Győrbe
kell vinni az apróságokat.
„Van remény, hogy ez a gond
megoldódik: ha lesz hat
autista kisgyermek, jövő ősz−
től speciális óvoda nyílik szá−
mukra, így ígérték a nagy−
szombati kerületi oktatási
osztályon” – reménykedik
Lovas Mária.
És még valami kellene, de
nagyon: egy délutáni foglal−
koztató, amolyan napközi,
ahol az iskolai tanítás után le−
hetnének a gyerekek, és szak−
ember felügyelete alatt sza−
badidős tevékenységet, fej−
lesztési gyakorlatokat végez−
hetnének. Mert a mai körül−
mények között egyre keve−
sebb szülő engedheti meg ma−
gának, hogy otthon maradjon
autista gyermekével. Ezt a je−
lenlegi törvény hét évig teszi
lehetővé, ami jelentős haladás

a korábbi évek gyakorlatához
képest, amikor az autista gyer−
mek otthoni gondozásával töl−
tött éveket egyszerűen nem is−
merték el, nem számították
bele a nyugdíjba. De a hét év
hamar elfut, és mivel egy fize−
tésből szinte lehetetlen megél−
ni, az édesanya is munkába
áll. Ekkor jön a nagy gond: ki
fog vigyázni a gyerekre, hisz
az iskola csak délig tart,
a munkaidő viszont négyig,
vagy annál is tovább.
De még ezzel sem ér véget
a megvalósításra váró felada−
tok sora. Mert mi legyen az
autista fiatallal, ha kijárta az
alapiskolát? A megoldást
Nyugaton már régen megta−
lálták az ún. védett otthonok
formájában, ott szinte minden
régióban működik ilyen. Ahol
adottak a feltételek, farmszerű
gazdálkodás folyik, mezőgaz−
dasági termelés, állattenyész−
tés, minden munkát az otthon
autista lakói végeznek. „Íror−
szágban agyongyógyszerezett,
kikötözött autistákat helyeztek
át a pszichiátriai intézetből
ilyen farmra, és a terápiának
tekinthető tevékenység hatá−
sára egy idő után gyógyszer−
mentesekké váltak. Magyaror−
szágon már van ilyen ír típusú
védett otthon, ilyet szeretnénk
mi is létrehozni“ – mondja
Lovas Mária. Mond még va−
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lamit, ami tájainkon szinte hi−
hetetlenül hangzik: az a védett
otthon, amely a Győr melletti
Mindszentpusztán létesült, és
tizenkét lakója van, az állam−
nak egyetlen fillérébe sem ke−
rült. Az utolsó szögig min−
dent pályázati pénzekből és
szponzori adományokból fe−
deztek. A Mit tehetnék érted?
alapítványnak, amely három
év alatt tető alá hozta ezt
a projektet, óriási szerencséje
volt: az egyik autista fiatalnak
az édesapja remek szervező−
készséggel és hozzáértéssel
intézte az ügyeket, ezenfelül
melléjük állt a regionális lap,
a Kisalföld, amely közvetle−
nül karácsony és húsvét előtt
az alapítvány címével ellátott
csekket tett be minden újság−
ba, csupán az összeget kellett
beírni. Volt, aki csak egy öt−
venest tudott küldeni, de kül−
dött. Minden egyes alkalom−
mal több mint egymillió forint
gyűlt ilyen módon össze.

A vállalkozók többsége azon−
ban nem pénzt küldött, hanem
anyagot az építkezéshez: tég−
lát, kavicsot, cserepet, cemen−
tet, faanyagot, parkettát,
csempét, ki mit tudott.
Bóna Jutka egyetemi hall−
gató, a társulás önkéntes segí−
tője eddig nem tapasztalt ilyen
áldozatkészséget: „Pedig már
sok felhívást tettünk közzé
a sajtóban. Nemrég például
a nők ezrei által olvasott ha−
zai
női magazinban, az
Evában, amely rengeteg sike−
res, jó anyagi háttérrel ren−
delkező nőt mutatott be. Gon−
doltuk, hátha segítenek, de
mindössze egy hölgy jelentke−
zett, 20 ezer koronát küldött.
Nagyon keveseket szólít meg
az autisták problémája.” Kér−
désemre, próbáltak−e már
EU−s pénzeket szerezni, Jutka
elmondja, milyen kemény dió
a pályázatírás: „Projektmene−
dzsernek kell lennie annak,
aki megcsinálja. Az EU−s pá−

Pázmány: Számíthatnak ránk
Pázmány Péter szerint a társulás számíthat a városi önkor−
mányzat segítségére. “Annyit már most megígérhetek, hogy
a városi hivatal mellett működő projektíró iroda segít majd
a társulásnak a projektek elkészítésében. A nagyszombati
szervekkel már egyszer tárgyaltunk a helyiségproblémáról,
és abban állapodtunk meg, hogy hamarosan újra megvitat−
juk ezt a kérdést és közösen keressük a megoldást” – nyilat−
kozta városunk polgármestere.
lyázatokhoz komoly segítség−
re lesz szükségünk, mert ko−
moly összegekről van szó.”
Meggyőződésem,
hogy
Dunaszerdahelyen vagy má−
sutt akad valaki, aki tud pályá−
zatot írni, és szívesen segít
a társulásnak. És abban is biz−
tos vagyok, hogy lesznek
olyanok, akik hajlandóak ál−
dozni az autisták védett ottho−
nára, akár pénzzel, akár építő−
anyaggal, berendezési tár−
gyakkal vagy egyébbel. És
biztosan lesz olyan is, aki egy
évre bérmentesen befogadná a

társulást, rendelkezésére bo−
csát egy helyiséget, hogy tag−
jainak havonta egyszer legyen
hol találkozniuk. Nekik, a jó−
akaratú embereknek küldjük,
előre köszönve segítségüket,
a társulás címét: Spoločnosť
na pomoc osobám s autizmom
v Dunajskej Strede, Rényska
4212/8, 929 01 Dunajská
Streda. Telefon: 0905/533
813,
E−mail:
lovasm@
stonline.sk,
Számlaszám:
2667210101 TATRA BAN−
KA, IČO: 37850334
(vojtek)

Körösényi Tamás Munkácsy−díjas szobrászművész tárlata a Vermes villában

Az illeszkedés és a kapcsolat viszonyának kifejezése
A Kortárs Magyar Galériában
december 8−án nyitották meg
a Körösényi Tamás Mun−
kácsy−díjas szobrászművész
alkotásaiból összeállított tár−
latot. A Budapesten született
művész életpályáját Hushegyi
Gábor esztéta méltatta.
Körösényi miután befejez−
te tanulmányait a Magyar
Képzőművészeti Főiskolán,
a bécsi képzőművészeti aka−
démián gyarapította tudását.
Jelenleg – és immár 15 éve –
osztályvezető tanár a Ma−
gyar Képzőművészeti Egye−
temen.
Már a 70−es évek közepén
készült munkáira is a szobrá−
szat végső határainak a kere−
sése jellemző. A 80−as évek
elejéig egymással párhuzamo−
san születtek figurális, a pop
art, a minimal art hatását tük−
röző objektjei, koncept−
művei. Az 1982−es Giaco−
metti−sorozata vezetett át a
bécsi Képzőművészeti Akadé−
mián megkezdett, álcázással
foglalkozó munkák gondolati−
ságához. A szobrászi munka
folyamatának egy meghatáro−
zott stádiumában tudatosan
félbehagyott, rongylepelbe

csavart gipszalakok összegzik
a figurális tradícióhoz való vi−
szonyát, és egyben jelzik a to−
vábblépés irányát, melyben a
lepel egyre hangsúlyosabb, és
differenciált
jelentéstarto−
mánnyal bíró elemmé válik. A
katonai terepmintákat idéző
sablonok, a sprével fújt álca−
motívumok, objektek kezdet−
ben a rejtőzködés, a védelem−

keresés szinonimái, azonban
az évtized második felére kez−
dik elveszíteni konceptuális
jellegüket és felerősödnek
plasztikai, színbeli értékeik.
„Az ide−oda pöndörödő hatal−
mas levélformák már auto−
nóm plasztikák, amelyek nem
csupán önmagukban mozdul−
nak meg a térben, hanem egy−
mással is kapcsolatba lépnek.

