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Tibor Mikuš szerint nem mindegy, hogy környezeti szempontból milyen üzemek
telepednek le a megyében

A régió polgármestereinek találkozója

Természeti csapások esetén felhasználható válságalap lét−
rehozását javasolta a Nagyszombati Önkormányzati Kerü−
letben Tibor Mikuš megyefőnök. A megye első embere
fontosnak tartja egy ilyen válságalap mielőbbi létrejöttét,
mert meggyőződése szerint a megyei szervek sokkal haté−
konyabban nyújthatnának segítséget bármilyen természeti
katasztrófa esetén, ha krízisalap állna a rendelkezésükre.
Mikuš egy január 28−i du−
naszerdahelyi fórumon be−
szélt erről a városházán, ame−
lyen a régiófejlesztés lehető−
ségeiről tartottak tájékoztatót
a dunszerdahelyi és a galántai
járás polgármestereinek. Mint
mondta, a nagyszombati me−
gyei szakemberek már dol−
goznak a válságalap létreho−
zására vonatkozó memoran−
dumon. Elképzeléseik szerint
minden község a lakosok lét−
számának függvényében já−
rulna hozzá a válságalap létre−
hozásához és fenntartásához.

Tibor Mikuš utalt arra, hogy a
megyei szervek eddig sem
hagyták magukra természeti
csapás esetén a megye falvait.
Példaként a 2006−os csallókö−
zi árvizet említette, amikor se−
gítettek a mentésben és a ve−
szélyeztetett töltések és part−
szakaszok megerősítésében.
Tibor Mikuš felszólalásá−
ban hangsúlyozta: a megye
nagy gondot fordít a környe−
zetvédelemre a régióban. Úgy
képzeli el a megyei szervek
működését, hogy azok befo−
lyással tudjanak lenni, arra

milyen üzemek telepednek
meg Nagyszombat megyé−
ben. Az egyes üzemek enge−
délyezésénél figyelembe kell
venni azt, milyen hatással
vannak az itteni ivóvízbázisra,
és mérlegelni kell az üzeme−
léssel járó veszélyeket, hang−
súlyozta Tibor Mikuš.
Telt ház előtt zajlottak az
előadások a nagyszombati me−
gye vezetőségének kezdemé−
nyezésére összehivott fóru−
mon. Több mint százan foglal−
tak helyet az ülésteremben. Ez
a szám is jelzi, hogy a Csalló−
köz és a Mátyusföld községeit
igencsak érdeklik a vidékfej−
lesztés lehetőségei és az euró−
pai uniós forrásokból elnyer−
hető támogatások. Merthogy
ezek a kérdések szerepeltek a

napirenden a fórumon, amely−
nek társszervezője a Csallókö−
zi Városok és Falvak Társulá−
sa volt. A résztvevő polgár−
mesterek és megyei képvise−
lők, valamint a régiófejlesztési
ügynökségek munkatársai a
megyei szinten régiófejlesz−
téssel foglalkozó szakembe−
rektől alapos tájékoztatást
kaptak az országos regionális
operációs programról és a vi−
dékfejlesztési projektekről.
Érthető és logikus is a polgár−
mesterek részéről tapasztalha−
tó nagy érdeklődés, hiszen az
előadók átfogó képet vázoltak
fel arról a számtalan sok lehe−
tőségről, amelyek kihasználá−
sával falvaink minden tekin−
tetben már a közeljövőben na−
gyot léphetnek előre.

T. Mikuš navrhol zriadenie krízového fondu v Trnavskom kraji

Stretnutie so starostami regiónu
Zriadenie krízového fondu v Trnavskom samosprávnom kraji /TSK/
by uľahčilo poskytnutie pomoci v prípade živelných pohrôm v ob−
ciach regiónu. Uviedol to predseda TSK Tibor Mikuš 28. januára na
informačnom seminári v Dunajskej Strede, ktorý sa konal vo veľkej
zasadačke mestského úradu.
Podľa T. Mikuša v kritických chvíľach volené orgány župy každo−
pádne podajú pomocnú ruku postihnutým obciam, avšak zriadením
krízového fondu by pomoc mohla byť oveľa účinnejšia. Pripomenul
povodeň z roku 2006, keď trnavská samospráva takisto pomáhala.
Memorandum o zriadení krízového fondu pripravujú župné orgány, a
podľa ich predstáv by obce do fondu prispievali určitou sumou podľa
počtu obyvateľov. Návrh odznel na fóre, ktorý pre starostov dunaj−
skostredského a galantského okresu organizoval úrad trnavského žu−
pana so Združením miest a obcí Žitného ostrova o regionálnom ope−
račnom programe, o programe rozvoja vidieka, ako i o možnostiach
čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie.

Duisburg−Dunaszerdahely: Közösen pályáznának

Duisburg − D. Streda: Spoločné projekty

Dunaszerdahely városa azt tervezi, hogy a németországi
Duisburggal közösen pályázik európai uniós pénzforrások−
ra. Az erről szóló szándéknyilatkozat értelmében a közös
projekt témavezetője Duisburg lenne az unió Urbact 2 elne−
vezésű programja keretében. Mindkét város a Leromlott és
leromlással fenyegetett városrészek integrált fejlesztése té−
makörben pályázna a korszerűsítésre szoruló városrészek
felújitására. Dunaszerdahely városa a szándéknyilatkozat−
ban megfogalmazta, hogy az Észak 1 és Észak 2, továbbá a
Keleti lakótelep, valamint a városközponti lakótelep fejlesz−
tésére igényelne európai uniós pénzforrásokat. Ha ez a kö−
zös uniós pályázati lehetőség sikerrel járna, akkor a duna−
szerdahelyi önkormányzat közvetlenül az Európai Unió
strukturális alapjaiból szerezhetne jelentős támogatást az e−
gyes városrészek felújításához, nyilatkozta Pázmány Péter
polgármester.

Mesto Dunajská Streda sa chce spoločne uchádzať s nemec−
kým Duisburgom o zdroje štrukturálnych fondov Európskej ú−
nie. Vedenie Dunajskej Stredy už deklarovalo svôj záujem o
spoločné podávanie projektov v rámci programu Európskej ú−
nie Urbact II,, ktorý sa zameriava na integrovaný rozvoj schát−
ralých a ohrozených mestských častí. Lídrom projektu má byť
nemecké partnerské mesto. Primátor Péter Pázmány už podpí−
sal predbežnú deklaráciu, v ktorom potvrdzuje ochotu mesta
zúčastniť sa na spoločnom podávaní projektov s mestom
Duisburg. Podľa neho Dunajská Streda bude žiadať podporu
zo zdrojov Európskej únie na obnovu troch mestských sídlisk
ako i na rozvoj historického centra mesta. Mesto má viac al−
ternatívnych projektov na rekonštrukciu niektorých mestských
častí. Ak monitoringový výbor Európskej únie zaradí spoloč−
ný projekt Dunajskej Stredy a Duisburgu medzi realizovateľ−
né, Dunajská Streda sa mieni zúčastniť práce príslušného pra−
covného výboru.
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Elsősök beíratása
Február közepéig tart az elsősök beíratása a város három magyar
és két szlovák tannyelvű alapiskolájába. Ezért a beíratkozások vé−
geredményéről csak lapunk következő számában tájékoztathatjuk
olvasóinkat. A városi tanügyi hivatal előrejelzései szerint az
elsősök száma valószínűleg az idén is eléri az előző évi szintet.
Tavaly szeptemberben 269 elsős ült be az iskolapadba. Négy a−
lapiskolában már lapzártánkig lezajlott az ünnepélyes beíratko−
zás, ezekről számolunk be alábbi képriportunkban.

Zápisy prvákov
Zápis prvákov do piatich základných škôl nášho mesta − z nich
tri sú maďarské a dve slovenské − potrvá do 15. februára. Preto
o konečných výsledkoch zápisov informujeme až v ďalšom čís−
le našich novín. Podľa odhadov mestského školského úradu po−
čet prvákov zrejme aj v tomto toku dosiahne úroveň zo septem−
bra minulého roka. Vtedy v piatich základných školách mesta
bolo celkovo 269 prvákov. V štyroch školách sa už konali sláv−
nostné zápisy do našej uzávierky, o nich prinášame fotorepor−
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4 Kiállítás

Regiontour és ITF Slovakiatour – Dunaszerdahelyi stand mindkét kiállításon

Bemutatkozás Brünnben és Pozsonyban

Dunaszerdahely az idén is
saját standdal képviseltette
magát a tizenhetedszer meg−
rendezett RegionTour nem−
zetközi kiállításon, amelyre
január 10–13. között került
sor Brünnben.
Az első két napon szakmai
találkozók zajlottak, kiadók,
utazási irodák és az egyes vá−
rosok, intézmények képvise−
lői találkoztak, kapcsolatokat
teremtettek.
Dunaszerdahellyel közösen

vett részt a kiállításon Várpa−
lota is. Makkné Fülöp Gabri−
ella a Turisztikai Információs
Pontot képviselte. A kéttagú
dunaszerdahelyi küldöttség−
ben Fekete Ernő és Pőcz
Adrianna kapott helyet.
„Az utazási irodák számá−
ra, amelyek kirándulásokat
szerveznek a csallóközi régió−
ba és a közelbe, készítettünk
egy Dunaszerdahelyt és a vá−
ros nevezetességeit, kikapcso−
lódási lehetőségeit, egyebek
között a termálfürdőt népsze−

rűsítő kiadványokat. Ezek i−
ránt nagy volt az érdeklődés“
– nyilatkozta lapunknak Feke−
te Ernő.
A másik kiállítás, az ITF
SLOVAKIATOUR január
17−−20. között zajlott Po−
zsonyban az Incheba épületé−
ben. A 14. alkalommal meg−
rendezett idegenforgalmi fó−
rumon Dunaszerdahely közö−
sen vett részt testvérvárosá−
val, Székelyudvarhellyel. Itt a
városi hivatal képviselőin kí−
vül városbeli vállalkozók is

megjelentek, továbbá a tu−
risztikai információs iroda is
jelen volt.
Mindkét kiállításon főleg az
újonnan megnyílt wellness
fürdő bemutatásán volt a
hangsúly. Brünnben és Po−
zsonyban is sok érdeklődő je−
lezte, hogy el kíván látogatni
az élményfürdőbe. Mindkét
kiállításon sikeresen szerepelt
Dunaszerdahely, nagy érdek−
lődést keltettek a szórólapok,
amelyek az utolsó darabig el−
fogytak.

