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INVESTIČNÝ ZÁMER
Mesto Dunajská Streda dáva na
známosť:
Navrhovateľ, Metrans (Danu−
bia), a.s., Povodská 18, 929 01
Dunajská Streda predložil zá−
mer:
„Terminál kombinovanej do−
pravy, Metrans /Danubia/
a.s., Dunajská Streda – IV.
a etapa“
Do zámeru bolo možné nahliad−
nuť v dňoch 25.07.2008 –
14.08.2008 na Mestskom úrade
v DS, na oddelení výstavby
a dopravy, I. poschodie, č.dv.
220. Verejnosť mohlo takisto
doručiť svoje pripomienky do u−
vedeného termínu.
Účelom zámeru je rozšírenie
prekladiska na ploche 38955 m2
pre účely kombinovanej dop−
ravy a rozšírenie o objekty SO
40 železničný spodok a SO 41
železničný zvršok, pričom sa
prepracuje koncepcia odvod−
nenia zrážkových vôd z po−
vrchového odtoku. Uvažovaný
zámer bezprostredne naväzuje
na stávajúci terminál kombi−
novanej dopravy prevádzko−
vaný navrhovateľom.

A megszabott ütemterv szerint halad az új vá−
rosi sportcsarnok építése. A városi műjégpá−
lya mellett fokozatosan kirajzolódnak az új
sportlétesítmény körvonalai, amelyet a tervek
szerint az év végén adnak át rendeltetésének.

Holokauszt−megemlékezés
a zsidó temetőben

Podľa určeného harmonogramu prác prebieha
výstavba novej mestskej športovej haly. Pri ume−
lom klzisku vyrastá nová dominanta mesta, ktorá
bude slúžiť rôznym loptovým hrám a má byť o−
dovzdaný koncom roka.

Spomienka na židovskom cintoríne

Július első vasárnapján a dunaszerdahelyi zsidó hitközség
szervezésében hagyományos holokauszt−emlékünnepséget
tartottak a zsidó temetőben.
Csehországból, Budapestről, Győrből, Galántáról és Izrael−
ből érkeztek vendégek a holokauszt áldozataira való megemlé−
kezésre; a város lakosai és a városi képviselő−testület tagjai
közül is többen jelen voltak.
A városi énkormányzata nevében Hulkó Gábor alpolgármes−
ter emlékezett meg a 64 évvel ezelőtti tragikus eseményekről,
amikor 3000 dunaszerdahelyi és környékbeli zsidó lakost hur−
coltak el a náci haláltáborokba. A 6 millió zsidó áldozat tisztele−
tére jelképesen 6 fáklyát gyújtottak az emlékezők, köztük Reisz
Erzsébet, a rangidős dunaszerdahelyi holokauszt−túlélő, Weiner
Árpád, Izraelben élő, volt dunaszerdahelyi lakos és a legfialabb
generáció képviseletében Krajčovič András. A gyászmegemlé−
kezés fő szónoka magyar nyelven Feldmár Tibor, szlovák nyel−
ven Kornfeld Tibor volt. A dunaszerdahelyi származású,
Izraelben élő kántor, Baruch Vesely a zsidó szertartás szerint hé−
ber gyászimákkal és siratóénekekkel kísérte az eseményt.

V prvú júlovú nedeľu Židovská náboženská obec organizo−
vala tradičnú smútočnú tryzňu na židovskom cintoríne.
Na slávnosť k spomienke na obete holokaustu prišli hostia z
Českej republiky, Budapešti, Győru, Galanty; prítomní boli aj
niekoľkí obyvatelia mesta a poslanci Mestského zastupiteľstva.
V mene Mestskej samosprávy Dunajskej Stredy si tragickú u−
dalosť spred 64 rokov, pripomenul viceprimátor mesta Gábor
Hulkó. Z Dunajskej Stredy a okolia vtedy odvliekli do nacistic−
kých táborov smrti 3000 Židov, Na počesť 6 miliónov zavraž−
dených židovských obetí nacististického besnenia spomínajúci
– medzi nimi Alžbeta Reiszová, najstaršia Dunajskostredčanka,
ktorá prežila holokaust, Árpád Weiner, bývalý Dunajsko−
stredčan žijúci v Izraeli a Ondrej Krajčovič v mene najmladšej
generácie – zapálili symbolicky 6 fakľí. Hlavnými rečníkom
smútočnej tryzne v maďarskom jazyku bol Tibor Feldmár, v
slovenskom jazyku Tibor Kornfeld. Izraelský cirkevný spevák
Baruch Vesely, ktorý pochádza z Dunajskej Stredy, podľa ži−
dovského obradu sprevádzal udalosť smútočnými modlitbami a
žalospevmi v hebrejčine.

MEGEMLÉKEZÉS

SPOMIENKA NA OBETE

A roma holokauszt 64. évfordulója alkalmából tartottak augusz−
tus 1−én megemlékezést Dunaszerdahelyen. Az emlékünnepsé−
gen résztvevő politikusok és civil szervezetek vezetői arra a 300
ezer roma áldozatra emlékeztek, akiket 1944−ben augusztus 2−
ról 3−ra virradó éjszaka végeztek ki az auschwitz−birkenaui kon−
centrációs táborban. Az ünnepi beszédekben a megemlékezők
azt hangsúlyozták, hogy a társadalom összefogására van szük−
ség ahhoz, hogy a tragédia még egyszer ne forduljon elő.