Körösényi Tamás

E viszonyrendszer kialakítása
során – művészetében a 90−es
években új gondolat kezdett
körvonalazódni: az illeszke−
dés, melynek lényegét a már
kiérlelt szobrászi nyelven
megszólaló organikus és a
puzzle−játékból ismert kirakós
formák analógiájára fogal−
mazta meg. E művek önálló
plasztikai erején túl egymás−
hoz való viszonyuk kap hang−
súlyt. Kapcsolatuk, véletlen
vagy tudatos találkozásuk tá−
gabb értelemben eszmék és
érzelmek találkozási pontjai−
nak erőtereként értelmezhe−
tők.“ (artportal.hu)
Egyéni és csoportos kiállí−
tásai már a hetvenes évek vé−
gétől a világ számos országá−
ban vonzották az érdeklődő−
ket. Már 30 éve, hogy meg−
nyílt az első tárlata, a most
megnyílt dunaszerdahelyi ki−
állítás már 38. a sorban. Alko−
tásait Magyarországon és
Szlovákián túl már Ausztriá−
ban, Hollandiában, Romániá−
ban, Németországban és Fran−
ciaországban is bemutatták.
A tárlat január 11−ig tekint−
hető meg a Vermes villa falai
között. (no)
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Eredményhirdetés és kiállítás a városi fotópályázat legszebb képeiből

Gyarapodott a város képarchívuma

Eredményhirdetés
a Vermes villában.
Soós László átveszi a díjat
A Vermes villában megrende−
zett tárlaton a negyven legjobb
fotó volt kiállítva a pályázat
idei és tavalyi terméséből. A
szakmai zsüri szerint a mennyi−
séget és minőséget tekintve
nem volt számottevő különb−
ség a tavalyi és az idei pályá−
zatra beküldött felvételek kö−
zött. Egy lényeges eltérés
A FÉNYKÉPEK
DUNASZERDAHELYRŐL c. fo−
tókiállításon az alábbi pályá−
zók nyertek
Výsledky fotografickej súťaže
DUNAJSKÁ STREDA
V OBRAZOCH
SOÓS LÁSZLÓ (Dunaszerda−
hely/ Dun.Streda): Tükröződés
(Odraz), Lakótelep (Sídlisko) −
A POLGÁRMESTER DÍJA,
CENA PRIMÁTORA MESTA
GÖNDÖR LÁSZLÓ: Feszület /
Kríž , Szökőkút / Fontána
A ZSŰRI DÍJA / CENA POROTY

azonban mégis mutatkozott.
A fényképpályázat fő szerve−
zője, Lipcsey György Mun−
kácsy−díjas szobrászművész
örömmel nyugtázta, hogy a
résztvevők ezúttal tartották ma−
gukat ahhoz, hogy a pályázat
elsősorban Dunaszerdahelyről
szól és a város jellegzetessége−
it, arculatának változásait hiva−
tott dokumentálni. A fotók
ugyanis a városi fényképarchí−
vumot fogják gyarapítani. Ta−
valy a pályázók zömmel termé−
szetfotókat küldtek be és csak
elvétve akadt köztük kép a vá−
rosról, vagy a dunaszerdahelyi
utca emberéről.
A zsűriben az idén is szakte−
kintélyek foglaltak helyet,
olyan emberek ítélete döntött,
mint Szabó Lilla budapesti
művészettörténészé vagy a
már említett Lipcsey Györgyé.
A hattagú bírálóbizottság egy−
öntetűen megállapította, hogy

FODOR PÉTER (Várkony/ Vra−
kúň): A Szent György templom
II. / RK kostol Sv. Juraja II. A Fő
utca II. / Hlavná ulica II. A Vá−
rosháza / Mestský úrad. A ZSŰ−
RI DÍJA, CENA POROTY
További pályázók/Ostatní
BÁTKY TAMÁS (Bős /Gabčí−
kovo), TATIANA GRÓFOVÁ
ml.(Várkony/ Vrakúň), MENY−
HÁRT LILLA (Dunaszerdahely /
Dun.Streda), JUHÁSZ JUDIT
(Dunaszerdahely / Dun.Streda)

Göndör László: Feszület

a digitális technika kínálta le−
hetőségek nem igazán tükrö−
ződtek a beérkezett felvétele−
ken. A pályázaton a polgár−
mester díját egy dunaszer−
dahelyi műkedvelő fotós,
Soós László nyerte, aki
csak szeptemberben szer−
zett tudomást a fényképpá−
lyázatról, és akkor látott
hozzá a fotózáshoz. A húsz−
éves egyetemista Nyitrán ta−
nul informatikát. Ugyancsak
a díjazottak között van a tava−
lyi győztes, Fodor Péter is, aki−
nek a díjnyertes békafotója egy
nemzetközi kiállításra is elju−
tott. Fodorral egyetemben
a megosztott fődíjat Göndör
László nyerte, aki tavaly is díj−
jal tért haza. Az idei du−
naszerdahelyi fotópályázatra

Soós László: Lakótelep
beküldött legszebb felvétele−
ket december 8−ig a tava−
lyiakkal együtt láthatta a kö−
zönség a Vermes villa emeleti
termeiben.
–pve–

Fodor Péter: Városháza
Vyhodnotenie fotografickej súťaže a výstava z najhodnotnejších prác

Archív mesta obohatený o nové zábery
Na výstave vo Vermesovej vile bolo prezentovaných štyridsať
najlepších fotografií, ktoré zaslali nadšenci kvalitných fotografií do
súťaže DUNAJSKÁ STREDA V OBRAZOCH. Podľa odbornej
komisie neboli značné kvalitatívne a kvantitatívne rozdiely medzi
jednotlivými ročníkmi. Jeden zásadný rozdiel v súťaži však predsa bol.
Hlavný organizátor súťaže, akademický sochár György Lipcsey,
laureát Munkácsyho ceny s radosťou konštatoval, že súťažiaci sa tento
rok držali viacej zámeru organizátorov, aby práce zachytávali život a
dianie v Dunajskej Strede, dokumentovali charakteristické črty
mesta. Práce budú totiž obohacovať mestský archív. Vlani bolo do
súťaže zaslaných viac žánrových fotografií, ktoré zachytávajú krásy
prírody, pričom fotografií o meste bolo len málo.
Fotografie hodnotila odborná komisia, ktorej členom boli takí
odborníci, ako kunsthistorička z Budapešti, Lilla Szabó, alebo ako už
spomínaný Gy. Lipcsey. Komisia konštatovala, že súťažiaci ešte
nevyužili všetky možnosti, ktoré ponúka digitálna technológia. Musíme
si však uvedomiť, že bol to len druhý ročník súťaže, upozornil Lipcsey.
Cenu primátora získal amatérsky fotograf z Dunajskej Stredy,
László Soós. Medzi ocenenými je aj vlaňajší víťaz, Péter Fodor,
ktorého žaba sa dostala aj na jednu medzinárodnú súťaž. Podobne bol
ocenený aj László Göndör, ktorý bol aj vlani medzi najlepšími.
Výstava najlepších tohtoročných a vlaňajších fotografií trvala do 8.
decembra.
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Évfordulók / Esemény