Dunajská Streda na výstavách – Prezentácia v Brne a Bratislave
Dunajská Streda sa aj tento
rok prezentovala vlastným
stánkom na 17. ročníku me−
dzinárodnej výstave turis−
tických možností Region−
Tour, ktorá sa konal 10.−13.
januára v Brne.
Prvé dva dni patrili odbornej
verejnosti. Vydavateľstvá, ces−
tovné kancelárie, zástupcovia
miest a organizácií nadväzo−
vali kontakty, vymieňali skú−

senosti. Spolu s Dunajskou
Stredou sa prezentovalo aj
mesto Várpalota, ktoré zastu−
povala
Gabriela
Fülöp
Makkné z turistického infor−
mačného centra. Informácie o
Dunajskej Strede poskytovali
záujemcom Ernest Fekete a
Adrianna Pőczová.
Pre cestovné kancelárie,
ktoré organizujú výlety do
Dunajskej Stredy a jeho okolia

sme pripravili prospekty o pa−
mätihodnostiach mesta a o ter−
málnom kúpalisku ako aj typy
na výlety. O tieto informačné
brožúry bol veľký záujem – po−
vedal pre DH Ernest Fekete.
Druhá výstava, na ktorej sa
Dunajská Streda prezentova−
la, bol 14. ročník ITF Slo−
vakiatour, ktorý sa konal 17.−
20 januára v Bratislave v
Inchebe. Na tejto výstave sa

popri predstaviteľoch nášho
mesta predstavili aj podnika−
telia z Dunajskej Stredy a in−
formačnej kancelárie.
Na oboch výstavách sa oso−
bitný dôraz kládol na nový
wellness komplex v termál−
nom kúpalisku. V Brne aj
Bratislave stánok nášho mesta
zaujal záujemcov, mnohí pri−
sľúbili, že navštívia wellness
centrum.

Vélemény 5

2008.2.13
em állt szándékomban reagálni Antal Ágota függet−
len /?/ képviselőasszonynak az önkormányzat és a
polgármester egyes döntéseit, valamint egyes pénz−
ügyi tranzakciókat illető vádaskodásaira, ám az utóbbi
időben a hatalomvágy és a bosszúvágy már szinte kínos pá−
lyára hajszolta őt, mániájává vált az alkotmánybíróság, a
számvevőszék beadványokkal való bombázása, az alapta−
lan vádak sajtó útján is történő terjesztése.

N

Ezért szeretném a közvélemény
figyelmét is felhívni arra, hogy
mint mindig, az éremnek ezút−
tal is két oldala van, és „igaz−
ságbajnokunk” céljai nem is
annyira a dunaszerdahelyi pol−
gárok érdekeit képviselik.
A 2006−os önkormányzati vá−
lasztások után azt hihettük, hogy
már vége az általa folytatott tisz−
tességtelen, hazug, személyes−
kedő kampánynak és eljött a vá−
rosépítő programok megvalósí−
tásának az ideje. Én is ebben
bíztam, de hamarosan látnom
kellett, hogy ez a kampány to−
vábbra is folyik. Annak ellené−
re, hogy a MKP jelöltjének
programja alapján hozzáláttunk
a tetszéssel fogadott új projektek
beindításához (panelprogram,
tisztasági program, a PRO DS
kedvezménykártya bevezetése,
a tehetséges gyermekek és roma
zenészek támogatása és még so−
rolhatnám tovább). Akár kér−
kedhetnénk is azzal, hogy más
városok, így Komárom is, a mi
példánkon felbuzdulva hasonló
programokba fognak.

sét illetően kerek perec ki kell
mondani: nem a város idézte elő
ezt a problémát, hiszen a parla−
ment döntött úgy tavaly, hogy
ezentúl a városi önkormányza−
tok nem szedhetnek be adót
a parkolás fejében, tehát eles−
nek ettől a bevételtől. Érdekes
módon a honatyák a városok
kezét gúzsba kötötték, ellenben
magáncégek gond nélkül szed−
hetnek parkolási díjat. Így adó−
dott elő hirtelen ez a képtelen

Öntsünk tiszta vizet a pohárba− avagy

Panaszkór

független képvise−
Ám
lőasszonyunk és az
őt támogató helyi regionális saj−
tó mindezeket a pozitívumokat
szóra sem méltatja. Őket más
foglalkoztatja: korrupciógyanú
sugallása, az önkormányzati vá−
lasztások eredményének meg−
kérdőjelezése — akárcsak 4 éve
—, nem létező ügyek (garázs−
telekügy, a polgármester állító−
lagos telekvásárlása) bedobása
a köztudatba. Ezek a rebesgetett
sztorik ugyan nem igazak, de
legalább egy ideig beszélnek ró−
luk a városban.
Szegény
képviselőasszo−
nyunknak elfogyhatott a témája,
és az alkotmánybíróságon sincs
érdemi fejlemény, ezért ismét
olyat kellett tennie, amivel ma−
gára vonhatja az elfogult sajtó
figyelmét. Jött a nagy ötlet:
a legfelsőbb ellenőrzési hivatal−
hoz, az Állami Számvevőszék−
hez intézett beadvány. Nem baj,
ha esetleg nem is fognak foglal−
kozni Antal Ágota beadványá−
val, a lényeg az, hogy minél
többet kell beszélni róla a vá−
rosvezetés lejáratása céljából.
A számvevőszéknél bepana−
szolt parkolási díjszedés kérdé−

helyi lakosok biztosan nem, his−
zen a PRO DS kártya tulajdono−
sai a korábbihoz képest továbbra
is jelentős kedvezményt élvez−
nek. Úgy látszik, Antal Ágotá−
nak az a baja, hogy a kedvezmé−
nyek kizárólag a dunaszer−
dahelyi állandó lakosokra vonat−
koznak, hiszen csak ők válthat−
ják ki a kedvezménykártyát.
A belépő 10 koronával olcsóbb,
mint tavaly, de panaszkórban
szenvedő képviselőhölgyünk
családja ezt a kedvezményt nem
élvezheti, lévén nem dunaszer−
dahelyi, hanem nagyudvarnoki
illetőségűek. Maga a képviselő−
asszony is csak azért tünteti fel
lakcímeként Dunaszerdahelyt,
pontosabban cégének itteni
székhelyét, hogy falazzon magá−
nak, hiszen nem is itt él, s így áll

helyzet, amelyet a városi képvi−
selőtestület rövid időn belül or−
vosolni fog. Tehát országos mé−
retben keletkezett egy joghézag,
nemcsak Dunaszerdahelyen,
másutt is. Azoknak, akik nem
tudnák, vagy nem akarnak rá
emlékezni, felidézem, hogy pár
éve épp az ellenzék egyik ve−
zérszónoka javasolta parkolási
rend bevezetését városunkban.
Az önkormányzat a parkolási
rend
kidolgozásával
és
a parkolóautomaták bevezetésé−
vel elsősorban nem bevételi
forráshoz akart jutni, hanem
rendet akart teremteni a közle−
kedésben, amely a parkolási
rend híján káosszal fenyegetne.
A városi műjégpálya belépőit
illetően a képviselőasszony azt
kifogásolja, hogy csak pár nap−
pal érvénybelépésük után hagyta
őket jóvá a képviselőtestü−
let. Kérdés, hogy ezzel ki lett
megkárosítva? A dunaszerda−

elő az a képtelen és minimum
etikátlan helyzet, hogy egy ide−
gen település lakója dönt egy
másik település, Dunaszerdahely
mindennapjait érintő ügyekben.
Egy kis ricsajt lehet csapni 11
nap miatt, mivel hogy a plenáris
ülésre 11 nappal a jégpálya idei
megnyitása után került sor. De
emiatt senkit sem ért kár, a vá−
rosi tanács pedig már korábban
jóváhagyta a belépőjegyek árát.
A számvevőszékhez benyúj−
tott harmadik kifogás a költség−
vetést érintette. Ám panaszte−
vőnk maga is tudja, hogy min−
dig, ha a polgármester valami−
lyen költségvetés−módosítást
tervez, előbb megtárgyalja a kér−
dést a városi tanáccsal és a pénz−
ügyi bizottság elnökével. Az ide−
vágó anyagok kézbesítési határ−
idejének betartásával ez többhe−
tes folyamat, csak azután kerül−
het az ügy a városi képviselőtes−
tület elé jóváhagyásra. A város
vendégházának, a „Fehér Ház−
ként” emlegetett épületnek
a rendbehozataláról van szó.
A negyvenéves létesítmény re−
konstrukciója során olyan rejtett,
előre nem látható hibákra derült
fény, amelyeknek azonnali or−
voslása nélkül lehetetlen lett vol−
na átadni az épületet a megfelelő
minőségben. Ezért lett maga−
sabb a merítés, amit a képviselők
utólag hagytak jóvá. Ezekről
a tényekről szakértő bevonásá−
val jegyzőkönyv készült, amely
alátámasztja a pluszkiadások in−
dokoltságát.

nnyit a tényekről, most
E
pedig engedjék meg, ho−
gy néhány kérdést intézzek
a képviselőasszonyhoz.
1. Tisztességes−e, hogy An−
tal Ágota állandó lakhelyének
dunaszerdahelyi cége székhe−
lyét tünteti fel, holott a való−
ságban családjával Nagyudvar−
nokban él egy családi házban
(családtagjai állandó lakhelyre
oda vannak bejelentve), és
mindezek ellenére a dunaszer−
dahelyi önkormányzat képvi−
selője legyen?
2. Tisztességes−e , hogy Antal
Ágota az elvesztett választások
óta mediális kampányt folytat
az MKP színeiben nyert jelenle−
gi polgármester ellen választási
csalás címén, mikor mindannyi−
an tudjuk, hogy a választások e−
lőtt ki osztogatott csomagokat,
a választások napján ki buzdí−
totta telefonon a város polgárait
Antal Ágotára való szavazásra,
ki keltette a választások dél−
utánján Pázmány halálhírét, a−
hogy azt is tudjuk, hogy a beér−
kezett választási feljelentések
99%−a éppen Antalné ellen
szólt. Azt a feljelentést pedig,
amelyet a képviselőasszony kö−
réhez tartozó Barak Bálint tett
Pázmány Péter ellen, a rendőr−
ség megalapozatlannak találta.
A választási bizottság minden
tagja aláírta a választási jegyző−
könyvet, és semmilyen ellenve−
téssel nem élt senki.
3. Tisztességes−e, hogy An−
tal Ágota választási kampányá−
ban olyan utalást tett, mintha
felsőfokú végzettséggel rendel−
kezne, holott ez nem felel meg
a valóságnak? Egy akkora vá−
ros esetében, mint Dunaszerda−
hely, a polgármesteri székért
pályázóktól követelményként
elvárható a felsőfokú végzett−
ség.
4. Tisztességes−e, hogy Antal
Ágota, akit a választások idején
több mint 3 ezer szavazó tisz−
telt meg bizalmával, közéleti
személyiségként semmibe ve−
szi az építkezés ellen tiltakozó
petíciót aláírt több mint ötezer
ember akaratát, és az őt támo−
gató sajtó is nyíltan támogatja
a Banner−cég környezetszeny−
nyező gyárának felépítését. Va−
jon mi lehet az, ami fontosabb
számára, mint a csallóközi em−
ber egészsége?
zek után a közvélemény−
re bízom, hogy megítélje,
milyen szándékok vezérlik An−
tal Ágotát.