V Dunajskej Strede 1. augusta spomínali na obete róm−
skeho holokaustu pri pamätníku, ktorý bol odhalený v roku
2006. Prestavitelia štátnych inštitúcií a civilnej sféry spomí−
nali na tristotisíc Rómov, ktorých zavraždili v auguste roku
1944 v koncentračnom tábore Auschwitz−Birkenau. Rečníci
zdôraznili potrebu zjednotenia rôznych síl spoločnosti, aby
sa podobné tragédie nemohli opakovať.
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Pázmány Péter polgármester szerint az adósságtól mentesített dunaszerdahelyi
kórház immár tiszta lappal, jó eséllyel folytathatja

Színvonalasabb szolgáltatások a régiónak
A közelmútban részvénytársasággá transzformálódott a
dunaszerdahelyi kórház: a Dunaszerdahelyi Kórház és
Rendelőintézet Részvénytársaság alapító szerződését júli−
us 17−én írta alá Nagyszombat Megye Önkormányzatának
elnöke, TIBOR MIKUŠ és Dunaszerdahely polgármestere,
PÁZMÁNY PÉTER.
Dunaszerdahely városának
49 százalékos részesedése
lesz az egészségügyi intéz−
ményben. A megye létreho−
zott egy másik részvénytársa−
ságot is, amelynek feladata a
kórház adósságtól való men−
tesítése. A fölöslegessé vált
ingatlanok eladásából befo−
lyó összegből rendezik az
adósságot, így a dunaszerda−
helyi kórház és rendelőinté−
zet tiszta lappal folytathatja
tovább a működését. A város
érdeke, hogy magasabb szín−
vonalú legyen az egészség−
ügyi ellátás. Az önkormány−
zat döntése csupán annyi ki−
adással járt, hogy a 49% rész−
vényért 490 ezer koronát kel−
lett fizetnie.
Ezzel megkezdődött a kór−
ház és a hozzátartozó járóbe−

Legutóbbi ülésén a duna−
szerdahelyi képviselőtestü−
let is foglalkozott ezzel a
kérdéssel. A városi képvi−
selők megszavazták azt,
hogy Dunaszerdahely nem
egészen félmillió koronás
betéttel beszáll az új rész−
vénytársaság létrehozásába,
amelyben 49 százalékos ré−
szesedése lesz.
teg−ellátó rendelőintézet teljes
intézményi átalakítása. A
többségi 51 százalékos csoma−
got a nagyszombati megye
birtokolja. A részvénytársaság
alaptőkéje
tehát
1 millió
korona.
Nem kell azonban
attól tartani, hogy a
fontos
döntések

A dunaszerdahelyi kórház közel 200 millió ko−
rona adósságot halmozott fel az elmúlt évek so−
rán, amikor még az egészségügyi minisztérium
hatáskörébe tartozott. A Nagyszombati Megyei
Önkormányzat, mint a kórház eddigi egyetlen
tulajdonosa arra az elhatározásra jutott, hogy
rendezni kellene az adósságot, akár befektetők
bevonásával.

Pázmány Péter és Tibor Mikuš aláírják a szerződést.
meghozatalakor a megye
többségi tulajdonosként meg−
kerülheti a várost. A társaság
alapító szerződésében szerepel
egy cikkely, amelynek értel−

mében a döntéseknél kéthar−
mados többség szükségeltetik.
Pázmány Péter polgármes−
ter a részvénytársaság létreho−
zását jó megoldásnak tartja.
Szerinte a dunaszerdahelyi
kórház és rendelőintézet jó e−
sélyt kap arra, hogy színvona−
lasabb szolgáltatásokkal biz−
tosíthassa a régió mintegy 115
ezer lakosának az egészség−
ügyi ellátását.
A Magyar Koalíció Pártjá−
nak tizenöt megyei képvi−
selője is támogatta a duna−
szerdahelyi kórház rész−
vénytársasággá történő
alakítását, konkrétan azt az
elképzelést, hogy Duna−
szerdahely városa is a he−
lyi kórház részvényesévé
váljon. Főleg azért, mert
egy év múlva lesznek a
megyei választások. Nagy−
szombat megye jelenlegi
vezetőinek jó az együttmű−
ködése az MKP képviselő−
ivel és a 15 magyar képvi−
selő jelenlétének köszön−
hetően komoly a beleszó−
lási lehetőség a fontos
döntésekbe. Elképzelhető
ugyanakkor, hogy a vá−
lasztások után megváltozik
a helyzet, a kórházat a me−
gye fenntartóként akár
meg is szüntethetné, ha az
nem tudja törleszteni az
adósságát.
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4 Nemocnica

Primátor Péter Pázmány: transformovaná a oddĺžená
dunajskostredská nemocnica má dobrú štartovaciu pozíciu

Šanca
na kvalitné zdravotnícke služby
Transformácia dunajskostredskej nemocnice a polikliniky,
ktorá doteraz pracovala ako príspevková organizácia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho
kraja, na akciovú spoločnosť je dobrým a perspektívnym
riešením. Uviedol to po podpísaní zakladateľskej zmluvy
Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda a. s. v Trnave
dunajskostredský primátor PÉTER PÁZMÁNY.

Vstup mesta Dunajská Streda do novozaloženej akciovej
spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda odsú−
hlasilo aj mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom za−
sadnutí. Mesto prispeje na vznik novej akciovej spoločnosti
peňažným vkladom vo výške 490 tisíc korún. Poslanci mest−
ského zastupiteľstva takisto odsúhlasili, že mesto bude vlast−
niť 49 percentný podiel v novovzniknutej spoločnosti, ktorá
bude spravovať pretransformovanú mestskú nemocnicu s po−
liklinikou. Väčšinový 51 percentný balík bude patriť síce
Trnavskému samosprávnemu kraju, avšak Trnavský samo−
správny kraj ako majoritný vlastník transformovanej nemoc−
nice pri rozhodnutiach nemôže obísť mestskú samosprávu
Dunajskej Stredy, pretože rozhodnutia sa majú prijímať dvoj−
tretinovou väčšinou.
Podľa neho nemocnica dostane
novú šancu, vymaní sa z dlžôb,
ktorými sa nedokázala vyspo−
riadať a naštartuje svoju čin−
nosť s čistým štítom. Umož−
ňuje to súbežné zriadenie spo−
ločnosti Správa majetku a slu−
žieb TTSK s. r. o. , ktorú za−
kladá Trnavský samosprávny
kraj. Nová spoločnosť so sú−
hlasom veriteľov prevezme zá−
väzky všetkých troch nemoc−
níc Trnavského samosprávne−

ho kraja v Seniciach, v Galante
a v Dunajskej Strede, takisto aj
prebytočný majetok týchto
zdravotníckych
zariadení.
Pretransformovaná dunajsko−
stredská nemocnica podľa P.
Pázmánya po oddlžení má šan−
cu v budúcnosti skvalitniť svo−
je služby a zabezpečiť zdravot−
nícku starostlivosť pre takmer
110 tisíc obyvateľov žitnoos−
trovského regiónu na vyššej ú−
rovni.