Két nagy évforduló
Két nagy évfordulót ünnepel a katolikus egyház, de mindkettő eu−
rópai, sőt egyetemes jelentőségű. Az egyik, Loyolai Szent Ignác
halálának 500. évfordulója a 2006−os évhez kötődik, a másik, Ár−
pád−házi Szent Erzsébet születésének 800. jubileuma a 2007−es
évhez, XVI. Benedek pápa rendelkezésére azonban Szent Erzsé−
bet éve már az idén, november 19−én elkezdődött, és 2007. novem−
ber 19−ig tart.
Loyolai Ignác, a Jézus Társaság,
elterjedtebb nevén a jezsuita rend
alapítója 1491 körül született
Baszkföldön, egy elszegényedett,
13 gyermekes nemesi család leg−
kisebb fiaként. Hétéves korában

elkerült hazulról, először egy főúr
apródja volt, majd a spanyol kirá−
lyi udvarban élte az ifjú lovagok
felelőtlen, kicsapongó életét. Egy
csatában elszenvedett súlyos se−
besülés hosszú hónapokra ágyhoz
kötötte. Unalmában kezdte olvas−
ni a szentek életét, és ez teljesen
megváltoztatta. Azelőtt katonai
dicsőségre vágyott, a könyv hatá−
sára elhatározta, az egyház kato−
nája lesz. Felépülése után felnőtt
fejjel tanulni kezdett. A párizsi
egyetemen hozzá hasonlóan gon−

dolkodó fiatal teológusokat rá−
vett, alakítsanak szerzetesrendet.
III. Pál pápa, az egyház megújítá−
sának eltökélt híve hathatósan tá−
mogatta Ignác tervét. A rend,
amely az ellenreformáció élgár−
dája lett, korát megelőző nevelési
programjával a felnövekvő gene−
rációk hosszú sorát vonta hatása
alá, befolyásolta világlátásukat,
cselekedeteiket. Iskoláiból olyan
nagyságok kerültek ki, mint
Corneille, Descartes, Diderot,
Moliére, Voltaire. Egy évszázad−
dal alapítója halála után a Jézus
Társaság egy egész korra nyomta
rá bélyegét: a 17. századot a je−
zsuiták korának, művészetét, a
barokkot jezsuita stílusnak szokás
nevezni. A jezsuiták mindenütt
ott voltak: főúri udvarokban, kirá−
lyi palotákban és távoli kontinen−
seken, Ázsiában, Amerikában.
Paraguayban 150 évig működő
jezsuita köztársaságot hoztak lét−
re, védve a bennszülötteket a rab−
szolgaságtól és a kizsákmányo−
lástól. Tevékenységükkel gátol−
ták a gyarmatosítókat céljaik
megvalósításában, ez okozta
vesztüket. A gazdasági érdekek
mindennél erősebbeknek bizo−
nyultak, a hatalmas nyomás hatá−
sára XIV. Kelemen pápa 1773−
ban megszüntette Loyolai Ignác
nagyszabású művét, amely szer−

vezettségében, átgondoltságában,
méreteiben és hatásában máig
párját ritkítja. Csak 1814−től mű−
ködhetett ismét, de régi nagysá−
gát már nem érhette el. A ma−
gyarság számára a nagyszombati
egyetemet alapító, irodalmi nyel−
vünket gazdagító, a Habsburg
restaurációt támogató Pázmány
Péter jelenti mindazt a pozitívu−
mot és negatívumot, melyet álta−
lában a jezsuiták számlájára ír−
nak.
Árpád−házi Szent Erzsébetet
modern szentnek nevezik korát
messze megelőző szociális érzé−
kenységéért, jótékonykodása tu−
datos, tervszerű, átgondolt voltá−
ért, és azért a törekvéséért, hogy
intézményesítse a szociális gon−
doskodást. Kórházakat, árvaházat
létesített, ő alapította az első sze−
gényházat. Az adományok szét−
osztását rábízhatta volna másokra
is, de maga akart meggyőződni
arról, hogy valóban rászorultak−e
azok, akik kapják. Manapság
gyakran hallani, hogy nem halat
kell adni a rászorulóknak, hanem
meg kell őket tanítani halászni.
Ezt Erzsébet már a 13. század ele−
jén tudta és gyakorolta: mint fel−
jegyezték róla, számos alkalom−
mal nem ételt vagy pénzt adott a

szegényeknek, hanem szerszámot
a kezükbe, és aratni küldte őket,
kiérdemelt, becsületes napszám−
ért. Az 1225. évi nagy éhínség
idején naponta 900 rászorult ét−
keztetését szervezte meg. Kórhá−
zában nagy szeretettel maga ápol−
ta a betegeket, a leprásokat is,
akiktől mindenki irtózott.
Erzsébet 1207−ben született,
apja II. Endre, anyja meráni
Gertrúd volt. Négyévesen került
Hermann türingiai tartománygróf
udvarába, mint fia menyasszo−
nya. Tizennégy évesen lett a nála
hét évvel idősebb Lajos felesége.
Ideális házasság volt, három
gyermekük született. Lajos a ke−
resztes haddal a Szentföld felé
tartva járvány áldozata lett. A 20
éves özvegy helyzete tarthatat−
lanná vált, mert férje rokonsága
addig is rossz szemmel nézte pa−
zarlásnak minősített jótékonyko−
dását, s hogy ne folytathassa,
megfosztotta vagyona kezelésé−
nek jogától és férje birtokainak
jövedelmétől. Erzsébet elhagyta
Wartburg várát, először Eise−
nachban élt, fonással tartotta fenn
magát. Apja hazahívta, de ma−
radt, II. Frigyes császár feleségül
kérte, de elutasította. Assisi
Szent Ferenc harmadrendjének
tagja lett, a rokonok által kiadott
jussából Marburgban kórházat
létesített, ott ápolta a betegeket.
A megfeszített munka és az asz−
ketikus, önsanyargató életmód
aláásta egészségét, 24 éves korá−
ban meghalt. Halálos ágyán egy
magyar dalt dúdolt. Nagyon ko−
rán, halála után négy évvel szent−
té avatták. Egyike a legnépsze−
rűbb szenteknek, világszerte ma
is rengeteg karitatív intézet és
kórház viseli a nevét.
/tek/

Idegennyelvi verseny a Vámbéry gimnáziumban − immár kilencedszer

A kezdők is rutinos versenyzők
A dunaszerdahelyi Vámbéry
Ármin Magyar Tannyelvű Gim−
názium szinte havonta rengeteg
tanulmányi− és sportversenyt
rendez. A hagyományokhoz hí−
ven idén is lezajlott a Vámbéry
Ármin Idegennyelvi Verseny,
amelyre november 21− én került
sor.
A szlovákiai magyar gimnázi−
umok tanulói összemérhették an−
gol− és némettudásukat. De érzé−
kelni lehetett azt is, hogy ezek a
versenyek egy picit a jó hangu−
latról, az ismerkedésről is szól−
nak. Tanár és diák találkozhat,
kötetlenül
beszélgethetnek,
mindezt tehetik versenyzéssel
egybekötve.
Családias hangulat fogadott

bennünket, a terembe látogató
kívülállókat is, éppen ezért nem
volt nehéz pár diákkal szóba ele−
gyedni. A Vámbéry gimi két fia−
tal tanulója nagyon készséges
volt, s válaszolt pár, nekünk ta−
lán nevetségesnek tűnő kérdé−
semre. Domonkos Márk és Sebő
Marianna ezen a versenyen az
idén vettek részt először, de
egyikük sem kezdő. Állandó
résztvevői a járási ill. kerületi
fordulóknak, s míg Márk angol
nyelvből a tavalyi évben egészen
a pozsonyi országos döntőig ju−
tott, addig Marianna mindezt né−
met nyelvből teljesítette. Arra a
kérdésemre, hogy az ilyen típusú
versenyek melyik részét szeretik
a legjobban, mindketten határo−

zottan azt felelték, hogy bár a
verseny szóbeli része a legfonto−
sabb, ők mégis jobban szeretik
az írásbelit. Felkészülésük során
rengeteg feladatot oldottak meg,
illetve megtanulták az előre
megadott témákból írt fogalma−
zásokat. Mikor az esélyeikről
faggatóztam, elmosolyodva any−
nyit válaszoltak: "Igyekszünk!"
Kis idő múlva aztán megér−
keztek a meghívott iskolák
(Galánta, Nagymegyer, Fülek,
Komárom, Zselíz, Pozsony,
Tornalja és Somorja) diákjai és
megkezdődhetett a hivatalos
megnyitó, amely során röviden
tájékoztatták a diákokat a ver−
seny meneteléről, valamint a
pontozásról. Cseh Mária tanárnő