E

Pápay Zoltán, a városi
hivatal pénzügyi és vagyonke−
zelési osztályának vezetője
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Euro
ANKÉT

Várja−e az eurót?
Valószínűleg az idei év az utol−
só, amikor még szlovák koro−
nával fizetünk, jövőre pedig
Szlovákiában is bevezetik fize−
tőeszköznek az eurót. Hogyan
vélekedik erről Dunaszerda−
helyen az utca embere?

Prechod na euro
Na Slovensku ľudia sa obávajú, že po zavedení európskej
meny budú ceny vyššie. Vláda chystá zákon, ktorý zabráni
zdražovaniu, nekalých obchodníkov chce zaradiť na čiernu
listinu.
Podľa odborníkov zavedenie
eura prinesie vyšší rast ekono−
miky, pre podnikateľov od−
stránenie výkyvov vývoja
kurzu koruny, jednoduchšie
porovnanie cien a uľahčenie
platobného styku v eurozóne
a jednoduchšie cestovanie.
Budeme si musieť zvyknúť,
že v peňaženkách budeme mať

viac mincí a menej bankoviek.
No Slováci majú obavy!
Niektorí obchodníci by mohli
zneužiť zavedenie eura na zvý−
šenie cien. Zdražovaniu má
zabrániť obdobie duálneho
zobrazovania cien. Má po−
môcť, aby obchodníci príchod
novej meny nezneužili na ne−
odôvodnené zdražovanie.

TOTO NÁS ČAKÁ
Apríl 2008
Udržateľné splnenie ma−
astrichtských kritérií – kri−
térium cenovej stability –
inflácie, úrokových sa−
dzieb, kurzovej stability

Nagy Renáta: Örülök, hogy Szlo−
vákia is áttér az euróra, bár azt
még nem tudom megítélni, hogy
gazdaságilag ez nekünk mennyire
lesz vagy nem lesz előnyös. Iga−
zat szólva, nem is nagyon foglal−
koztat ez a dolog, minden időmet
a kicsi tölti ki. A férjem magánvál−
lalkozó, bízok abban, hogy neki ez
jót jelent.

Júl 2008
Definitívne rozhodnutie
Rady EÚ a stanovenie pev−
ného konverzného kurzu
August 2008
Začiatok povinného du−
álneho zobrazovania cien v
korunách aj eurách

Gajdos Emília: Mint minden vál−
tozás, ez is hordoz magában egy−
fajta bizonytalanságot. Az elején
valószínűleg furcsa lesz az új fi−
zetőeszközzel feltüntetett árakat
látni, de a gazdaságilag fejlett eu−
rópai országok többségében az
eurót használják. Remélem, hogy
ez a lépés is hozzájárul ahhoz,
hogy nálunk is valamivel emelke−
dik majd az életszínvonal – remé−
lem két−három éven belül.

Gálfy Mária: Jó a korona, meg−
szoktuk már, nem igazán értem,
hogy minek az euró. Attól tartok,
hogy az átállás csak a gazdag em−
bereknek jó, nem pedig a kisem−
bereknek, a nyugdíjasoknak,
akiknek koronából is kevés van.
Félek, nem hoz jelentős változást
az élet minőségében.

Obchodníci čakajú na vyhlášku
o duálnom zobrazovaní cien
Všetky práce spojené s prípravou na nahradenie slovenskej
koruny eurom v obchodných prevádzkach na Slovensku postu−
pujú plynule. Obchodníci čakajú na vyhlášku o duálnom zob−
razovaní cien a na stanovenie konverzného kurzu.
Príprava na euro sa týka asi 130 000 zamestnancov vo veľ−
koobchode a približne 160 000 pracovníkov v maloobchode.
Sú tri dôležité oblasti, kde sa očakávajú problémy. Ide o infor−
mačný systém, predzásobenie sa menou a duálne zobrazovanie.
Najväčší nápor na pracovníkov obchodu sa sústredí do obdo−
bia asi mesiac pred dňom eura, na čas duálneho obehu a asi me−
siac po jeho ukončení. Je to spojené s predzásobením novou
menou, sťahovaním korún z obehu, bezpečnosťou, organizač−
nými schopnosťami zainteresovaných a hlavne s netrpezlivos−
ťou ľudí. Obchod bude predstavovať nárazníkovú zónu a jedno
z miest, kde obyvatelia budú zamieňať jednu menu za novú −
euro.
Komunikácia spojená s menou euro sa začína v tomto roku a
bude vrcholiť v posledných piatich mesiacoch pred zavedením
eura, čo je 1. januára 2009, a tiež niekoľko týždňov po tomto
termíne.

1. január 2009
– zavedenie eura
– bankomaty budú vydá−
vať výlučne euro
– prebytočnú hotovosť je
najlepšie vložiť na účet v
banke, kde koruny automa−
ticky a bezplatne prevedú
na euro
– všetky účty a úvery v
bankách budú prepočítané
na eurá
– všetky peňažné sumy
sa zaokrúhlia na najbližší
eurocent, pričom sa za−
okrúhli len konečná hod−
nota a nie čiastkové polož−
ky
16. január 2009
Posledný deň, keď bude
možné platiť korunami
Jún 2009
Do konca mesiaca vám
vymenia bankovky a min−
ce v slovenských korunách
v komerčných bankách
31. december 2009
Koniec povinného duál−
neho uvádzania cien
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BERUHÁZÁSI SZÁNDÉK

Mesto Dunajská Streda dáva na známosť: Navrhovateľ Darutil,
s.r.o. so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Bratislavská 14 pred−
ložil zámer
Zariadenie na zber železných a neželezných kovov
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 21.01.2008 do
11.02.2008 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede, na oddele−
ní výstavby a dopravy, I. poschodie, č. dv. 220. Verejnosť mô−
že doručiť svoje písomné stanovisko na adresu : Obvodný úrad
Životného prostredia, Ádorská ul. 5400, 929 01 Dunajská
Streda.
Predložený zámer rieši technické požiadavky dočasného
skladovania vykupovaných druhotných surovín, železného šro−
tu, papiera a plastov pred ich spracovávaním u oprávneného
subjektu. Nakladanie s predmetnými odpadmi bude vykonávať
v súlade s všeobecne záväznými právnymi a inými predpismi.
Umiestnenie navrhovanej činnosti: Dunajská Streda,
Malodvornícka cesta, na pozemkoch parc. č. 1891/44 a 1891/5
k.ú. Dunajská Streda.

Dunaszerdahely városa tudatja a közvéleménnyel, hogy a ja−
vaslattevő Darutil Kft., székhelye Dunaszerdahely, Pozsonyi
út 14. a következő beruházási szándékot terjesztette be:
Fém és szinesfém − hulladékok gyűjtőudvara.
A tervezetbe február 11−ig tekinthettek bele az érdeklődők a
városi hivatal építésügyi osztályán, véleményezhették és elküld−
hették észrevételeiket a Körzeti Környezetvédelmi Hivatalba is.
A beruházási szándék elérhető volt Dunaszerdahely honlapján az
interneten, és a városi hivatal hirdetőtábláján is kifüggesztették.
A benyújtott tervezet a felvásárolt másodlagos nyersanyagok,
a hulladékvas, papír és műanyagok jogosult szubjektum által
történő felvásárlása utáni ideiglenes tárolásával számol az újra−
hasznosítás előtt, és javaslatokat tartalmaz ennek műszaki meg−
oldására. A hulladékokkal való bánásmód összhangban lenne a
vonatkozó törvényekkel és egyéb előírásokkal.
A javasolt tevékenység színhelye: Dunaszerdahely, Kisud−
varnoki út, a 1891/ 44 és a 1891/5 számú parcellákon, amelyek
Dunaszerdahely kataszterében találhatók.

Az anyanyelvű iskola mellett szóló érvek 2008−ban
1. A magyar iskola olyan több−
letismeretek és tudás megszerzé−
sét teszi lehetővé, amelytől el−
esik az a magyarul beszélő gyer−
mek, aki nem magyar tannyelvű
iskolában folytatja tanulmányait.
2. Akit nem magyar iskolába
járatnak, annak magyarságtuda−
ta gyengül: magyar nyelvisme−
rete megkopik, lelkét és szelle−
miségét nem erősítik az iskolá−
ban szerzett magyar történelmi
ismeretek és a magyar kultúra
(zene, irodalom) élményei, egé−
sz életére lélekben szegényebb
lesz. Az ilyen diák életének nagy
részét nem magyar környezet−
ben tölti, emberi kapcsolatai is a
magyar közösségtől távolítják.
Ezzel szemben aki magyar isko−
lába jár, annak magyar barátai is
lesznek és ezek a baráti kapcso−
latok is erősítik magyar identitá−
sát, szélesítik emberi kapcsolat−
rendszerét.
3. Ha a családban otthon ma−
gyarul beszélnek, de a gyerme−
ket szlovák iskolába adják,
fennáll a veszélye annak, hogy a
diákot olyan szellemi behatások
érik, amelyek otthon, a család−
ban feszültséget hoznak létre, a
harmonikus családi békét ve−
szélyeztetik.
4. Aki magyar iskolában kez−
di tanulmányait, annak számára
sokkal nagyobb mozgástér nyí−
lik későbbi tanulmányai során
is. Egyetemi tanulmányait foly−
tathatja Szlovákiában magyar
nyelven, vagy ha olyan szak−
mát választ, amiben nincs Szlo−
vákiában magyar nyelvű kép−
zés, szlovákiai szlovák tannyel−
vű egyetemen folytathatja ta−
nulmányait, továbbá Magyaror−
szág és Szlovákia EU−s tagsága
révén könnyen hozzáférhetővé