Zakladateľskú Zmluvu Nemocnice s poliklinikou Dunajská
Streda a. s. podpísali v Trnave predseda TTSK Tibor Mikuš
a primátor Dunajskej Stredy P. Pázmány. Základné imanie
spoločnosti je 1 millión korún,, pričom župa vlastní 51 akcií
a mesto Dunajská Streda 49 akcií, menovitá hodnota jednej
akcie je 10 tisíc korún.
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Nyári felújítások három óvodában
Három városi óvoda felújí−
tására kerül sor a nyári szü−
netben az óvodaprogramra
a városi költségvetésből el−
különített pénzkeretből, va−
lami szponzori támogatás−
ból.
Az Erzsébet téri óvodában
már megtörtént a kerítéscse−
re: árnyékolószövettel ellátott
új zöld drótkerítést emeltek az
udvar oldalsó részén. A mint−
egy százezer koronás beruhá−
zást szponzori támogatásból
fedezték.
A Rózsaligeti óvoda egyik
szárnyában folyamatban van
a szociális helyiségek teljes
felújítása. Kicserélik a csator−
na− és vízvezetékhálózatot, to−
vábbá új mosdók, zuhanyozók
és vécékagylók lesznek felsze−
relve. A padlóra és a falakra
is új csempe kerül. Ez a beru−
házás mintegy kétszázezer ko−
ronát emészt fel a városi költ−
ségvetésből.

A SZNF téri óvodában zaj−
lik az első emeleti terasz be−
építése, így egy újabb helyi−
séggel bővül az óvoda. Rá−
adásul ezzel megszűnnek a te−

tőtéri beázások, hiszen éppen
a teraszi lapostetős részen á−
zott be az óvoda. Az első eme−
leten ablakcserére és hőszige−
telésre is sor kerül, továbbá új

tűzvédelmi berendezést is fel−
szerelnek. Ezekre a munkála−
tokra mintegy 1,8 millió koro−
nát fordítanak a városi költ−
ségvetésből.

Letné rekonštrukčné práce v troch škôlkach
Cez letné prázdniny pre−
biehajú rekonštrukčné prá−
ce a prestavby v troch mest−
ských škôlkach. Stavebné
práce sú zrealizované z
prostriedkov mestského roz−
počtu, ktoré sú vyčlenené na
prestavbu škôlok.
V škôlke na Alžbetínskom
námestí už vymenili starý
plot, ten bol vo dvore nahra−

dený novým dráteným plotom,
ktorý je vybavený zeleným
tieniacim pletivom. Výdavky
na výmenu plotu boli hradené
zo sponzorského daru vo výš−
ke 106 tisíc korún.
V škôlke v Ružovom háji
kompletne zrekonštruujú všet−
ky sociálne miestnosti v jednej
časti budovy. Vymenia tu aj
kanalizáciu ako i vodovodné

Felújítás a rózsaligeti óvodában / Rekonštrukcia v škôlke v
Ružovom háji

potrubia, takisto budú namon−
tované nové sprchy, umývadlá
a záchody. V sociálnych
miestnostiach bude nová pod−
laha aj kachličky na stenách.
Táto investícia si vyžaduje fi−
nančnú čiastku vo výške tak−
mer 200 tisíc korún.
V škôlke na námestí SNP
finišujú s prestavbou terasy
na prvom poschodí, kde vznik−

ne ďalšia miestnosť. Pri−
budnú tu aj nové okná a bude
namontovaná tepelná izo−
láčná vrstva. Prestavbou te−
rasy na uzatvorenú miestnosť
bude odstránené zároveň aj
pravidelné zatekanie škôlky,
čo zapríčinila práve plochá
strecha otvorenej terasy.
Táto investícia si vyžaduje
1,8 milióna korún z mest−
ského rozpočtu.

Az Erzsébet téri óvoda új kerítése. Nový plot v škôlke na
Alžbetínskom námestí.
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Za niekoľko sekúnd zmizol z povrchu zeme komín
dunajskostredského cukrovaru

Smrť cukrovaru
a komína

5. august 2008, niekoľko mi−
nút pred 16 hodinou. Je nás
asi 30 a vyčkávame za plo−
tom cukrovaru, neďaleko
jeho komína. Ten je odsúde−
ný na zánik. – Tu budete
v bezpečí, takmer 50 metrový
komín sa zvalí na druhú stra−
nu – ukľudňuje nás pra−
covník bezpečnostnej služby.
Ešte niekoľko minút, a do−
minanta Žitného ostrova na−
veky zmizne z povrchu zeme.
Zvedavci cvakajú fotoaparáty,
aby zachytávali posledné mi−
núty jeho života, ako i jeho

pád. Nikde žiaden protestný
transparent? Môže sa len tak
z ničoho nič odstreliť komín?
– pýta sa pani pri nás. To by
bol zázrak, keby sa tu objavil
takýto transparent, obyvatelia
Žitného ostrova sú už pohodl−
nejší a ľahostajnejší– pozna−
menáva iný. Zrejme je tomu
tak, veď aj pred dvoma rokmi
bez odozvy a protestu sa roz−
hodlo o zatvorení a likvidácii
najväčšieho cukrovaru na Žit−
nom ostrove. Nikto sa nepo−
stavil proti. Ani politici, ani
občania. Veď v Európskej únii