"bábáskodásának" köszönhetően
jön létre évről évre ez a verseny,
az idén kilencedik alkalommal,
ebben a formában pedig immár
hetedszer. A zsűritagok főleg a
versenyzők szókincsére, kiejté−
sére és az egyes kérdésekre való
reagálására összpontosítottak.
Mindkét nyelvet illetően két− két
kategóriában (kezdők és hala−
dók) hirdettek győztest.
Végeredmény: Angol − kez−
dők: Jantošík Laura (Párkány),
haladók: Hideghéty Klára
(Somorja)
Német −
kezdők: Szalay
György (Pozsony), haladók:
Varga Szilvia (Dunaszerdahely)
Mészáros Edina
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Horváth Sándor már négy évtizede foglalkozik a komáromi bukó galambfajta tenyésztésével

„A kocsma helyett a galambokra költök”

A dunaszerdahelyi Horváth
Sándor már több mint negy−
ven éve foglalkozik galambok
tenyésztésével. Munkája mel−
lett szakít időt erre a nem min−
dennapi foglalatosságra. A
szárnyasokat hazai és külföldi
versenyekre, kiállításokra is
viszi, s az évek során szép si−
kereket ért el.
„ Kilencen voltunk testvérek,
mindig voltak állataink otthon,
amelyekkel már akkor is szíve−
sen foglalkoztam. Most körül−
belül negyven Komáromi bukó
fajta galambom van. Ez egy
olyan érdekes fajta, hogy rövid
csőrhosszúsága miatt más ga−
lambfajtákkal kell felneveltetni.
Leginkább Rakovníki bukvenc
nevű fajtákkal neveltetem fel
őket, de a postagalambok is ki−
válóak erre a célra”.
A galambok ülőkékkel és
költőboxokkal ellátott ketrec−
ben vannak, amelynek zárt és
nyitott része egyaránt van. A
fiókákat híres− neves galam−
bászoktól veszi. „Vehetnék
olcsón is fiókát, de mindhiá−
ba, ha nem ér semmit. Inkább

adok érte jóval többet, csak a
fióka jó vérvonalból származ−
zon. Én magam is foglalkozom
fiókák költetésével és eladásá−
val. Márciusban engedem ösz−
sze a hímeket a jércékkel,
hogy tavasszal hozzanak to−
jást. Ameddig a fióka ki nem
vetkezik, nem adom el, mert
akkor derül ki, milyen a külle−
me a galambnak. Sajnos, a
nemesítéssel, a szép külalak
fokozásának rovására egyre
több tulajdonsága csak tom−
pult ennek a fajtának. Például
ha télen kirepülnek a ketrec−
ből a szabadba, már nem ta−
lálnak vissza. Egyszerűen

Galambszépségverseny
A dunaszerdahelyi ga−
lambtenyésztő szervezet
megrendezte a 4. Duna
Kupa dísz− és haszonga−
lamb egyesületi versenyt.
A közeli régióból, de az
ország távolabbi vidékei−
ről is százhúsz tenyésztő
több fajtakategóriában
közel 200 galambot mu−
tatott be a kistejedi
Szalacsi−udvarban. A kiál−
lítók érdeklődése évről−
évre nő, többen is jöttek
volna, de a rendelkezésre
álló kalitka kevésnek bi−
zonyult! A dunaszerda−
helyi az egyetlen ilyen egyesületi szintű galambkiállítás az ország−
ban. A verseny fődíját Németh Lajos (Felsőszeli) nyerte el. Kiváló−
an szerepeltek a dunaszerdahelyi tenyésztők is: Csomor Béla,
Homoly Béla és Horváth Sándor, míg a gyermek kategóriában Hor−
váth Bálint és Esztergályos Norbert kapott első díjat. (DSTV)

Súťaž krásy holubov

Bálint büszkesége ez az óriási mé−
retű sütőtök, amelyet ő maga ter−
mesztett. Nagyon szeret kertész−
kedni, de az állatokat is kedveli.
Az idei év sikerén felbuzdulva jö−
vőre ismét ültet tököt.

Mestská organizácia chovateľov holubov usporiadala 4. Dunajský
pohár − výstavu a súťaž okrasných a úžitkových plemien. Na výstave
v Malom Tejedi vo dvore Szalacsiovcov 120 chovateľov z južného
regiónu a zo vzdialenejších časti Slovenska prezentovalo vo
viacerých kategóriach až 200 holubov. Záujem vystavovateľov z
roka na rok rastie, aj tento rok sa ich prihlásilo viac, ale organizátori
nemali k dispozícii viac klietok. Dunajskostredská výstava je jediná
svojho druhu na Slovensku! Hlavnú cenu získal Ľudovít Németh z
Horných Salíb. Vynikajúco obstáli aj miestni chovateľia Vojtech
Csomor, Vojtech Homoly a Alexander Horváth, kým v kategórii
detských chovateľov Bálint Horváth a Norbert Esztergályos vyhral
prvú cenu. (DSTV)

megfagynak. Ezért nagyon
kell vigyázni télen, nehogy ki−
szabaduljanak.”
Horváth úrnak a galambász−
kodásban nagy segítsége is
van. Bálint unokája és a többi−
ek is ha tehetik, segítenek a
papának az etetésben, a ketre−
cek takarításában.
„Nem járok el kocsmába, a
maradék pénzemet inkább a
galambokra költöm. Napra−
forgót, repcét, búzát, árpát,
kölest fogyasztanak. E termé−
nyek, sajnos, nem olcsóak.
Unokáim nagyon sokat segíte−
nek nekem. Együtt etetjük a
galambokat. A kisebbik is
már mosolyogva jön velem
etetni. Bízok abban, hogy a
galambtenyésztést ők viszik
majd tovább.”
− and −
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Kóstoló a szeretet vonalán
A mai rohanó világban,
ritka esemény, ha egy vál−
lalkozó önként felajánlja se−
gítségét a rászorultaknak.
Pedig ez történt a napokban,
amikor ismét megnyílt egy
gyorsfalatozó a Hypernova
áruház parkolójában. KISS−
BURGER néven kezdte
meg újra a működését, de
még előtte kóstolóra kaptak
meghívót a dunaszerdahelyi
nyugdíjas otthon lakói.
Rajtuk kívül a gyermekott−
hon ifjú lakói és nevelői is
jelen voltak ezen a zártkörű
nyitás előtti kóstolón. Di−
cséretet érdemel mindenki, akinek eszébe jut segíteni és ennek
érdekében tenni is valamit. Hát ezért is szántuk el magunkat
megírni köszönetünket városunklapjába, hadd vegyenek ebből
a nemes cselekedetből példát mások is. Bízunk abban, hogy a
jövőben is lesznek ilyen jóindulatú és szociális érzésű emberek,
akikhez közel áll a jótékonykodás.
Még egyszer köszönjük.
Kornfeld Tibor, a nyugdíjasotthon igazgatója és lakói.
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Ochutnávka na čiare lásky
V dnešnom uponáhľanom svete sa
stáva zriedkavosťou, keď niektorý z
podnikateľov ponúkne svoju pomoc
na to odkázaným. A práve stalo sa to,
keďže v minulých dňoch opätovne
zahájila činnosť, v parkovisku
odchodného domu Hypernova,
reštaurácia rýchlej obsluhy, pod
novým vedením. Toto zariadenie, pod
menom KISS−BURGER si pozvalo
na ochutnávku obyvateľov Domova
dôchodcov z Dunajskej Stredy. V
peknom počte sa zúčastnili naši
obyvatelia a ako sme sa mohli na
mieste presvedčiť, pozvanie na túto
ochutnávku dostali aj mladí
obyvatelia detského domova so
svojimi vychovávateľmi. Každý si zaslúži pochvalu, kto sa
podujme pomôcť. Aj preto sme sa rozhodli vyjadriť našu vďaku
prostredníctvom mestského Hlásnika, nech si aj iní zoberú
príklad z tohto šľachetného činu. Veríme, že aj v budúcnosti sa
nájdu takí dobromyseľní a sociálne cítiaci ľudia, ktorým je
dobročinnosť tiež blízka.
Ing.Tibor Kornfeld,
riaditeľ Domova dôchodcov a jeho obyvatelia.