számára minden magyarországi
egyetem is.
5. Tudományosan sokszoro−
san bebizonyított tény, hogy az
ismeretek megszerzésének leg−
hatékonyabb módja az anya−
nyelven történő tanulás. A jelen−
legi és még inkább a jövő tudás−
alapú társadalmában a minél na−
gyobb tudás fontos érvényesülé−
si tényező. Sokféle felmérés iga−
zolja, hogy már a korábbiakban
is azok tudtak az életben jobban
érvényesülni, akik anyanyelv−
ükön szerezték meg a tudást.
6. Aki magyar iskolába jár és
ennek megfelelően magas szin−
tű magyar nyelvtudással rendel−
kezik, otthon érezheti magát az
egész Kárpát−medencében. A
szlovákiai magyar iskolák sok−
rétű, egyre bővülő partnerkap−
csolatai magyarországi, sőt más
Kárpát−medencei magyar isko−
lákkal is sokrétű baráti szálak
létrejöttét eredményezi, ami
nyilvánvalóan nem valósul meg,
ha valaki nem magyar iskolában
végzi tanulmányait.
7. A magyar iskola verseny−
képes mind a pedagógusok szín−
vonala, mind a technikai felsze−
reltség tekintetében más isko−
lákkal szemben. Ez abból is fa−
kad, hogy az iskola a szlovák ál−
lamtól elnyert támogatás mellett
Magyarországról is rendszeres
támogatásban részesül, részben
a Szülőföld Alaptól, részben a
kialakított iskolai és önkor−
mányzati partnerkapcsolatok
keretében, továbbá a magyaror−
szági civil szektor részéről.
8. A magyar Parlament által el−
fogadott kedvezménytörvény ér−
telmében az iskolák és az iskola
mellett működő szülői szerveze−
tek minden évben jelentős támo−

gatásban részesülnek és e támo−
gatás felhasználása jelentős mér−
tékben csökkenti a szülőkre háru−
ló, gyermekeik oktatásával és ne−
velésével összefüggő költsége−
ket. A Pázmány Péter Alapítvány
erre a célra a magyar iskolába já−
ró gyermekek számától függően
évenként mintegy 1,2 milliárd Ft
támogatást kap a magyar állam−
tól, amelyet pályázatok alapján
juttat el az iskolákhoz, a szülői
szervezetekhez és ezen keresztül
közvetve a diákokhoz is.
9. Közvetlenül a diákokhoz
jutott el több éves hagyományt
folytatva az első osztályba be−
iratkozó diákok teljes évi tan−
szercsomagja, amelyet rendre a
tanévnyitó ünnepségen adnak át
a diákoknak. Erre a továbbiak−
ban is minden évben számítani
lehet, éspedig nemcsak az első
osztályba beiratkozó diákok, ha−
nem valamennyi diák esetében.
10. A kedvezménytörvény a
magyar iskolába járó diákok ré−
szére tanulmányaik befejezéséig
minden évben Magyarországon
is kedvezményeket nyújt. A ma−

gyar iskolába járó, magyar iga−
zolvánnyal rendelkező diákok a
magyarországi diákokkal azonos
diákigazolványt kapnak, amely
jelentős utazási kedvezményeket
és más kedvezményeket is bizto−
sít részükre Magyarországon.
11. A magyar iskolába járó és
ott magas szintű magyar nyelvtu−
dást szerző diák előtt nyitott a
magyarországi munkaerőpiac.
Minthogy a felvidéki magyarok
túlnyomó többsége az amúgy is
légiessé váló határok közelében
lakik, természetes módon adódik
a magyarországi munkavállalás
lehetősége. A magyarországi te−
rületen dolgozó felvidékiek szá−
ma eddig is fokozatosan növeke−
dett, ma már több tízezren élnek
ezzel a lehetőséggel, és ez a ten−
dencia fokozódik. A magyar ny−
elv felértékelődéséhez vezet az a
tény is, hogy nagy számban tele−
pülnek át magyarországi cégek
Szlovákiába, hogy kihasználják a
kedvező adózási feltételeket.
12. A Rákóczi Szövetség ma−
gyarországi civil szervezetek,
polgári körök, cégek, magán−
személyek adományaira alapoz−
va 2008. évben minden olyan
nagycsaládban élő (legalább há−
rom gyermek) dunaszerdahelyi
gyermek számára, akit szülei
magyar iskolába íratnak, illetve
minden olyan gyermeknek, aki−
nek településén nem működik
magyar iskola és emiatt a város
magyar iskolájába naponta be−
utazásra kényszerül, 10 ezer Ft
beiratkozási ösztöndíjat ajánl
fel. Az adományozók ezzel is
ösztönözni szeretnék a magyar
iskolába történő beiratkozást és
kifejezésre kívánják juttatni
szolidaritásukat az érintett csa−
ládokkal.
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V Dunajskej Strede zaplatia majitelia PRO DS karty vstupné
do wellness centra večer 50 korún, v Galante 200 korún

Návštevnosť sa zdvojnásobila
platia obyvatelia mesta za tri
hodiny (pred záverečnou) 200
korún, v Dunajskej Strede to
je len 80 korún, pričom držite−
lia PRO DS karty po 18−tej
hodine platia len 50 korunové
vstupné, teda len štvrtinu to−
ho, čo v Galante. Celodenný
lístok stojí v Dunajskej Strede
160−180 korún (s PRO DS
kartou len 100 Sk), v Galante
je to 350 Sk (pre obyvateľov
mesta 280 Sk). Treba však po−
znamenať, že Galanta nepatrí
medzi najdrahšie kúpaliská. V
Senci napríklad za celodennú
vstupenku zaplatíme 600 ko−
rún.
Najmarkantnejším rozdielom
je, že v Galante majú tobogan
aj v krytej časti, v Dunajskej
Strede len v nekrytej časti kú−
paliska. Na plávanie sú však
lepšie podmienky v našom
meste, veď u nás popri wellness
bazéne odovzdali do užívania
aj 1,5 metra hlboký 102 m2
veľký plavecký bazén. Plavci
v Galante môžu holdovať
svojmu obľúbenému športu
len v zážitkovom bazéne.
V oboch mestách sa nachá−
dza relaxačný bazén s teplou
termálnou vodou do 36–38
stupňov, ako aj bazén pre naj−
menších. Ale aj najmenších
lákajú atrakcie v zážitkovom
bazéne. Popri bazénoch sa v
oboch mestách poskytujú aj
doplnkové služby, ako je ma−
sáž, sauna, bar.

Ako sme už o tom informova−
li, 15. januára odovzdali v
mestskom termálnom kúpalis−
ku nový zážitkový komplex.
Zisťovali sme, za akých pod−
mienok môžeme v zimnej se−
zóne v Dunajskej Strede vy−
užívať kúpalisko.
Deň pred plánovanou repor−
tážou v novom dunajskostred−
skom wellness−centre sme sa
vybrali do blízkej Galanty,
kde pred necelým polrokom o−
dovzdali do užívania podobný
areál. Porovnávali sme teda
dva komplexy. Oba areály sme
navštívili v rovnakom čase: tri
hodiny pred záverečnou.
Bazény
V oboch zariadeniach v krytej
časti dominuje zážitkový kú−
peľ, ktorý je v Dunajskej
Strede menší (170 m2) ako v
Galante (360 m2), ale ná−
vštevníci sa môžu tešiť podob−
ným atrakciám: klasické kú−
panie, podvodná masáž, vodo−
trisky, perličkový kúpeľ.
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Popri atrakciách návštevníkov
zaujímajú aj ceny. V tejto ob−
lasti sme sa dožili obrovského
prekvapenia. Kým v Galante
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Zvýšený záujem
Po odovzdaní zážitkového kú−
peľa sa obrat na dunajsko−
stredskom kúpalisku zdvojná−
sobil. Ďalekosiahle závery za−
tiaľ nemožno vyvodiť, až po
dvoch−troch
mesiacoch.
Jednak je to novinka, ktorá zo
začiatku vždy priťahuje ná−
vštevníkov, na druhej strane
ešte nie je informácia o otvo−
rení kúpaliska v povedomí ve−
rejnosti. K tomu, aby sme
mohli vykonať korektné po−
rovnanie, musí uplynúť aspoň
mesiac – povedal pre DH
Ferenc Andrássy, riaditeľ kú−
paliska, ktorého často vidieť v
práci až do záverečnej. Ako
pre DH povedal, zaujíma ho
spätná väzba od návštevníkov.
Ohlasy verejnosti nás veľmi
zaujímajú. Teší nás každý ná−

zor, sme otvorení aj kritickým
názorom, veď naším cieľom je
prispôsobiť návštevný poria−
dok kúpaliska, vrátane prí−
padných nových služieb a ot−
váracích hodín požiadavkám
verejnosti.
Rozvojové plány
Modernizácia mestského
kúpaliska sa odovzdaním zá−
žitkového komplexu neskon−
čila. Je to len časť strednodo−
bej
koncepcie
rozvoja.
Prioritou zostávajú vonkajšie
bazény ako aj rekonštrukcia
kruhového bazénu. Máme roz−
pracovaný plán, aj návrh na
financovanie tohto projektu s
využitím prostriedkov z EU−
fondov. Chceme, aby sa
Dunajská Streda stala zná−
mym a uznávaným kúpeľným
mestom. Všetko urobíme pre
to, aby sme s rozvojom ďalej
napredovali – dodal riaditeľ
kúpaliska.

2008.02.13.
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Dunaszerdahelyen este 50 koronáért, Galántán 200−ért várja a helyi lakosokat a városi fürdő

Már az első héten megduplázódott a forgalom

szen azokban meganynyi csoda
vár rájuk.
A medencék mellett mindkét he−
lyen vannak „kiegészítő“ szolgál−
tatások is, mint pl. masszázs, szau−
na, és bár is várja a vendégeket.
Az árak

jas
o
Gy k
e
(3 r m
−1 e
4 ke
év k
)
P
ká RO
rty D
áv S
a
Ny l
u
PR gd
O íja
DS so
k. k

rom órára 200 koronát fizetnek,
addig Dunaszerdahelyen csak
80−at (a nyitva tartás utolsó há−
rom órájában), de akiknek Pro
DS kártyájuk is van, mindössze
50−et, azaz a galántai ár egyne−
gyedét! Egy egész napos felnőtt−
jegy Dunaszerdahelyen 160−180
korona (Pro DS kártyával csak
100), Galántán ez 350 korona
(helyi lakosoknak 280). Meg−
jegyzendő, hogy Galánta még
nem is számít a drága fürdők kö−
zé, hiszen az ugyancsak közeli
Szencen 600 korona a felnőtt na−
pijegy.