je prebytok cukru. Dunajsko−
stredský cukrovar museli obe−
tovať, a sladidlo budeme mať
zo zahraničia.
Pohľad na hodinky: ručička
sa blíži ku šesťnástej hodine.
Upreté pohľady na nebo: ko−
mín sa ešte hrdo týči. Začína
sa odratúvanie: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Počuť niekoľko cvaknutí,
a komín sa zakolíše. Trošku sa
nakloní doľava, a potom s ra−
chotom zrúti a klesá na zem.
Celé netrvá viac, ako dvadsať
sekúnd. Prachu je však menej,
ako sme očakávali. Onedlho
zavládne opäť všade ticho.
Bol to len jeden obyčajný
komín, jeden z mnohých ko−
mínov? Ten náš bol dominan−
tou mesta, a symbolom celého
regiónu. Symbolizoval poľno−
hospodársku výrobu a agro−
podnik, ktorý každoročne za−
mestnával viac ako dvesto se−
zónnych pracovníkov z oko−
lia. Vykupoval kvalitnú cuk−
rovú repu od žitnoostrovských
pestovateľov. Bol to najmo−
dernejší
cukrovar
na
Slovensku. Pred dvoma rokmi
jeho majitelia sa rozhodli ten−
to moderný a ziskový podnik
zatvoriť. A francúzsko−anglic−

ká spoločnosť Eastern Sugar
získalo podľa dostupných
správ 47 mil. Eur na likvidá−
ciu podniku. Komín cukrova−
ru zmizol z povrchu zeme, te−
raz sa ešte búrajú haly podni−
ku. Likvidačné práce sa prav−
depodobne ukončia na budúci
rok. Predpokladá sa, že maji−
telia pozemok s rozlohou tak−
mer 40 hektárov odpredajú.

Trosky komína
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Utolsó szög a dunaszerdahelyi cukorgyár koporsójába
− felrobbantották a kéményt

Egy cukorgyár
és egy
kémény
halála

2008. augusztus 5., pár perc−
cel négy óra előtt. Vagy har−
mincan ácsorgunk a duna−
szerdahelyi cukorgyár nagy−
kéményének tövében. Körül−
belül száz méternyi távolság−
ban a dél−nyugati oldalon. Az
ellenkező irányba fog dőlni a
majdnem ötven méteres
montsrum − mondja a az e−
gyik biztonsági ember − itt
nyugodtan maradhatnak.
Még pár perc és eltűnik a
föld színéről a csallóközi ró−
naságon messziről látható öt−
venméteres
kéményóriás.
Ahogy telnek a percek, egyre
sűrűbben kattognak a fényké−
pezőgépek és tekingetünk fel a
kémény csúcsára. Sehol sem−
milyen tiltakozó transzparens,
ilyen simán berobbanthatnak
egy gyárkéményt? − teszi fel a
kérdést a várakozás perceiben
az egyik nézelődő hölgy. A
csoda az lenne, ha volna, el−
kényelmesedtek a csallóköziek
−, jegyzi meg valaki. De amit
mond, az telibe talált: hiszen
bonyodalmak és ellenkezés
nélkül történt meg két éve a
Csallóköz legnagyobb gyárá−
nak számító cukorgyár bezá−

rása, Senki sem emelte fel a
szavát ellene. Sem politiku−
sok, sem hétköznapi embe−
rek. Pedig nyilvánvalóvá vált,
hogy a dunaszerdahelyi cu−
korgyárat el kell sorvasztani,
hiszen az Európai Unió hatal−
mas cukorfeleslegekkel küsz−
ködik, külföldről pedig majd
lesz cukor elég.
Egy pillantás az órára:
majdnem négy órán a mutató.
A kémény még peckesen áll.
Megkezdődik a visszaszámlá−
lás: 5,4, 3, 2 1, zéró. Pár kat−
tanás jelzi, hogy beindul a
robbanószerkezet. Az eddig
rendíthetetlen kémény meg−
inog, kissé megdől balra,
majd tovább zuhan, ám úgy
hetven fokos szögben hirtelen
magába roskad és kártyavár−
ként omlik össze. Az egész
nem tart tovább húsz másod−
percnél. A porfelhő nem akko−
ra, amekkorát vártunk. Ne−
gyed ötre leülepszik és min−
den elcsendesedik.
Csak egy kéménnyel lenne
kevesebb? Nemcsak Duna−
szerdahely egyik jelképe lett a
földdel egyenlővé, hanem egy
munkát és kenyeret adó gyár

is megszűnt, amely az egész
Csallóköz szimbóluma volt.
Több, mint kétszáz idénymun−
kás dolgozott
a duna−
szerdahelyi cukorgyárban, és
a környék gazdáitól itt vásá−
rolták fel a cukorrépát. Két
éve ez a jól jövedelmező és
korszerű gyár bezárt. Az
Eastern Sugar francia−angol
konzorcium pedig a hírek sze−
rint 47 millió eurót kapott az
Európai Unió agráralapjából
a gyár szétbontására.