Karácsonyváró játszóház

Meglepetések karácsonyra

Az egészségkárosult gyermekek
Télapó−ünnepsége
A különböző testi és lelki károsodással élő gyermekeket az idén
is Télapó−ünnepélyre hívta a rokkantak dunaszerdahelyi szerve−
zete (Zväz invalidov). Slezáková Mária, a szervezet városi el−
nökének üdvözlő szavai után megérkezett a Télapó, természete−
sen ajándékokkal, amelyeket azonban ki is kellett érdemelni. A
gyermekek ezt versmondással és szavalással tették meg.
A szervezetnek 320 dunaszerdahelyi tagja van, közülük
negyven a gyermek, akiknek mintegy háromnegyede jött el a
Télapó−ünnepélyre.
Az elnöknő örömmel tájékoztatott bennünket arról, hogy
több önzetlen szponzor segítségével sikerült az ünnepélyt meg−
valósítani, akiknek ezúton is köszönetét fejezi ki. Az anyagi tá−
mogatáson túl a szervezőmunkában is voltak segítők, mint Mé−
hes Klaudia, Bodó Mária és Halász Margit. Ők is azok közé tar−
toznak, akik noha még csak tél van, már a nyári kirándulást
szervezik a gyermektagok számára. (on)

Ismét gyermekzsivajtól volt hangos a Városi Művelődési
Központ épülete. A karácsonyváró játszóház az idén is több
száz gyermeket vonzott.
A kultúrház előterében felállított színpadon modern táncosok
léptek fel, a gyermekek nagy örömére. Varga Evelin, a Kodály
Zoltán Magyar Tannyelvű Alapiskola diáklánya különféle, fő−
ként karácsonyi slágereket énekelt. Az emeleten pedig folytak a
különféle kézműves foglalkozások. A kicsi és nagyobbacska
gyermekek több asztalnál is lázasan dolgoztak. Készültek a
szebbnél szebb ádventi koszorúk, asztali díszek, mézeska−
lácsok. Többen gyönyörűen dekorált karácsonyi üdvözlőlapot
is írtak. A papírhajtogatáson és a gyöngyfűzésen kívül nagyon
sok gyermek a tűzzománcozás művészetével is megismerked−
hetett. A kis kemencében kiégetett dísztárgyakat haza is vihet−
ték alkotóik.
− and −
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A diákbajnokság célja a Trianonban szétszabdalt magyar nemzetrészek tagjainak összehozása

Dunaszerdahelyi sikerek Bükön
Kitettek magukért városunk
képviselői a Kárpát−medencei
Összmagyar Nemzeti Diákbaj−
nokság döntőjében: két arany−
érmet szereztek Magyarorszá−
gon.
A november utolsó hétvégéjén
lebonyolított büki eseményre öt
régióból, Magyarországról, Fel−
vidékről, Délvidékről, Kárpátal−
járól és Burgenlandból érkeztek
résztvevők, és három sportágban
(kézilabda, asztalitenisz, sakk)
mérték össze az erejüket.
A dunaszerdahelyi győztesek
közül Szabó Andrea, a Szabó
Gyula Alapiskola 13 éves tanu−
lója saját kategóriájában, az alap−
iskolás lányok asztalitenisz−ver−
senyében második lett, majd né−
hány órával később, délután a
kevés résztvevő miatt a középis−
kolások között is elindulhatott,
és az idősebbek mezőnyében
nagyszerű teljesítményt nyújtva
lett első. „Az alapiskolásoknál
tavaly harmadik lettem, idén má−
sodik helyen végeztem. Bízom
abban, hogy jövőre már én le−
szek a győztes. A délutáni mérkő−
zéseket komolyan vettem, de ta−
lán nem annyira, mint a délelőt−
tieket. Ennek köszönhetően fel−
szabadultabban játszottam. In−
kább egyfajta edzésnek fogtam
fel, és örültem, hogy kipróbálha−
tom magam az idősebbek ellen”
– nyilatkozta Andrea.
A másik felvidéki aranyérem,
amelyben városunk képviselői−
nek is szerepe volt, az alapisko−
lás lányok kézilabdatornáján

Horváth Lajos, Bük polgármestere gratulál Szabó Andreának (Bögi
Ferenc felvétele)
született. A burgenlandiak és a
bükiek legyőzése nem jelentett
gondot a dunaszerdahelyi,
nyárasdi,
csallóközaranyosi
vegyescsapatnak, a délvidékiek−
kel szemben pedig a 13:13−as
csoportmeccs után a döntőben
annak ellenére sikerült 14:13−ra
nyerni, hogy az egyik játékveze−

tő a délvidéki asztaliteniszezők
edzője volt, és ítéletein bizony
látszott, kikhez húz a szíve…
A győztes együttes tizenöt játé−
kosából öten – Brunczvik Niko−
letta, Németh Rita, Póda Ale−
xandra, Straka Mária és Viola
Ágnes – a DAC−ban kézilabdáz−
nak. Mindannyian helytálltak,

Úgy tűnik, hogy Felvidéken és Délvidéken veszik legkomolyab−
ban a küzdelemsorozatot, ezt bizonyítja e küldöttségek magas
létszáma, valamint az, hogy mind a hét aranyérem e két helyre
került. A délvidékiekkel kapcsolatban azonban meg kell említe−
ni, hogy – akárcsak a tavalyi Üllői úti focidöntőben – több spor−
tolójuk volt szerb anyanyelvű, mint amit a versenyszabályzat
megenged. Más jellegű rendezvény esetében ez nem lenne baj,
azonban ha a diákbajnokság célja továbbra is az a nagyszerű
eszme, hogy a sport segítségével hozza össze az 1920−as, tragi−
kus trianoni békediktátummal szétszabdalt magyar nemzetré−
szek tagjait, már furcsának tűnik a dolog…

Szilveszteri futóverseny nyolcadszor

Straka Mária sok gólt szerzett,
Brunczvik Nikoletta pedig a vé−
dekezésben jeleskedett.
A felvidéki csapatot duna−
szerdahelyi részről Brunczvik
Tünde irányította, aki így érté−
kelte a viadalt: „Egyetértek edző−
társam, Lelkes Zsuzsanna egy
korábbi nyilatkozatával: a leg−
fontosabb, hogy összeszokottság
nélkül is az első helyen végez−
tünk. Remélem, hogy egy év múl−
va magabiztosabban tudunk
nyerni. Bizakodásra adhat okot,
hogy a lányok közül többen jövő−
re is ott lehetnek a rendezvényen,
mivel még alapiskolások lesznek.
Egyik legfontosabb célunk az
volt, hogy valamennyien játékle−
hetőséghez jussanak.”
A diákbajnokság felvidéki fő−
szervezője, Ibolya Olivér a kö−
vetkezőképpen vélekedett a büki
hétvégéről: „Szabó Andrea, aki
másodszor képviselte színeinket,
nagyon szép eredményt ért el
második és első helyezésével.
Kézilabdás lányaink pedig a kis−
sé részrehajló döntőbeli bírásko−
dás ellenére is diadalmaskodtak.
Összességében
elmondható,
hogy felvidéki küldöttségünk na−
gyon sikeres volt: 4 arany, 4
ezüst és 3 bronz a mérlegünk.
Köszönet illeti a városi önkor−
mányzatot a rendelkezésünkre
bocsátott buszért.”
Az összmagyar diákbajnokság
a tervek szerint tavasszal folyta−
tódik immár a negyedik évfo−
lyammal, amely a labdarúgás
küzdelemsorozatával indul.
(pll)