Ny

ug

dí

te

Bevezető árak
Dunaszerdahelyen

k

Bármilyen kecsegtető is egy−egy
fürdő kínálata, a fürdőzni vágyók
többségét még egy további szem−
pont is nagyon érdekli, mégpedig
az árak. Ezen a téren óriási meg−
lepetésben volt részünk, hiszen
míg Galántán a helyi lakosok há−

őt

Mindkét fürdő fedett részének
legdominánsabb része kétségkí−
vül az élményfürdő, amely
Dunaszerdahelyen ugyan kisebb,
mint Galántán (170, illetve 360
m2), de hasonló attrakciókkal vár−
ják a vendégeket: a „szokványos“
fürdőzés vízimasszázzsal, vízzu−
hataggal, pezsgőfürdővel egészül
ki. A kínálatok közül a legjelentő−
sebb különbség, hogy Galántán
van fedett csúszda (tobogán) is
(Dunaszerdahelyen csak a sza−
badtéri részen), az úszásra viszont
jobbak a lehetőségek a mi váro−
sunkban, hiszen itt az ún. "well−
ness−medence" mellett most egy
102 m2−es, másfél méter mélysé−
gű úszómedencét is átadtak, míg
Galántán az úszni vágyóknak is
az élményfürdőben kell erre he−
lyet találniuk. Relaxációs meden−
ce − 36−38 fok közötti vízhőmér−
séklettel − mindkét fürdő fedett
részében található, ahogy "pan−
csolók" is a legkisebb gyermekek
részére. A kisgyermekek is azon−
ban inkább az élményfürdőket ré−
szesítik előnyben, ami érthető, hi−

Az új wellness központ legfelkapottabb része az élménymedence.
Andrássy Ferenc fürdőigazgató szerint az átadás utáni első hétvégén
ezt keresték fel a legtöbben. A 170 négyzetméteres medencében a
vendégek pezsgőfürdőzhetnek, ezenkívül vízimasszázs is várja őket,
továbbá kipróbálhatják a vízzuhatagot. Az úszómedencében azok
tölthetnek kellemes perceket vagy akár órákat, akik mozgásra is
vágynak. A fürdő törzsvendégei közül sokan még csak úgymond kós−
tolgatják az élményfürdőt, ismerkednek vele, majd újra átmennek
megszokott kedvenc helyükre, a szintén fedett rotundába, ahol főleg
a nyugdíjasok élvezik a gyógyhatású ülőfürdőt. Mások viszont miu−
tán pihentek a pezsgőfürdős vízben, a rotundából kimennek a sza−
badtéri medencébe, ahol nem fáznak a meleg termálvízben. Az alag−
sorban pedig három fajta szauna áll a látogatók rendelkezésére.
Finn, infra és hagyományos gőzszauna közül választhatnak. A lehe−
tőségek tehát nagyon változatosak. Az említett hétvégén például telt−
ház volt a wellness részlegben, ami azt jelenti, hogy mintegy 574−en
választották kikapcsolódási lehetőségnek az új dunaszerdahelyi él−
ményfürdőt. Ebben a számban nincsenek benne a szállodai vendé−
gek, akik ingyen mehetnek fürdőzni. Hétközben ez a szám alacso−
nyabb, egyelőre 250 fő körül mozog, de kell egy kis idő ahhoz, hogy
a wellness központ bekerüljön a köztudatba.

ln

A medencék

Az élménymedence a legfelkapottabb

Fe

Január 15−én a városi termálfür−
dőben átadták az új élményfür−
dő−részleget. Az ünnepélyes
megnyitóról, amely közvetlenül
előző számunk nyomdába adása
előtt volt, már beszámoltunk.
Most annak jártunk utána, hogy
a téli szezonban milyen körülmé−
nyek között is fürdőzhetünk
Dunaszerdahelyen, és hogy mi−
ként fogadták városunk polgárai
a termálfürdő megújulását.
Hogy viszonyítási alapunk is
legyen, a dunaszerdahelyi fürdő−
ben tett látogatásunk előtt egy
nappal felkerestük a szomszéd
járási székhely, Galánta alig fél
éve átadott fürdőjét is. Mindkét
helyen a nyitvatartás utolsó há−
rom órájában tartózkodtunk.

Hétfő−csütörtök 160
130
Péntek−vasárnap 180
150
16 óra után
120
110
(pé.−va.: 130)
18 óra után
80
80

80
100
60

100
100
80

80
80
70

50

50

50

Növekvő forgalom
„Az élménymedence átadása u−
tán megduplázódott a forgalom a
dunaszerdahelyi fürdőben a ko−
rábbi időszakhoz képest, de ebből
még nem szabad messzemenő kö−
vetkeztetéseket levonni. Egyrészt
újdonságról van szó, amely min−
dig vonzza a közönséget, másrészt
még nincs széles körben elterjed−
ve a híre. Ahhoz, hogy korrekt
összehasonlításokat végezzünk,
legalább egy hónapnak még el
kell telnie“ − mondta lapunknak
Andrássy Ferenc fürdőigazgató,
aki gyakran záróráig marad a für−
dőben, hogy minél jobban megis−
merje a vendégek tapasztalatait,
benyomásait. „Ezeket is össze−
gezzük majd, örülünk minden vé−
leménynek. Még a kritikáknak is,
hiszen a célunk az, hogy az igé−
nyeknek megfelelően alakítsuk
majd a fürdő menetrendjét, bele−
értve a lehetséges új szolgáltatá−
sokat, a nyitvatartási idő megsza−
bását is“.
A jövő kilátásai
A most átadott élményfürdő−
részleggel nem fejeződött be a
dunaszerdahelyi városi fürdő
modernizációja, amely csak ré−
sze a termálfürdő középtávú fej−
lesztési tervének. "Legfontosabb
feladataink közé tartoznak a kül−
ső medencék, valamint a benti
körfürdő felújítási munkálatai.
Több tervünket már részletekbe
menően kidolgoztuk, és ezek
anyagi fedezetének biztosítására
is különböző elképzeléseink
vannak – például EU−projektek
segítségével. Szeretnénk, ha
Dunaszerdahely messze földön
is ismert és elismert fürdőváros
lenne. Ehhez egy fontos lépést
most megtettünk, de nem állunk
le a fejlesztésekkel" − tette hozzá
a fürdőigazgató.
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Emberi sorsok – Dunaszerdahelyiek emlékeznek

„Rettegéssel várták az emberek,
hogy ki kap fehér, vagy piros lapot” (2.)
A múlt év végén indított sorozatunkban régi duna−
szerdahelyiekre emlékeznek mai dunaszerdahelyiek.
Ezúttal a hetvenéves Novacsek György visszaemlé−
kezésének befejező részét közöljük.

ide embereket. A postán, a
vasúton, a csendőrségen, az
üzletekben, minden hivatal−
ban ők ültek, a nem idevalósi−
ak. Aztán megszedték magu−
kat, és továbbálltak.

Eljellegtelenedett
város

Gyermekjátékok

Az én gyerek− és fiatalkorom−
ban Dunaszerdahelynek még
sajátos jellege volt, de mára
ez eltűnt. Talán mert a két vi−
lágháború következtében na−
gyon megváltozott a lakosság.
Elhurcolták a zsidókat, majd a
magyarok alatti elitnek kellett
távoznia. Aztán jött a Magya−
rországra telepítés, a Csehor−
szágba deportálás. És persze
jöttek azok, akiket az elhurcolt
magyarok helyére szántak,
meg a partizánok és egyéb ké−
tes elemek. A partizánok aztán
eltűntek, az áttelepültek pedig
vagy beolvadtak, vagy elmen−
tek. A betelepített szlovákok
90 százaléka elment, a ma itt
élő szlovákok nem az ő utóda−

Én azon a környéken nőttem
fel, ahol a Vermes villa áll.
Gyerekkoromban tele voltak
az utcák gyerekkel. Ma már
ugyanezekben az utcákban
nincs gyerek. Menjen végig
az Ádor utcán, jó, ha talál két
gyereket. Mellette, a Štúr ut−
cában nincs egy sem. A
Jesenský utcában két−három
gyereket talál. Tele van autó−
val, de nincs benne gyerek. Az
én gyerekkoromban az utcá−
kon nyüzsgött a sok apróság,
és játszott. Métát, kiszorítót,
papsajtot, hol az ollót, csend−
őr−rabost, bújócskát, ipi−a−
pacsot, király, király, adj ka−
tonát, pilickáztunk, ez az ame−
rikai baseball primitív válto−

ik. Kormányprogram volt a
háború után a szlovákiai dél−
vidék elszlovákosítása. Ha le−
égett egy szlovák falu, mint
Veľké Rovné, a lakóit idehoz−
ták, az árvai vízduzzasztó által
elárasztott falvakból is hoztak

zata volt, pikáztunk, tavasszal
golyóztunk, gumipuskáztunk,
nyilaztunk és persze a végki−
merülésig rúgtuk a labdát.
Mindig csupa por volt az egé−
sz csapat, mert porosak voltak
az utak. Ha nagy ritkán jött
egy autó, percekig nem lehe−
tett látni a felkavart portól.