A kémény romokban

A kémény a tegnapi nappal
tehát eltűnt a föld színéről.
Most gőzerővel folyik a még
megmaradt épületrészek szét−
bontása és a gyártósorok el−
szállítása még keletebbre,
úgy tudni, hogy Ukrajnába.
Az egykori cukorgyár még
meglévő épületeinek a bontá−
si munkálatai várhatóan jö−
vőre fejeződnek be, majd a
mintegy 40 hektáros területet
a tulajdonosok várhatóan el−
adják.
(p,vonyik)
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Tündérek, lovagok és nyelvtörők
ajlamosak vagyunk elhin−
ni, hogy táborozás csakis
H
természeti környezetben lehet−
séges és kívánatos, különösen
ha gyerekekről van szó. Pedig
lehet nyári tábort ütni egy te−
remben is, ha van mivel elfog−
lalni az apróságokat.
A Csemadok−székház föld−
szinti terme július végén öt
napig mesetábor színhelyéül
szolgált. Bár ilyen tábort ez−
előtt Dunaszerdahelyen még
senki sem rendezett, akkora
volt iránta az érdeklődés, ho−
gy a később jelentkezők nagy
bánatukra már nem juthattak
be. Az idejében jelentkezett
három és nyolc év közötti sze−
rencséseket manapság divatos
szóval interaktív és beavatós
játékok várták, de ők csak azt
tudták, hogy tündérek és lova−
gok lehetnek, ha – akárcsak a
mesében – kiállnak minden
próbát. Mert ha tündér vagy
lovag akar lenni valaki,
ügyeskednie kell: például sa−
ját kezűleg kell elkészítenie a

tündérkoronáját, a gyöngyeit,
a kardját, pajzsát, sisakját, a−
mit a felnőttek simán csak
kézműves foglalkozásnak ne−
veznek, pedig ész és fantázia
is kell hozzá, hogy e fontos
kellékek mindegyike olyan le−
gyen, amilyennek lennie kell.
Aztán meg segíteni kellett a
gonosz sárkány legyőzésére
induló Jószívű Jakabnak és a
többi bábfigurának, mert min−
den nap bábelőadás is volt,
Németh Luca Budapesten mű−
ködő bábszínésznek, a tábor
ötletgazdájának köszönhető−
en. Ez volt a nap fénypontja,
amikor mindenki kedvére iz−
gulhatott és torokrekedésig
kiabálhatott, visíthatott, buz−
dítva a főhőst. Illetve volt még
egy szelepkieresztő foglalko−
zás: Huszár Áginak, a Bihari
Kör vezetőjének hegedűkísé−
rete mellett énekelni, táncolni
lehetett, sőt még muzsikálni is
– fakanalakkal, rumbatökkel,
csattogó kasztanyettel. Az
igazi ügyességpróbákra az

utolsó napon került sor a Sár−
ga kastély kertjében, és mivel
mind a huszonnyolc gyerek
rendkívül ügyesnek bizonyult,
nem volt akadálya a tündérré
avatásnak illetve lovaggá
ütésnek.
„Nagyon sikeres volt ez a
tábor, a szülők is elégedettek
voltak, csupa pozitív vissza−
jelzést kaptunk, ezért szeret−
nénk a következő években is
megrendezni” – mondta Hu−
szár László, a Csemadok Mű−
velődési Intézetének igazgató−
ja.
Az intézet égisze alatt való−
sult meg a színjátszó tábor is,
amelyre eddig szintén nem
volt példa Dunaszerdahelyen.
Kiss Péntek József rendező, a
tábor ötletgazdája és vezetője
elmondta: nem az a célja, ho−
gy színészpalántákat faragjon
a gyerekekből, hanem hogy
magabiztos, jó fellépésű, be−
szélni tudó felnőttek váljanak
belőlük. Tény és való: renge−
teg elvárással, kihívással kell

manapság szembesülniük a fi−
ataloknak. Az állásinterjúkon
az első benyomás a döntő, az
első röpke egy−két másod−
perc, és sokan tapasztalhat−
ták: a megnyerő fellépés még
szakmai hiányosságokat is ké−
pes ellensúlyozni. Persze, ez
még távol van a tábor tíz−ti−
zenkét éves résztvevőitől, ha−
bár sosem lehet elég korán
kezdeni. Ők egyelőre élvezték
a szereplést, a nyarat, az
együttlétet, nagyokat vidultak
a helyzetgyakorlatokon és a
nyelvtörő mondókákon. Jele−
neteiket maguk írták, saját él−
ményeik, környezetükben tett
megfigyeléseik alapján, és mi−
vel nincs jobb megfigyelő a
gyerekeknél, elmondhatom,
hogy remekül szórakoztam a
főpróbán.
zt hiszem, ez a színját−
szó tábor itthon egye−
dülálló a maga nemében, és
kár lenne, ha jövőre nem len−
ne folytatása. Jelentkezőben
biztosan nem lesz hiány. (vk)
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Értékes
artézi kút

Sociálna poisťovňa ponúka
svojim klientom bezplatný
internetový prístup
k zmenovému výpisu indi−
viduálneho účtu poistenca ve−
deného v Sociálnej poisťovni
za obdobie od roku 2004.

Régmúlt idők tanúja a Je−
senský utcai mélyfuratú kút.
Az 1930−es évek elején négy
ilyen artézi kutat készíttetett a
város, ebből kettő maradt
fenn. A Jesenský utcai forgó−
kerekes kút a 60−as évek végé−
ig kiváló minőségű ivóvizet
szolgáltatott, majd a városi
vízvezeték 1971−72−es elké−
szülte után lezárták. Egy la−
kossági észrevételt követően a
városi hivatal intézkedett az
öntöttvas kúttest utólagos rög−
zítéséről, mert bizonyos jelek
arra utaltak, hogy ún. vasgyűj−
tők szemet vetettek rá. A váro−
si önkormányzat szeretné
megőrizni az értékes műszaki
emléket. Felújításáról később
döntenek.

Zachránme
artézsku
studňu
Artézska studňa na Jesen−
ského ulici je svedkom dáv−
nych čias. Mesto dalo na za−
čiatku 30−tich rokov minulé−
ho storočia navŕtať 4 takéto
studne, z toho sa zachovali
dve. Jeden z nich s kolesovou
hlavicou slúžil až do konca
60−tich rokov ako zdroj vyni−
kajúcej pitnej vody. Po vybu−
dovaní verejného vodovodu
na začiatku 70−tich rokoch
studňu odstavili. Nedávno po
postrehu obyvateľa mesta sa
mestský úrad postaral o doda−
točné pripevnenie zliatinové−
ho telesa studne, lebo určité
zásahy naznačovali, že tzv.
zbieračom železa sa zapáčila.
Mestská samospráva by rada
zachovala cennú technickú
pamiatku. O prípadnej rekon−
štrukcii sa rozhodne neskor−
šie.