8. ročník silvestrovského behu

Tizenhárom korcsoportban Súťažiť sa bude v trinástich
A Csallóközi Olimpiai Klub és a Szabadidőközpont a városi önkor−
mányzattal karöltve ismét megrendezi a szilveszteri futóversenyt az
óév utolsó napján.
A rajtszámok szétosztása, tehát a nevezés 9, 30− tól zajlik a Szabad−
időközpont épületében. A verseny egy órával később, 10,30− kor kezdő−
dik a Vámbéry téren a Dexia Bank előtt, innen startolnak a versenyzők.
Az immár nyolcadik alkalommal megren−
dezendő futóversenyen a versenyzők tizen−
három korcsoportban állhatnak rajthoz. A
legrövidebb távot a legfiatalabb korosztály
versenyzői, az 1995 után születettek futják, a
táv ezer méteres.
A győztesek és a jó helyezéseket elérők ér−
tékes tárgyi és anyagi jutalomban részesül−
nek. A verseny végén minden rajtszám sorso−
láson vesz részt, a tomboladíj egy hegyi ke−
rékpár. Minden versenyben résztvevő egy
mezt kap ajándékba a Csallóközi Olimpiai
Klubtól. (and)

vekových kategóriách
Stalo sa už dobrou tradíciou, že posledný deň v roku si rôzne vekové
kategórie zasúťažia v behu ulicami mesta. Akciu organizuje
Olympijský výbor Žitného ostrova v úzkej spolupráci s CVČ a
mestskou samosprávou.
Pre záujemcov silvestrovského behu mestom
uvádzame, že štartovné čísla sa vydávajú 31.
decembra od 9,30 v priestoroch Centra voľného
času. Súťaž začína o hodinu neskôr na Vámbé−
ryho námestí pred budovou Dexia Banky. Súťažiť
sa bude v trinástich vekových kategóriách.
Najkratšiu, 1000 metrovú trať pobežia ročníky
narodené po roku 1995.
Víťazi kategórií budú odmenení hodnotnými
cenami. Po súťaži sa štartovné čísla zlosujú, jeden
z účastníkov vyhráva horský bicykel. Každý
súťažiaci dostane do daru tričko od Olympijského
výboru Žitného ostrova.
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A DAC−ért – ne csak a kampányban!

Spoločne za DAC – nielen v kampani!

Az FK DAC 1904 fociklub elnöksége a Podbrezová elleni
utolsó hazai mérkőzés második félidejében tapasztalt szurko−
lói megnyilvánulások kapcsán az alábbi közleményt hozza
nyilvánosságra:
Az elnökség sajnálattal vette tudomásul, hogy a sport a he−
lyi politikai csatározások részesévé vált. Elszomorító, hogy
egyesek tizenéves gyerekek leitatásával és megvásárlásával
próbálnak maguknak politikai tőkét kovácsolni. A vezetőség
a legfontosabb feladatnak a dunaszerdahelyi foci felemelke−
dését tartja, ezért azonnali hatállyal felajánljuk elnökségi
tagságunkat azoknak, akik a dunaszerdahelyi foci megmen−
téséért kampányoltak a helyhatósági választások előtt. Itt a
lehetőség a Slovnaft, Antal Ágota és más "megmentők" szá−
mára, hogy bizonyítsák, kampányígéreteik nem csak a kam−
pány idejére szóltak. Fogjunk össze a dunaszerdahelyi lab−
darúgás felemelkedéséért és a további sikereiért!

Predsedníctvo FK DAC 1904 v súvislosti s
fanúšikovskými prejavmi v druhom polčase posledného
domáceho zápasu proti Podbrezovej zverejňuje nasledovné
vyhlásenie:
Predsedníctvo s poľutovaním konštatovalo, že šport sa stal
predmetom miestnych politických súperení. Je smutné, že
niektorí sa snažia vytĺcť kapitál podplácaním a opíjaním
mladistvých. Predsedníctvo považuje za svoju najdôležitejšiu
úlohu pozdvihnutie miestneho futbalu, preto okamžite
ponúkne členstvo v predsedníctve tým, ktorí sa vo svojej
kampani vehementne zasadtoval za záchranu dunaj−
skostredského futbalu. Je tu priestor pre Slovnaft, Ágotu
Antal ako aj pre iných "záchrancov", aby dokázali, že voleb−
né sľuby sa nielen sľubujú. Spojme sily pre pozdvihnutie
dunajskostredského futbalu a pre jeho ďalšie úspechy!

Antal Barnabás, Patasi Ferenc, Kanovits György, Pápay Zoltán

Barnabás Antal, Ferenc Patasi, György Kanovits, Zoltán Pápay

Birkózóink sikere
Jól szerepeltek a Dunaszerdahelyi Birkó−
zóklub tagjai a Somorjai Gladiátor Birkó−
zóklub 4. Polgármesteri Kupájáért kiírt
nemzetközi kötöttfogású tornán, amelyen
Csehország, Horvátország, Magyarország,
Szlovénia és Szlovákia 135 birkózója lé−
pett szőnyegre. A hazai Gladiátor, Bős,
Szigetvár és Snina mögött a duna−
szerdahelyiek csapatversenyben 39. pont−
tal az 5. helyen végeztek. Egyéniben a fel−
nőttek között az 55 kilós súlycsoportban
Gunázer József diadalmaskodott, Ábra−
hám Rudolf 70 kilóban 2. lett. A fiatalabb
diákok versenyében 57 kilóban Kovács
Krisztián a dobogó 3. helyére állhatott. A
kezdők első csoportjában (1999−es szüle−
tésűek) Hakszer Balázs 25 kilóban a 3., a
második csoportban (1997−98) Gaál Attila
25 kilóban győzött, Kollár Tamás pedig
40 kilóban a 2. helyen végzett. (DSTV)

Tizenöt merész sportember mártózott meg a vízben

Jegesmedvék akcióban
A hideg vízben való úszást népszerűsítő
pozsonyi Jegesmedvék Klubja ismét
hallatott magáról. A dunaszerdahelyi
termálfürdő melletti tónál a város nevé−
ben Garay László alpolgármester kö−
szöntötte a jelenlévőket. A klub himnu−
szának elhangzása után tizenöten vállal−

koztak arra, hogy megmártózzanak az
évszakhoz képest néhány fokkal mele−
gebb vízben. Legtöbbjük csupán rövid
ideig maradt a tóban, de akadt három
edzett úszó, aki 750 métert teljesített. A
jegesmedvék további téli programokat
is terveznek.