Jól kijöttek
egymással
Dunaszerdahelyen jól meg−
voltak egymással az emberek.
A Karcsai és a bősi úton álltak
a cigánypérók, lakóik este tíz
óra után nem jöhettek be a vá−
rosba. Nappal bejártak házal−
ni, mindig tudták, hol lesz
disznóölés, hol kaphatnak egy
kis maradékot. Hétvégeken
hívták őket baromfit kopaszta−
ni, cserébe megkapták a fejet,
a lábakat és a beleket.
Villámgyorsan megkopasz−
tották a levágott tyúkot, kac−
sát, libát, ez volt a professzió−
juk. A zsidók és a keresztények
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is jól kijöttek egymással. A
Bacsák utcát a múlt század
elején még keresztények lak−
ták, rengeteg csizmadiamű−
hely volt ott. Amikor megjelent
a Baťa az olcsó cipőivel, a
csizmadiák tönkrementek, a
házaikat zsidók vásárolták fel.
Több olyan utca volt, ahol
szinte kizárólag zsidó csalá−
dok laktak. Emlékszem még a
sátoros ünnepekre. A gazdag
zsidók nem az udvaron állítot−
ták fel a sátrat, hanem a pad−
lástéren. Nagy ajtó volt a te−
tőn, és amikor kezdődött a pé−
szach ünnepség, kinyitották,
és két hétig éjjel−nappal nyitva
kellett lennie. A helyiséget ki−
díszítették felfüggesztett szőlő−
vel, almával, színes papírdí−
szekkel, a vendégeket szépen
megterített asztal várta, ren−
geteg finomsággal és kóser
borral. Meghívták a keresz−
tény szomszédokat, ismerősö−
ket is, akik örömmel tettek ele−
get a meghívásnak. De azért
mi, gyerekek féltünk, mert azt
hallottuk, hogy a kisgyereke−
ket elfogják a zsidók, és a vé−
rüket veszik. Mivel sábesz ün−
nepén az ortodox zsidók sem
tüzet nem gyújthattak, sem a
lámpát nem olthatták fel, erre
mindig megkértek valakit.
Egyszer a mai Kukučín utcá−
ban megszólított egy kaftános
idős zsidó, hívott, hogy gyújt−
sam meg náluk a tűzhelyben a
tüzet, minden be van már ké−
szítve, de én féltem, nem mer−
tem bemenni.

a nyilatkozatokat egyszer ér−
vénytelenítenék, fél Dunaszer−
dahely restitúció alá kerülne.
Még az ötvenes években is
mentek el innen zsidó csalá−
dok. Egy Moszkovics nevű zsi−
dó akkora „liftet“ csináltatott,
hogy nem fért ki a kapun, ki
kellett bontani a falat. A fele−
sége az édesanyámnak egy
mozsarat ajándékozott, amely
nem rézből, hanem fekete ön−
töttvasból készült. Anyám az
ajándékot egy zöld bőrbe kö−
tött zsidó női imakönyvvel vi−
szonozta. Kétnyelvű volt, hé−
ber és magyar, a fogantatástól
a temetésig minden alkalomra
tartalmazott imát. Moszko−
vicsné nagyon megörült neki.
Anyám valahol megmentette
ezt az imádságos könyvet,
mert amikor a zsidókat elvit−
ték, rengeteg könyv maradt
utánuk, az utcán hevertek a
porban, sárban, a gyerekek
futballoztak velük. Ment a

szajrézás, a rablás, minden
mozdíthatót elvittek az elhur−
colt zsidók házaiból. A szüle−
im nekünk, gyerekeknek meg−
tiltották, hogy bármihez is
hozzányúljunk: „Ide ne hozzá−
tok mások holmiját!“ A zsidó
imaház és a fürdő alatt pincék
voltak, oda vitték a hivatalo−
san elrekvirált holmit. Renge−
teg evőeszköz, üveg, porcelán
gyűlt ott össze, ami a kibombá−
zott nyíregyházi és budapesti
menekültek között lett szétoszt−
va. Amikor visszajöttek a meg−
menekült zsidók, és kifosztva,
üresen találták a házaikat, a
zsidó hitközség megbízottja
egy csendőr és egy fuvaros kí−
séretében házról−házra járt,
hogy összeszedje az eltulajdo−
nított holmikat. „Ez a bútor
kié?“ – kérdezte. „A miénk“ –
volt a válasz. „Nem igaz, mert
a Mülleréké! Vigyétek, tegyé−
tek fel a kocsira!“ – rendelke−
zett. Még a fehérneműs szekré−

„Liftek“ és rablott
holmik
A háború után a megmenekült
zsidók nagy része kivándorolt
Izraelbe. Meg volt adva, mi−
lyen szerszámokat vigyenek
magukkal, többek között ásót,
kapát, csákányt, fejszét, fű−
részt, és akkora faládát kellett
csináltatniuk, mint egy garázs,
pléhvel volt fedve a teteje.
Pontosan meg voltak adva a
méretei, a kibucokban aztán
ezekben laktak. Mivel az apám
kovács volt, ő csinálta ezeken
a házakon, amelyeket itt lift−
nek hívtak, a vasalást. A távo−
zóknak alá kellett írniuk egy
nyilatkozatot, hogy az állam−
mal szemben nincsenek sem−
miféle követeléseik. Ha ezeket

Novacsek György: „A háború alatt mentek a
rekvirálások, jaj volt annak, aki nem adott.”

nyeket is kinyittatta. Bizony,
sokan pirultak. A szomszé−
dunkban volt egy család négy
gyerekkel. Pozsonyból kitolon−
colták őket, mint magyarokat,
itt zsidó holmit kaptak, abból
rendezkedtek be. Az asszony
épp ebédet főzött, amikor jött a
megbízott. Az ráismert a spar−
hertre, és nem sokat teketóriá−
zott, lerakatta róla az edénye−
ket, leöntette hideg vízzel, mert
égett benne a tűz, és felrakatta
a kocsira.

Rekvirálások
A háború alatt a mi csalá−
dunknak is kijutott a menekül−
tekből, egy alföldi kakastollas
csendőrt kvártélyoztak be hoz−
zánk gyerekestől, feleségestől,
anyósostól. Ott éltünk össze−
zsúfolva, egymás hegyén−há−
tán, de azért jó volt, hogy ná−
lunk laktak Bújdosóék, mert
nem kellett fagyoskodnunk.
Tüzelőhiány volt, és ez a va−
gány, jóképű csendőr kivága−
tott az út menti fákból, így volt
tüzelőnk egész télen. Nem volt
cukor, ő ötven kiló kockacuk−
rot szerzett Diószegről, eltar−
tott vagy egy évig. Akkoriban
aranyat ért a dohány, a bőr és
az alkohol, azt is hozott.
A háború alatt mentek a
rekvirálások, a magyarok a
fronton harcolók számára rek−
viráltak, aztán az oroszok vit−
tek mindent, illetve nekik csak
négy dolog kellett: kerékpár,
óra, nő és pálinka. Jaj volt an−
nak, aki nem adott. Szegény
öreganyámat is kirabolták.
Amikor kitakarodtak, jött a
HKS (Hospodárska kontrolná
služba), a gazdasági ellenőrző
szolgálat, az is rekvirált. Pél−
dául rádiókat, mert a magya−
roknak rádiót sem szabadott
hallgatni.“
(Ezekből az emlékszilán−
kokból, mozaikdarabkákból
egy egész letűnt korszak áll
össze, meghitten ismerős
azoknak, akik átélték, tanul−
ságos a szerencsésebbeknek,
akiknek nem kellett átélniük.
Szerkesztőségünk örömmel
veszi mindazok jelentkezését,
akik szívesen megosztanák
érdekes
emlékeiket
a
Dunaszerdahelyi Hírnök ol−
vasóival.)
Vojtek Katalin
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Aké sú plány Galérie súčasných maďarských umelcov v roku 2008?

Nový rok, nové diela, nové výstavy
Rozhovor s vedúcou galérie, Ildikó Gaál Derzsi
 V novom roku aké ver−
nisáže pripravujete pre mi−
lovníkov umenia?
– Náš cieľ je nemenný: pra−
cujeme na tom, aby sa Galéria
súčasných maďarských umel−
cov dostala do povedomia ve−
rejnosti a stala sa tak vyhľadá−
vanou galériou s výstavami na
vysokej úrovni. Našťastie, u−
melecká
verejnosť
zo
Slovenska a okolitých krajín
nás pozná veľmi dobre, o čom
svedčí aj veľký počet žiadostí
o výstavy. Z domácich galérii
tento rok pripravíme výstavu
diel zo zbierky trnavskej
Galérie Jána Koniarika, kde
sme už v minulom roku pre−
zentoval našu zbierku.
 Aj najlepšia galéria po−
trebuje stálych priaznivcov,
kmeňových návštevníkov.
Ako je na tom mestská galé−
ria?
– Nie je to úloha naplniteľná
z jedného dňa na druhý.
Vytvoriť kvalitnú galériu nie
je ľahké, takisto ani prilákanie
návštevníka nie je krátkodobá
úloha, ale je to výsledok stá−
lej, cieľavedomej a pravidel−
nej práce. Snažíme sa prilákať
ľudí do galérie zaujímavými
programami, ako sú koncerty,

literárne večery, prezentácie
kníh, prednášky. Plánujeme
prednášky nielen z oblasti vý−
tvarného umenia, ale aj z his−

tórie, archeológie, dejín kultú−
ry, či iných oblastí. Osobne
som za intenzívnu spoluprácu
s okolitými školami, chceme

docieliť, aby pravidelne na−
vštevovali naše výstavy aj so
žiakmi − my im zabezpečíme
kvalitný sprievod. Pripra−
vujeme aj kví−
zy z dejín kul−
túry pre žia−
kov základ−
ných a stred−
ných škôl v
spolupráci so
známymi a u−
znávanými
výtvarníkmi.
Chceme sprí−
stupniť verej−
nosti aj stále
bohatšiu kniž−
nicu galérie v
určitých vy−
medzených
dňoch. Môže
to byť veľká
pomoc aj štu−
dentom, ak im
umožníme v
knižnici čítať,
listovať naše
knihy.
 Menilo
sa niečo na
darovacej vôli výtvarníkov,
ktorí venujú galérii svoje
výtvarné diela?
– S radosťou zisťujeme, že

autori radi prispievajú do
zbierky
našej
galérie.
Navštívia nás, pozrú si budo−
vu, výstavné priestory, aktuál−
nu výstavu, a pri ďalšej ná−
všteve už ponúkajú do zbierky
svoje diela. Naša zbierka
predstavuje v súčasnosti viac
ako 600 umeleckých diel.
Vlani 50 autorov darovalo 67
diel, medzi nimi také osob−
nosti, ako je sochár Miklós
Melocco, Pál Kő, Ádám
Farkas, István Ézsiás, Tamás
Gaál, či István Haraszti, vý−
tvarní umelci János Aknay,
Lívius Gyulai, Frigyes Kőnig.
 Máte ešte skladovacie
priestory pre nové diela?
– Náš sklad už je plný, ale
vďaka sponzorskej podpore sa
nám podarilo vytvoriť nové
skladovacie priestory. Museli
sme sa zamyslieť aj nad systé−
mom inventarizácie stále pri−
búdajúcich diel, a tak sme vy−
tvorili úplne nový systém in−
ventarizácie a skladovania da−
rovaných umeleckých diel. V
minulosti sme mali dosť veľké
problémy s vyhľadávaním žia−
daných umeleckých diel, nový
systém však vyhľadávanie
podstatne uľahčuje.
−vk−