Ako si zriadiť prístup? Za−
mestnanci pobočky Sociálnej
poisťovne Vám na požiadanie
vydajú Grid kartu, ktorá Vám
umožní cez internetovú strán−
ku www. socpoist.sk prístup k
Vášmu zmenovému výpisu. K
vybaveniu je potrebné pri o−
sobnej návšteve pobočky
Sociálnej poisťovne predložiť
občiansky preukaz alebo ces−
tovný pas.

Rajzkiállítás – Výstava kresieb

Čo obsahuje zmenový vý−
pis? Okrem Vašich osobných
údajov vedených v Sociálnej
poisťovni údaje o Vašom ne−
mocenskom, dôchodkovom
poistení a poistení v neza−
mestnanosti, a to:
– dátum vzniku poistenia,
– dátum zániku poistenia,
– údaj o období prerušenia
poistenia,
– údaj o počte dní poistenia,
– údaj o vymeriavacom zá−
klade na platenie poistného
– údaj o tom, či bolo za−
mestnávateľom odvedené po−
istné,
– údaj o osobnom mzdo−
vom bode,
– údaj o všeobecnom vyme−
riavacom základe,
–údaj o aktuálnej dôchod−
kovej hodnote na príslušný
kalendárny rok, za ktorý sa in−
formácia podáva.
Čo ak údaje v zmenovom
výpise nezodpovedajú sku−
točnosti? Máte možnosť si u−
platniť reklamáciu písomne a−
lebo osobne v Sociálnej pois−
ťovni, ústredie alebo v prísluš−
nej pobočke Sociálnej pois−
ťovne.

A Halpiac téri óvodában a ta−
valyi sikeren felbuzdulva az i−
dén immár második alka−
lommal rendeztek rajzkiál−
lítást a gyerekek rajzaiból.

V škôlke na Rybnom námestí
po minuloročnej úspešnej
výstave kresieb detičiek kon−
com júna aj v tomto roku u−
sporiadali podobnú výstavu.

Kde získať ďalšie infor−
mácie? Ďalšie informácie tý−
kajúce sa zmenového výpisu
Vám poskytnú zamestnanci
príslušnej pobočky Sociálnej
poisťovne .
V Sociálnej poisťovni, po−
bočka Dunajská Streda osob−
ne v expozitúre pobočky ale−
bo na telefónnom čísle:
5910555 .
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Ők már arra lesznek kényszerítve, hogy földrajzon Dunajská Stredát mondjanak Dunaszerdahely helyett?

Nem helytálló a szlovák oktatási miniszter érvelése, mert az általa említett
belső jogszabályok nem szabályozzák a kisebbségi oktatást, sem azt,
milyen nyelvűek legyenek a földrajzi nevek a tankönyvekben

Kiirtják magyar helységneveinket
a tankönyvekből?
Az utóbbi időszakban a kormányzat részéről újra felmerült
a magyar helynevek írásbeli használatának a korlátozása.
A kiadóknak megküldött levelében az oktatási miniszter azt
az álláspontot képviseli, hogy a kisebbségi iskolákban hasz−
nálatos tankönyvekben a Szlovákia területén fekvő földraj−
zi alakulatok (települések, hegységek, síkságok, vizek stb.)
nevét szlovákul kell írni, legfeljebb az első említéskor záró−
jelben a kisebbség által használt név is feltüntethető.
A levélben Ján Mikolaj egyes
szlovák jogszabályokra hivat−
kozva azt a véleményét fejti
ki, hogy a földrajzi neveket
„államnyelvű standardizált
formájukban kell feltüntetni“,
ezek kötelezőek a nyilvános

érintkezésben, az ettől eltérő
nevek „nem minősülnek érvé−
nyes névnek, és nemzetközi−
leg nem akceptálhatók.“ Ter−
jedelmi okokból nem térhetek
ki a téma részletes elemzésé−
re, csak arra kívánok rámutat−

ni, hogy a miniszter úr érvelé−
se nem helytálló. A levélben
említett belső jogszabályok
nem szabályozzák a kisebbsé−
gi oktatást, sem azt, milyen
nyelvűek legyenek a földrajzi
nevek a tankönyvekben. A hi−
vatkozott államnyelvtörvény
a hivatalos, nem pedig a nyil−
vános érintkezésre vonatko−
zik, ami nem ugyanaz. A geo−
déziáról és a kartográfiáról
szóló törvény egyik szakasza
szerint ugyan a szakmai kiad−
ványokban a szlovák standar−
dizált neveket kell használni,