Úspech našich zápasníkov
Dobre si počínali na 4. ročníku medzi−
národného turnaja v zápasení gréc−
korímskym štýlom Pohára primátora
Zápasníckeho klubu Gladiátor v Šamoríne
borci ZK Dunajská Streda. Na turnaji
štartovalo 135 zápasníkov z Česka,
Maďarska, Chorvátska, Slovinska a
Slovenska. Dunajskostredčania skončili
za Gladiátorom, Gabčíkovom, Sziget−
várom a Sninou s 39 bodmi na 5. mieste.
V súťaži jednotlivcov medzi mužmi Jozef
Gunázer v hmotnosti do 55 kg vystúpil na
najvyšší stupienok, Rudolf Ábrahám v
kategórii 70 kg skončil na 2. mieste. Med−
zi mladšími žiakmi v 57 kg sa Krisztián
Kovács umiestnil na 3. mieste. V prvej
skupine prípravkárov (ročník 1999),
Balázs Hakszer v 25 kg obsadil takisto 3.,
v druhej skupine (1997−98) v kategórii 25
kg Attila Gaál zvíťazil a v 40 kg Tamás
Kollár skončil druhý.
(DSTV)

Archív felvétel

Ľadové medvede v akcii
Členovia bratislavského Klubu ľadových
medveďov, ktorí s obľubou plávajú v stu−
denej vode, odštartovali ďalšiu sezónu. Na
začiatku akcie, ktorá sa konala na jazere pri
termálnom kúpalisku, pozdravil účast−
níkov a záujemcov viceprimátor mesta
Ladislav Garay. Po vypočutí himny klubu

sa pätnásť otužilcov sa ponorilo do vody,
ktorá bola na decembrové pomery o
niekoľko stupňov teplejšia. Niektorí plavci
iba otestovali vodu, ale traja vytrvalci
absolvovali až 750 metrov. Klub má v
pláne usporiadať cez zimu aj ďalšie
podobné podujatia.
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Nem babra megy a játék!

Szemkápráztató árubőség − elérhető áron

November 27−i versenyünk megfejtői

Ajándékok a CÉDRUS−ból
minden alkalomra

Legutóbbi feladványunk így hangzott: Hány díjat sorsolnak ki össze−
sen december 22− én a Biocentrumban?
A helyes válasz: összesen 33 tomboladíjat sorsolnak ki. A helyes
választ beküldők között három szerencsést sorsoltunk ki, akik személyi
igazolvány felmutatása ellenében egyenként 500 Sk értékben vásárolhat−
nak a Biocentrumban. (Fő utca 4238)
Nyerteseink: Szűcs Krisztina− Neratovice tér 2146/11, Földes Fride−
rika− Fő utca 40/20, Pálfy Mária− Fenyves lakótelep 1384/43
Új kérdésünk: Nevezzen meg legalább három árufajtát, amelyek az
újonnan nyílt CÉDRUS ajándékboltban kaphatóak!
A helyes választ beküldők közül három szerencsést sorsolunk ki, akik
egyenként 500 Sk értékékben vásárolhatnak a CÉDRUS ajándékboltban
(Újfalu lakótelep 2220− üzletsor).
Válaszaikat legkésőbb december végéig küldjék be szerkesztőségünk
címére, vagy adják le a városi hivatal portáján.

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z 27. novembra
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili nasledovnú
otázku: koľko cien vylosujú v Biocentre 22. decembra?
Správna odpoveď znie: vylosujú spolu 33 cien.
Z tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vylosovali troch výhercov,
ktorí budú môcť nakúpiť darček v Biocentre (Hlavná u. 4238) v hodnote
500 Sk.
Výhercovia: Krisztina Szűcs− Neratovické nám. 2146/11, Friderika
Földes− Hlavná 40/20, Mária Pálfy− Boriny 1384/43
Výhercom blahoželáme.
Nová otázka znie: Vymenujte aspoň tri tovary, ktoré môžete
nakúpiť v novej darčekovej predajni CÉDRUS /Nová Ves 2220.
Zo správnych odpovedí vyžrebujeme tri , výhercovia si môžu nakúpiť
tovar v predajni Cédrus v hodnote 500 Sk.
Odpovede zašlite najneskôr do konca decembra na adresu redakcie,
alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu.

Megnyílt a város legújabb ajándékboltja − az Újfalu lakótelep 2220−
as lakóházának üzletsorán (a König presszó közelében). A CÉDRUS
színes, minden alkalomra megfelelő ajándékfélékkel fogadja a vásár−
lókat − mindenki számára elérhető áron. Univerzális kínálat, szemkáp−
ráztató árubőség!
Kedves olvasóinkat biztosíthatjuk, hogy ez a fogalmazás nem hol−
mi reklámfogás. Mert ebben a megkapó hangulatot árasztó ajándék−
boltban nem gond jópofa ajándékot vásárolni, kezdve a születésnap−
tól a házassági évfordulón át a névnappal bezárólag, bármilyen alka−
lomra. Faliképek, színes és illatos gyertyák, kovácsoltvas tárgyak, fa
gyermekjátékok, kedves, apró szobrok, rattan termékek, vesszőből
font bútorok és lakáskiegészítők sorakoznak. Ezt hívják a bőség za−
varának, mert a sort folytathatnánk az ezoterikus termékekkel, lakás−
díszítési tárgyakkal, szerencsét hozó amulettekkel. Sőt, olyan indiai
ágytakaró is kapható a szexuális élet javítására alkalmas! Ezen felül
lakásberendezési és a helyes életvitellel, életmóddal kapcsolatos,
szakszerű tanácsadással is szolgálnak.
Első látásra megszeretik a Cédrust!
CÉDRUS ajándékbolt, Újfalu lakótelep 2220 − üzletsor.
Decemberi nyitvatartás: hétfő−péntek 9.00−20.00, szombat−vasár−
nap 9.00−16.00.

Darčeky na každú príležitosť
za dostupné ceny

Nová darčeková predajňa CÉDRUS
Na sídlisku Nová Ves otvorili najnovšiu darčekovú predajňu mesta,
na rade obchodov obytného domu 2220 (v blízkosti presa König).
CÉDRUS privíta zákazníkov s neobyčajne širokou a pestrou paletou
darčekov pre najrôznejšie príležitosti – za ceny pre všetkých.
Univerzálna ponuka, oku ľahodiaca hojnosť tovaru!
V tejto predajni s príjemnou atmosférou nie je problém pre nikoho
si zaobstarať darček na narodeniny, na výročie sobáša, či iné
príležitosti. Ponúkajú na predaj nástenné obrazy, pestrofarebné
sviečky, umelecké kováčske výrobky, drevené hračky, milé sošky,
ratanové výroby, nábytok a estetické doplnky z prútia. Mohli by sme
pokračovať ezoterickými výrobkami, bytovými doplnkami, amuletmi
pre šťastie. Ba, čo viac, pre zlepšenie sexuálneho života ponúkajú
indické posteľné prikrývky! Ďalej je tu poradňa pre zariadenie bytu a
správny životný štýl.
Cédrus sa Vám zapáči pri prvom pohľade!
Predajňa CÉDRUS, Nová Ves 2220 − rad obchodov.
Otváracia doba v decembri: pondelok−piatok 9.00−20.00, sobota−
nedeľa 9.00−16.00!
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Programy

Krónika
Novorodenci/Születések
Cserepes Fanny
Bokros Krisztina
Rummer János
Laczkóová Zuzana Štefánia
Melicher Kinga
Szunyog Luca
Varga Dávid
Szelle Tamás
Kiss Linda
Novorodencom prajeme
dobré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Németh Ladislav (1930)
Ignatáková Gabriela (1949)
Bertóková Rozália (1935)
Sznoviczký Jozef (1927)
Magyarics Štefan (1942)
Végh Mikuláš (1936)
Richter Gejza (1929)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
Zosobášili sa /
Házasságkötések
Juraj Kuchárek −
Mgr. Martina Výbochová
Alexander Kiss −
Mgr. Edina Vargová
Imrich Csenkey − Eva Tösérová
Štefan Végh − Zuzana Lubinszká
Roland Csejtey − Silvia Fehérová
Marian Viktorin − Gizella Vass
Loránt Nagy − Denisa Říhová
Veľa šťastia a lásky
v spoločnom živote! /
Sok szerencsét és boldogságot
a közös úton!