Plán výstav Galérie súčasných maďarských umelcov na rok 2008
25.januára – 22. februára: Výstava z diel súčasných maďar−
ských umelcov − výber zo zbierky galérie
29. februára – 25. marca: Spomienková výstava na Gyulu
Szabóa
4. apríla – 7. mája: Súčasná maďarská grafika, bienále knižnej i−
lustrácie
16. mája – 7. júna: Výstava z fotografií a výtvarných prác Borisa
Sirku a Mareka Kvetana
27. júna – 31. júla: Výstava z prác maďarského sochára
Boldizsára Smrecsányiho
August − Výstava zo zbierky Galérie a z diel darov IX.
Dunajskostredského umeleckého tábora
5. sept. – 3. októbra: Jubilejná výstava z prác výtvarného umel−
ca Róberta Almásiho
10. októbra – 7. novembra: Výstava z prác maďarského výtvar−
níka, Istvána Ézsiása
14. novembra – 5. decembra: Skupinová výstava Združenia ma−
ďarských sochárov
od 12. decembra: Výber zo zbierky Galérie a výstava Dunajská
Streda vo fotografiách 2008
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Galéria

A városi galéria idei első kiállítása az eddigi legreprezentatívabb seregszemle

Pazar tárlat a gyűjteményből
A Vermes villa összes kiállí−
tótermét benépesítik a városi
galéria immár mintegy hat−
száz műalkotást számláló
gyűjteményéből válogatott
remek műalkotások. A Kor−
társ Magyar Galéria január
25−én megnyílt idei első tár−
lata február 22−ig tekinthető
meg. Sajnos, sokmindenki hi−
ányzott a vernisszázsról,
olyanok, akiktől talán elvár−
ható, hogy alkalomadtán ré−
sztvegyenek egy−egy meg−
nyitón: városi képviselők,
kuratóriumi tagok, pedagógu−
sok, köztük rajztanárok, illet−
ve a város ismert közéleti
személyiségei. Majd talán
legközelebb!
A városi galéria saját
gyűjteményének legkiválóbb,
illetve eddig még be nem mu−
tatott darabjaiból kaphatunk
ízelítőt. Azért is páratlan ez a
tárlat, mert átfogó kereszt−
metszetét nyújtja a szlovákiai
magyar
alkotóművészek
munkásságának. Negyvenegy
hazai művész nyolcvan művét
láthatják a nézők. Néhány ki−
ragadott név a változatos lis−
táról. A már nem élő klasszi−
kusok közül Jakoby Gyula,
Löffler Béla, Szabó György,
Lőrincz Gyula képei láthatók.
Érdekesség, hogy a nagykö−
zönség
először
láthatja
Loffler szobrát, amelyet ré−
gebben adományozott a galé−
riának.
A középgenerációt képvise−

Duncsák Attila: XX. századi
Madonna

"A kiállító művészek közül néhányan Magyarországon születtek
(Nagy János, Rónay Péter), többen dél− szlovákiai városokból,
falvakból származnak (Diószeg, Dunaszerdahely, Érsekújvár,
Párkány, Léva, Losonc, Rozsnyó, Kassa, Nagymácséd,
Egyházkarcsa, Kéménd...), ahol jelenleg is élnek és alkotnak.
Tanulmányaikat művészeti iskolákban folytatták, mindenekelőtt
a pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán, illetve Nyitrán, Eperje−
sen vagy Budapesten. De akad olyan is, aki a szentpétervári
akadémián tanult, mint az ungvári születésű Duncsák Attila.
Néhány gondolat a tárlatot megnyitó Bohumil Bachratý pozso−
nyi művészettörténész megnyitójából, aki rendkívül szuggesztív
szavakkal ajánlotta a nagyközönség figyelmébe a tárlatot, hi−
szen a művészek javarészét személyesen ismeri: „A kiállításon
a tájképek és figurális kompozíciók dominálnak, mind forma−
ilag, mind stílusban széles skáláját adva a festészeti megnyil−
vánulásnak. Bacskai, Lőrincz, Luzsicza tájfestményei nyu−
galmat árasztó meditativitásukkal, Szabó Gyula grafikái vi−
tális markánsságukkal, Dúdor István Ikarosza izzó drámai−
ságával ragadja meg a nézőt. Németh Ilona egzisztenciális
kiáltása, Balázs, Matuštíková, Duncsák jelei egy−egy kódolt
üzenet, nemcsak a ma emberének. A kiállított klasszikus és új
anyagokból készült szobrok (Ferdics, Lipcsey, Löffler, Mag,
Nagy János) formai és terjedelmi stilizációjukban, a jelek
szimbolikájában és metafórájában mind emlékeztetnek a
klasszikus európai szobrászatra, de nincs hiány a legújabb
szobrászati törekvések megjelenítésében sem."

A tárlatnyitón fellépett Lévai Rajmond és Tóth Eleonóra.

lő művészek alkotásai is nagy
teret kapnak a tárlaton. Sajnos,
már nem élő klasszikusnak
számit
Luzsicza
Lajos,
Bacskay Béla, Dúdor István,
de remekműveik révén az ő
munkásságukkal is találkoz−
hatnak a tárlatlátogatók.
Bartusz Gyula, Kopócs Tibor,
Duncsák Attila, Almási Ró−
bert, a Munkácsy díjas
Lipcsey György, Nagy János −
néhány név a középnemzedék
idősebb képviselői közül. De a
fiatalabbak alkotók művei is
itt vannak a kiállításon, igy
Dolán Györgyé, Rónay Péteré,
Mag Gyuláé. A Vermes villá−
ban látható tárlaton nagy teret
kapnak a hölgyek is: Gály Ka−
ti, Kutak Adrien, Németh Ilo−
na, Varga Emőke, Lőrincz
Zsuzsa, Stefunkó Erzsébet, és
a dunaszerdahelyi Kovács
Éva. Zömmel grafikák látha−
tók, de sok a festmény és a
szobor is. Bachratý professzor
szavaival élve a művészi meg−
nyilvánulások széles skálája
vonul fel a tárlaton. (ik)
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Nem babra megy a játék!

Január 23−i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Hány fajta szauna talál−
ható az újonnan átadott élményfürdőben? A helyes válasz: há−
rom, gőz−, finn és infraszauna.
A helyes választ beküldők közül sorsolással hárman 10−10
darab belépőt nyertek az új élményfürdőbe, amelyeket a
szerkesztőségünkben vehetnek át.
Nyerteseink: Hipper Veronika (Szabó Gyula utca
1826/39), Keufel Sándor (Jókai utca 40), Osvald Lajos
(Kodály utca 31). Nyerteseinknek gratulálunk.
Új kérdésünk: Milyen típusú gépkocsival szállítja utasait az
Airport Transfer?
A helyes választ beküldők közül három olvasónk sorsolással
500–500 koronás vásárlási utalványt nyer, amelyek a
SilverBox divatüzletben vásárolhatók le (a régi Centrum é−
pületben, a Családi Könyvklub mellett a földszinten).
Válaszaikat legkésőbb február 20−ig küldjék be szerkesztősé−
günk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján.

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z 23. januára
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili nasle−
dovnú otázku: Aké druhy saún sa nachádzajú v novootvorenom
wellness centre? Správna odpoveď: Tri: parná, fínska a infra−
sauna.
Z tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vylosovali troch
výhercov, vyhrávajú po 10 vstupeniek do nového wellness centra
termálneho kúpaliska. Vyhrávajú: Veronika Hipper (ul. Gy.
Szabóa 1826/39), Sándor Kaufel (Jókaiho 40), Lajos Osvald (Z.
Kodálya 31). Výhercovia si môžu prevziať vstupenky v našej re−
dakcii po legitimizovaní sa s OP.
Nová otázka: Akým vozidlom zabezpečuje prepravu osôb
firma Airport transfer?
Medzi čitateľmi, ktorí nám pošlú správnu odpoveď, vylosuje−
me tri poukážky v hodnote 500−500 SK, využiteľné v
Obchode módy SilverBox (stará budova Centrumu).
Odpovede zašlite najneskôr do 20. februára na adresu redak−
cie, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu.

Airport Transfer

Utazás gondok nélkül
A dunaszerdahelyi székhelyű Airport Transfer színvonalas
szolgáltatásokat kínál az utasszállítás terén. Önök, ismerőseik,
barátaik valóban gond nélkül utazhatnak, szolgáltatásaikat az
igényeknek megfelelően alakítják. Elsősorban a repülőtéri uta−
zásokra specializálódtak, de ez nem zárja ki más igények telje−
sítését, mint például a szállodákba, autóbuszállomásokra, vasúti
pályaudvarra stb. való szállítást. Tevékenységük nemcsak a
közlekedésre korlátozódik, hanem más utazással kapcsolatos
megrendeléseknek is eleget tesznek, mint például a repülőtere−
ken gyakran látható üdvözlőtáblák elkészítése.
Az utazás így jóval olcsóbb, mintha taxit kellene igénybe
vennünk, és a reptéren hagyott gépjármű miatt (és a parkolási
számláért) sem kell aggódnunk.
Az utazást a hét személy szállítására alkalmas Chrysler
Voyager személygépkocsival bonyolítják le, melyben a „stan−
dard“ reptéri csomagok számára is elegendő hely van. Ha még−
sem, akkor a tetőtéri 350 literes csomagtartó is igénybe vehető.
Weboldalukon – www.airpoirt.ds – három „fő“ célállomásra
való eljutást, illetve a közüttük való közlekedést kínálják (a po−
zsonyi, bécsi, illetve a budapesti repülőtér), ám természetesen
más célállomásokra (illetve között) is szállítanak. A megrende−
lések fogadására egy forródrótot is létrehoztak, a 0904 990 994
telefonszámon várjak az érdeklődők hívását, illetve készséggel
adnak tájékoztatást az info@dsairport.sk elektronikus címen is.