a törvény ugyanakkor nem
tiltja a másnyelvű megnevezé−
seket.
A kérdés nemzetközi vonat−
kozásait vizsgálva főként a föld−
rajzi nevek egységes használa−
tával és standardizálásával fog−
lalkozó szakosított ENSZ−szer−
vezet (ún. UNGEGN) doku−
mentumait érdemes figyelem−
be vennünk. Ezek elsősorban
a nemzetközi térképi névírási
gyakorlatot igyekeznek szabá−
lyozni. Így többek között
a mai helyzetet tükröző térké−
peken nem javasolják az adott
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földrajzi objektum (elsősor−
ban település) történelmi ne−
vének használatát, tehát
a Vindobona (Bécs) vagy
a Londinium (London) neve−
ket. Ezek csak történelmi tér−
képeken szerepelnek, ma
ugyanis nincs olyan élő nyelv,
amelyen ezeket a városokat
így neveznék.
A történelmi nevektől meg
kell különböztetni azokat
a neveket, amelyek nem mi−
nősülnek ugyan hivatalosnak,
standardizáltnak annak az ál−
lamnak a hivatalos nyelvén, a−
hol az adott földrajzi alakulat
található, de más nyelvben ma
is élők, használatosak. Ez
a nyelv lehet az adott ország−
ban nem hivatalos kisebbségi
nyelv, de egy másik állam hi−
vatalos nyelve is – a mi ese−
tünkben mind a kettő érvé−
nyes. Az ilyen neveknek két
fajtáját különböztetjük meg:
az endonimákat és az exoni−
mákat.
Az endonima egy földrajzi
objektum, alakulat neve a te−
rületén használt hivatalos va−
gy meghonosodott nyelveken.
Ha az adott területen (pl. tele−
pülésen) több nemzetiség él,
természetes, hogy minden
nemzetiség a saját nyelvén ne−
vezi meg az adott objektumot,
vagy – amint tájainkon több−
ször előfordult – az állami
szervek állapítják meg a föld−
rajzi alakulat hivatalos nevét.
Eszerint endonima (szlovákul
és magyarul is) a Bratislava és
a Pozsony, a Dunajská Streda
és a Dunaszerdahely. Több
nyelven is hivatalos, standar−
dizált endonimának számít
a határon átnyúló földrajzi
alakulatok neve, pl. a német
Donau, a szlovák Dunaj,
a magyar Duna vagy akár más
víznevek is.
A földrajzi nevek standardi−
zálásával
foglalkozó
9.
ENSZ−konferencián (2007−
ben) elfogadott új definíció
szerint az exonima egy bizo−
nyos nyelvben használt név
egy olyan földrajzi alakulatra,
amely kívül fekszik azon a te−
rületen, ahol ezt a nyelvet be−
szélik, és alakjában különbö−
zik a felszíni alakulat területén
használt hivatalos vagy meg−
honosodott nyelvű névalaktól.
Eszerint exonima pl. a Párizs
és a Paríž (Paris), a Bécs és
a Viedeň (Wien), de mivel
a megnevezett földrajzi objek−

tumok a jelenlegi magyar etni−
kai területen kívül fekszenek,
exonimák pl. a Szakolca
(Skalica) és a Bélai−havasok
(Belianske Tatry) megnevezé−
sek is.
A már többször hivatkozott
nemzetközi dokumentumok
az endonimák mint kisebbségi
nevek térképi és egyéb írott
használatát támogatják. Az e−
xonimák esetében ezek szá−
mának csökkentését javasol−
ják, illetve az exonima mellett
a hivatalos endonima feltünte−
tését szorgalmazzák a nemzet−
közi használatra szánt térké−
peken. Így ha Magyarorszá−
gon kiadnak egy Szlovákiát is
ábrázoló autóstérképet, akkor
ajánlott azon először mai hi−
vatalos nevén, azaz szlovákul
feltüntetni a település, más
földrajzi alakulat nevét, aztán
– jól megkülönböztethető mó−
don – pedig a magyar nevét.
A jelenlegi Szlovákia terüle−
tén található földrajzi objektu−
mok legtöbbjének ugyanis
van standardizált magyar ne−
ve, amelyek egyben rendsze−
rint hagyományos nevek is,
némelyiküket több évszázad
óta használjuk írott szövegek−
ben és élőbeszédben is. Ezek
a helynevek a magyar nemze−
ti−kulturális örökség részét ké−
pezik, és a nemzetközi doku−
mentumok értelmében védel−
met élveznek. Továbbá azt
sem szabad elfelejtenünk, ho−
gy minden országban az illeté−
kes hatóság joga meghatároz−
ni, hogyan nevezzék meg az
adott nyelven az országhatár−
okon túl található földrajzi ob−
jektumokat.
Legvégül egy igen fontos
tényre szeretném felhívni
a figyelmet: egy−egy tan−
tárgy keretében a tartalom−
mal együtt az adott tudo−
mány nevezéktanát, szak−
szavait is tanuljuk. Ha
a földrajzot a magyar isko−
lákban magyarul oktatják,
akkor a magyar szakszavak
megtanításától nem lehet el−
tekinteni, bárhol helyezked−
jen is el az a földrajzi alaku−
lat, amelynek a nevéről ép−
pen szó van. Annál is in−
kább, mert a tankönyvvel
szemben támasztott egyik
alapvető elvárás a helyes
szakszóhasználat.
Szabómihály Gizella

Dunajská Streda
a Žitný ostrov szívében
F olyik a visszaszámlálás. Míg gazdaságilag közép−kelet−
európai kistigrisként lendülünk nagy ívben a fényes holnapok
felé, nemzetiségileg ugyancsak tigrisugrásokkal hátrálunk,
messze magunk mögött hagyva a nemzetiségi status quo titok−
zatosan pislákoló lidércfényeit. Most éppen valahol a hetve−
nes évek táján tartunk, amikor tilos volt nyomtatott szövegben
a magyar helységnevek használata, nem szabadott leírni, ho−
gy Kassa, Pozsony, Kürt vagy Rimaszombat. Sőt, még ennél
is távolabbra kerültünk pár évtizeddel, hisz nem új keletű
problémáról van szó, a helységnévírás súlyos gondja Trianon
óta okoz álmatlan éjszakákat az utódállamok kormányainak.
Rendszerváltás, EU−tagság ide, vagy oda, ez kérem tájainkon
egy mélyen gyökerező tradíció, olyan szilárd és kikezdhetet−
len, mint a beneši dekrétumok, ezen áll vagy bukik Szlovákia
prosperitása és jövője. (Már várjuk, mikor születik rendelet a
Szlovákia szó használatának betiltásáról, hogy helyette
Szlovenszkót írjunk, mondjunk, mint egykor a nagyszüleink.)
De tulajdonképpen mi nem tetszik a magyaroknak? Elvég−
re a Napnál is világosabb, hogy az oktatási miniszter körle−
vele, amellyel kiparancsolja a magyar iskolások tankönyvei−
ből a magyar helységneveket, a legdemokratikusabb célt kö−
veti: a szlovákiai magyarság egyenjogúsítását. Neki is meg−
adja azt a jogot, amelyet eddig csak a szlovák többség élve−
zett, kizárólag az ő kiváltsága volt. Ezentúl nincs diszkrimi−
náció, a magyarok is szlovákul mondhatják, írhatják a szlo−
vákiai földrajzi és helységneveket.