Felhívás

A VMK programjából

A városi sport− és ifjúsági
bizottság ezúton felhívja a
város területén működő
sportklubokat és egyesülete−
ket, hogy legkésőbb 2007
január 15−ig adják be pályá−
zataikat a költségvetési
támogatásra a bizottság
titkárának, Máhr Tamásnak a
városházán. A pályázathoz
csatolják az előző évi
támogatás tételes elszá−
molását, ami feltétele a 2007−
es támogatásnak.

 December 20. − 9.00 és 11.00 ó. : a FORRÁS SZÍNHÁZ
− GYŐR bemutatja: KÁRÓKATONÁK (színpadi játék két
részben), rendező : Komáromi Sándor
 2007. január : IMPRESSZIÓK − kiállítás Szakáll Mária
képzőművész képeiből. A kiállítás megtekinthető 2007. január
14−ig.
 Január 10. − 13.00 ó.: Énekoktatás a VMK−ban − Farkas
Mária énektanárnő vezetésével. Meghallgatás 2007. január 10−
én 13.00 − 17.00 óráig.
 Január 11. − 19.00 ó. : a FORRÁS SZÍNHÁZ − GYŐR be−
mutatja: GOGOL – A REVIZOR (komédia három részben),
rendező : Pataki András
 Január 18.: Az ARANYKERT BÁBCSOPORT bemutat−
ja : TÉLI MESÉK (bábjáték)

Centrum voľného času − Szabadidőközpont
Korzo Bélu Bartóka 1191/16,
929 01 Dunajská Streda
8. 1. − Majstrovstvá okresu v
basketbale žiakov ZŠ, 9,00 hod. /
Keramické aktivity, MŠ Rybný trh,
10,00 hod.
9. 1. − Keramické aktivity, 14,00
hod. / Majstrovstvá okresu v
basketbale žiačok ZŠ, 9,00 hod.
10. 1.– Okresné kolo olympiády v
nemeckom jazyku, 9,00 hod.
11. 1. – Rukodelné aktivity, MŠ
Rybný trh, 9,30 hod. / Keramické
aktivity, 14,00 hod.
15. 1. – Keramické aktivity, MŠ
Rybný trh, 10,00 hod. / Mestská
futbalová liga pre žiakov 3.−4. roč.
ZŠ, Miesto: ZŠ Z. Kodálya – 14,00
hod. / Okresné kolo súťaže
“Šaliansky Maťko”, 9,00 hod.
16. 1. – Keramické aktivity, 14,00
17. 1. – Okresné kolo olympiády v
anglickom jazyku, 9,00 hod.
18. 1.– Keramické aktivity, 14,00 .
19. 1. – Mestská futbalová liga pre
žiakov 5.−6. roč. ZŠ, ZŠ Z.
Kodálya– 14,00 hod.

21. 1. – Medzinárodný halový
futbalový turnaj žiakov nar. 1998,
Športová hala Topoľníky – 8,00 hod.
22. 1. – Keramické aktivity, MŠ
Rybný trh– 10,00 hod.
23. 1. – Výtvarné aktivity, 14,00
hod.
24. 1. – Okresné kolo Matema−
tickej olympiády – kat. Z4, Z5, Z9,
8,00 hod.
25. 1.– Okresné kolo výtvarnej
súťaže “Namaľuj Vianoce!”, 14,00

hod. / Rukodelné aktivity, MŠ
Rybný trh, 9,30 hod. / Mestská
futbalová liga pre žiakov 1.−2. roč.
ZŠ, ZŠ Z. Kodálya 14,00 hod.
27. 1. – Športové dopoludnie, 9,00
hod
29. 1. – Majstrovstvá okresu v
stolnom tenise družstiev, 9,00 hod.
/ Keramické aktivity, MŠ Rybný
trh 10,00 hod.
30. 1. – Keramické aktivity– 14,00
hod.

VÝZVA! Mestská komisia športu a mládeže touto cestou vyzýva
športové kluby a organizácie na území mesta, aby najneskoršie do 15.
januára 2007 podali svoje žiadosti o poskytnutie podpory z
mestského rozpočtu tajomníkovi komisie Tomášovi Máhrovi na
radnici. K žiadosti pripojte vyúčtovanie vlaňajšieho grantu, čo je
podmienkou poskytnutia novej podpory.

PERFECTS NYELVSTÚDIÓ
Válassza a legjobbat és tanuljon velünk 2007−ben is!
Angol, német, francia, olasz és szlovák nyelvtanfolyamok kezdők−
nek, mérsékelten haladóknak és haladóknak.
Általános vagy individuális oktatás. / Csoportok felnőttek és gye−
rekek részére. / Érettségi−, felvételi vizsga és államvizsga−előkészítő
2007. február 5−től 2007. június 30−ig
– 3.490 Sk/ 5 hónap (80 óra, heti 2x2 óra a délutáni órákban)
– nyelvvizsga és oklevél az elért szintnek megfelelően a tanfo−
lyam árában.
Vállalatok részére igény szerint kihelyezett tanfolyamok!
Beiratkozás: 2007. január 2−tól a nyelvstúdió irodájában: Perfects
Rt., Erzsébet tér 1203, Dunaszerdahely, I. em. 120, vagy tel.: 031/
552 23 89, 0910/963 930
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Képriport/ Előzetes
A Dunaszerdahelyi Hírnök
januári számából
Z nadchádzajúceho čísla

December elsején megnyitotta kapuit a városi műjégpálya.

Kedvezményes belépés
Az enyhe december ellenére a téli sport szerelmeseinek nem
kell várniuk a fagyra, hogy hódolhassanak a korcsolyázásnak,
illetve a jégkorongozásnak. A város által fenntartott műjégpálya
az idén is együttműködik az Általános Egészségügyi Biztosító−
val (Všeobecná zdravotná poisťovňa). Aki ugyanis ennél az
egészségügyi biztosítónál van bejelentkezve, és a jégpályára va−
ló belépéskor felmutatja egészségügyi kártyáját, kedvezmény−
ben részesül. Ebben az esetben a belépődíj 6 éves korig 10 ko−
rona−, 15 éves korig 25 korona−, 15 év felett pedig 50 koroná−
ra csökken.

Az új városi önkor−
Orgány
mányzat szervei /
novej mestskej
samosprávy

Óévbúcsúztató

Ako sme sa lúčili
s rokom 2006

Bérleti díjak:(1 óra):
1500 Sk – Hétfő – vasárnap
1100 Sk – Szombat –
vasárnap (reggel 8 ó. előtt)
Belépődíj: (kedvezmény nélkül)
6 éves korig: 30 Sk
15 éves korig: 45 Sk
15 év felett: 70 Sk
Iskolai csoportoknak: 30 Sk

Iskolai beíratkozások

előtt / Pred zápismi
do škôl

Sprevádzkovali umelú ľadovú plochu

Zľavnené vstupné
Prevádzkovatelia mestskej
umelej ľadovej plochy aj
tento rok spolupracujú so
Všeobecnou
zdravotnou
poisťovňou. Poistenci tejto
poisťovne po preukázaní
zdravotnou kartičkou majú
zľavu na vstupnom. V tomto
prípade stojí vstupenka pre
dieťa do 6 rokov 10 korún, do
15 rokov 25 korún, pre
starších 50 korún.

Permanentky: (1 hodina)
1500 Sk – pondelok−
nedeľa
1100 Sk – sobota−nedeľa
(pred 8,00 hod)

Nezľavnené vstupné:
Deti do 6 rokov: 30 Sk
Deti do 15 rokov: 45 Sk
Nad 15 rokov: 70 Sk
Školské skupiny: 30 Sk

Riport a szilveszteri

futóversenyről
Reportáž o silvestrovskom
behu