Airport Transfer – cestovanie bez starostí
Airport Transfer v Dunajskej
Strede vám ponúka kvalitné
služby v oblasti prepravy o−
sôb. Dopravia Vás, vašich
známych, priateľov, obchod−

ných partnerov bez toho, aby
ste sa museli o čokoľvek sta−
rať. Dynamicky prispôsobia
prepravu aktuálnym situáci−
ám. Zabezpečia dopravu z le−

tiska, na letisko, dopravu do
hotelov, z autobusových a že−
lezničných staníc atď. Pripra−
via aj privítacie tabule s me−
nom alebo logom pre lepšiu o−
rientáciu na letisku.
Cestovanie je tak
značne lacnejšie, ako
keby sme použili ta−
xislužbu, nemusíme sa
strachovať ani o naše o−
sobné auto, ponechané
na parkovisku letiska,
resp. nemusí nás sužo−
vať, koľko zaplatíme za
parkovanie.
Spoločnosť disponuje
sedemmiestnym vozid−
lom typu Chrysler
Voyager s veľkým bato−
žinovým priestorom pre
sedem cestujúcich so

štandardným letiskovým bato−
žinovým limitom. Nad rámec
batožinového priestoru je k
dispozícii strešný nosič − aero−
dynamicky tvarovaný box s
objemom 350 l.
Na domovskej stránke spo−
ločnosti www.dsairport.sk sa
ponúkajú tri hlavné destinácie
z Dunajskej Stredy, a to do 1)
Viedne
Schwechatu, 2)
Bratislavy BTS a 3)Budapešti
Ferihegy, ale v prípade potre−
by spoločnosť zabezpečí aj
prepravy na iné destinácie
podľa požiadaviek a objed−
návky zákazníka. Rezervácia
je možná cez telefón na HOT−
LINE čísle: 0904 990 994, a−
lebo prostredníctvom elektro−
nickej pošty na adrese
info@dsairport.sk.
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A VMK programjából

Novorodenci/Születések

 február 13.: XVII. Tompa Mihály Országos Vers− és Prózamondó
Verseny körzeti fordulója a Csemadok Területi Választmányának
szervezésében
 február 14. − 19.00 ó.: a JÓKAI SZÍNHÁZ − KOMÁROM bemu−
tatja: Szép Ernő: PATIKA című színművét, rendező: Verebes
István
 február 15.: XVII. Tompa Mihály Országos Vers− és Prózamondó
Verseny körzeti fordulója
 február 16–17. − 11.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás
mérkőzése
 február 17. − 16.00 ó.: az ARANYKERT BÁBSZÍNHÁZ bemu−
tatja : Tojásmese című bábjátékát
 február 18. − 9.00 ó.: Jótékonysági előadás a Femit Polgári
Társulás szervezésében.
MÁRCIUSI ELŐZETES
 március 1. –14.00 ó. : Gyerünk együtt óvodába! Az Erzsébet té−
ri óvoda és az Október utcai óvoda közös játszóháza.
Közreműködik az Aranykert Bábszínház
 március 4.. – 18.00 ó.: Önismeret mint belső út − avagy minden−
napos problémáink megoldása. Előadó : Kiss J. Zsolt − asztrológus,
pszichodráma asszisztens

Uszkay Oliver
Uszkayová Leila
Füle Ádám
Lénárt Adrián
Nagyová Dorina
Kovács Mónika
Novorodencom prajeme
dobré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Kürthy Sándor (1987)
Havlíková Anna (1919)
Bajcsiová Helena (1933)
Matlahová Mária (1926)

Hideghéty György nagy si−
kerű műsort adott Zs. Nagy
Lajos megzenésített verseiből
a Vámbéry kávéházban.

KIÁLLÍTÁS
KORTÁRS MAGYAR
GALÉRIA

Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!

Vermes villa: Kiállítás a ga−
léria gyűjteményéből. Meg−
tekinthető február 22−ig.
hétfő − péntek 10.00 − 17.00

ZOSOBÁŠILI SA /
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Rotter Norbert
− Molnár Csilla

CSALLÓKÖZI MÚZEUM
Almási Róbert festőművész
tárlata a múzeum kiállítási he−
lyiségében. 2008. február 25−
ig tekinthető meg.

Veľa šťastia a lásky
v spoločnom živote!
Sok szerencsét és boldog−
ságot a közös úton!

VÝZVA
Západoslovenská energetika,
a.s. Bratislava vyzýva všetkých
vlastníkov, nájomcov alebo
správcov nehnuteľností, na kto−
rých sa nachádzajú nadzemné i
podzemné elektrické vedenia v
majetku a správe ZSE, a.s. na
odstránenie a okliesnenie
stromov a iných porastov,
ktoré ohrozujú bezpečnosť a−
lebo spoľahlivosť prevádzky
vedení distribučnej sústavy a to
v rozsahu podľa §36 Zák.č.
656/ 2004 Zb.z. Požadovaný
konečný termín vykonania
prác je 31.3.2008.
Využitie drevnej hmoty po
oreze alebo jej likvidácia je v
plnej kompetencii vlastníka
nehnuteľnosti. O nevyhnuté
vypnutie vedenia pre prípad
výrobu a orezu možné požiadať
v lehote min. 35 dní pred ich
realizáciou na ZSE a.s. tel.č.:
031 / 557 3151

A szabadkai színjátszók a dunaszerdahelyi kultúrház pódiumán.

FELHÍVÁS
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Művelő−
dési Intézete és a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya
társrendezőivel, Dunaszerdahely Önkormányzatával és a Városi Mű−
velődési Központtal közösen meghirdeti a

XXXIII. DUNA MENTI TAVASZ FESZTIVÁLT
a következő kategóriákban:
a) bábjátékos kategóriában csoportok és szólisták részére,
b) színjátszó kategóriában,
c) szerkesztett játékok kategóriában.
A szerkesztett játék minden olyan előadás, amely különböző műfajú
művek önálló egységgé szerkesztésével készül és valósul meg, pl.:
mozgásszínház, irodalmi színpad, pódiumjáték, dramatikus népi já−
ték, illetve ezek ötvözete.
A fesztivál jelentkezési lapjai a Csemadok területi választmányain
szerezhetők be,vagy a www.csemadok.sk honlapról letölthetők. Je−
lentkezési határidő: 2008. február 25.
A jelentkezési lapokat kérjük a következő címre küldeni:
OI Csemadok, Bacsákova 240/13, P.O. BOX 16., 929 01 Dunajská
Streda, Fax: 031/550 98 30, e−mail: intezet @csemadok.sk vagy hus−
zar@csemadds.sk
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to: Kanovits Gábor  Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Hlavná
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A DSZTV műsora: Híradó *
Magazin − Új Hírek és Magazin
minden csütörtökön 18.00−kor.
Folyamatos ismétlés, kivéve a
technikai szüneteket.
Relácie DSTV: Správy
*
Magazín − Nové Správy a
Magazín každý štvrtok o 18.00.
Nepretržité opakovanie, výnim−
kou technickej prestávky.

Hirdetés
 Gyermekfelügyeletet vál−
lalok, 0−7 éves korig, 4 év ta−
pasztalattal rendelkezem. 0908
464 180
 Ötvenéves hölgy vagyok,
bármilyen munkát elvállalok.
Gyermekek felügyelete előny−
ben. Tel: 0907/021−092.
 Eladó 10−es kézi húsdaráló,
jó állapotban. Tel: 551−5754.

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK  A városi hivatal lapja  Megjelenik
kéthetente  Főszerkesztő: P. Vonyik Erzsébet  Szerkesztő: Oriskó Nor−
bert  Fotók: Kanovits Gábor  A szerkesztőség címe: 929 01
Dunaszerdahely, Fő utca 50.  Tel: 590 3946  e−mail: press@dunstreda.sk 
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Képriport / Előzetes

A ligetfalusiak sorozatos durvaságai és az egy busznyi FTC−s drukker hőbörgése

A fociünnep elrontói
Botrányba fulladt a Ferencváros dunaszerdahelyi edző−
mérkőzése a pozsonyi Artmedia ellen, amelyen a brutális
belépőket és a magyar csapatkapitány leköpését látva né−
hány szurkoló berohant a pályára. A játékvezető ezt köve−
tően − 2:0−ás pozsonyi vezetésnél − lefújta a műfüves pá−
lyán rendezett "barátságos" edzőmeccset.

Tulajdonképpen az lett volna
a meglepő, ha minden simán
megy. És nem (csak) amiatt,
hogy a ferencvárosi szurko−
lóknak „európai“ hírük van,

hanem azért is, mert
az emlékezetük is
jó. Mintegy másfél
évtizede Pozsony−
ban európai kupa−
meccset játszott a
Fradi, ahol ahol bru−
tális rendőrterrorral
fogadták a ferencvá−
rosi drukkereket.
Igaz, az a Slovan
meccse volt, de a
Fradi−szurkolóknak
Pozsony így gyászos
emlék maradt.
Ilyen előzmények
után csak azon lehet
csodálkozni, hogy a
szlovák liga élcsapa−
ta miért ment bele
abba a bárgyú elkép−
zelésbe, hogy edző−
meccset játsszon a
Ferencváros csapa−
tával. Még ha az e−
lőbb leírt ismérveket figyel−
men kívül hagyjuk is, akkor is
felvetődik egy újabb kérdés:
vajon mi értelme van egy
szlovák élcsapatnak játszani

A játékvezető kezéből kic−
súszott a meccs irányítása,
sokat tévedett, és nem to−
rolta meg az Artmedia−já−
tékosok provokációit sem.
Ebben Kozák járt az élen,
őt edzője végül le is cse−
rélte. Vincze Ottó sántítva
jött le a pályáról egy durva
belépő után, a játékvezető
végül idejekorán lefújta a
mérkőzést. (A Fradi hiva−
talos honlapjáról)
azzal a Fradival, amelynek
mai játéktudása több falusi
csapatot sem késztetne na−
gyobb erőbedobásra?
Az Artmedia mégis eljött
Dunaszerdahelyre, és tette ezt
azzal az elképzeléssel, hogy ő
látja vendégül a Fradit.
Valójában a Fradi érezhette
magát hazai pályán, hiszen
vagy 1500 lelkes csallóközi
szurkoló biztatta.
A pökhendi pozsonyiak
durván és sportszerűtlenül ját−
szottak, eleve kiprovokálva az
inzultust. Az egy busznyi
FTC−s kemény−mag is gondo−
skodott arról, hogy a meccs
vége
botrányba
fúljon.
Elrontották azt a fociünnepet,
amelyre a csallóközi Fradi−
drukkerek készültek.

A Dunaszerdahelyi Hírnök
következő számából
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