M

ilyen szép lesz hallani magoló nebulóinkat, amint
ilyeneket mondanak: „Dunajská Streda a trnavai kerület
Dunajská Streda−i járásának székhelye, a Žitný ostrov admi−
nisztratív és gazdasági központja. A Malý Dunaj és a
Klátovské rameno mellett fekszik.” Kár, hogy csak az iskolá−
sokra gondolt a miniszter úr, nem lenne jobb óvodáskorban
kezdeni? A−tól Z−ig csengő−bongó versikékbe gyúrni Szlová−
kia összes helységnevét, természetesen szlovákul, és tölcsér−
rel tölteni a magyar apróságok fejébe. Esetleg már csecse−
mőkorban, közvetlenül a szülészeten.
(tek)
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Pokuta za nedisciplinovanosť

Výtržník na ihrisku
V druhom kole Corgoň ligy disciplinárka Slovenského futbalo−
vého zväzu (SFZ) mala plné ruky práce. Okrem iného aj preto,
lebo zápas DAC – Trnava (3:0) odohratý v Dunajskej Strede,
musel byť po vniknutí fanúšikov na ihrisku na desať minút pre−
rušený.
Hralo sa iba desať minút, keď trnavský fanúšik bez problé−
mov preskočil plot a behom cez ihrisko sa dostal pred tábor do−
mácich a strhol maďarskú zástavu. Vzápätí za ním vyštartoval
priaznivec DAC, ktorý ho rýchlo dobehol, aby získal zástavu

späť. Vzápatí sa na ihrisku objavili desiatky priaznivcov
Spartaka. Hráči na pokyn rozhodcu odišli do šatní. V hre sa po−
kračovalo po desaťminútovej prestávke.
„Na zápas sme sa svedomito pripravovali, nič sme nepodce−
nili. Bohužiaľ, ukázala sa naša neskúsenosť, veď v Dunajskej
Strede bol corgoňligový zápas naposledy pred deviatimi rokmi.
Poučili sme sa a nabudúce to už bude v poriadku,“ uviedol
funkcionár domáceho klubu Ladislav Sebő.
Podľa Petra Botha, riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ v
Dunajskej Strede fanúšika Trnavy obvinili z výtržníctva, po vy−
počutí ho však prepustili. Okrem neho bol zadržaný aj jeden fa−
núšik DAC−u, ktorý sa chcel počas zápasu dostať na ihrisko, ten
dostal pokutu 1 000 korún.
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Zászlótépés és Ria−ria Hungária!
A DAC−Spartak Trnava lab−
darúgó mérkőzés reggelén
már érezni lehetett, hogy nem
egy átlagos napnak nézünk
elébe. A járókelők között gya−
kori téma volt az esti meccs.
A hírek pedig arról szóltak,
hogy elővételben már 1500
jegy elkelt a DAC első hazai
Corgoň−ligás mérkőzésére.
Ahogy közeledett az esti 6
óra, úgy lett úrrá a városon a
fociláz, és lett egyre erősebb a
rendőri jelenlét. A DAC−fanati−
kusok a Švejk söröző előtt gyü−
lekeztek. Több tucatnyian jöt−
tek össze, és hangos skandálás−
sal, sárga−kék és piros−fehér−
zöld zászlókat lobogtatva vo−
nultak végig a városon.

Nagyszombatból mintegy
1000 szurkoló érkezett szlo−
vák zászlókkal. A másik olda−
lon viszont nem hiányozhattak
a magyar zászlók, a sálak.
A mérkőzés nagyon sok em−
bert csábított a Sport utcai sta−
dionba, több mint 5000 néző
gyűlt össze a nézőtéren.
Szenc, Pered, Érsekújvár, Ko−
márom, Budapest, Székesfe−
hérvár, Miskolc − ízelítőül né−
hány távolabbi település,
ahonnan a DAC−nak jöttek
szurkolni. A vendégszurkolók
többször is gyalázkodó és
nyomdafestéket nem tűrő
megjegyzéseket tettek a ma−
gyarokra, de a hazai drukkerek
visszafogottabban reagáltak.

Egy a három dunaszerdahelyi gólöröm közül.

Rendszerint a „Ria−ria−Hun−
gária“ rigmus volt a válaszuk.
A sokak általt előre megjó−
solt balhé a mérkőzés 10. per−
cében következett be, amikor
is egy nagyszombati szurkoló
beugrott a pályára, senkitől
sem zavartatva a hazai szurko−
lótábor elé futott, és letépett a
kerítésről egy magyar zászlót.
Egy DAC−drukker ekkor szin−
tén beugrott, üldözőbe vette,
és visszaszerezte tőle a zász−
lót. Ekkor már mindkét tábor−
ból többen is a pályán voltak,
nem sokon múlott, hogy a fe−
szültség tömegverekedésbe
torkolljon. A játékvezető az
öltözőbe parancsolta a csapa−
tokat, és a meccs 8 perc szünet
után folytatódott, amikorra
kissé lecsillapodtak az indula−
tok.
A DAC 2. félidei szenzáci−
ós játékával 3:0−ra kiütötte el−
lenfelét, amit óriási ünneplés
követett a találkozó lefújása
után. A tömeg elvonulásakor
számottevő incidens már nem
történt. (pll)

Zászlóharc–képekben

Egy héttel később a pozsonyi Slovan otthonába látogatott a DAC.
Mintegy kétbusznyi szurkoló vállalkozott a nem veszélytelen útra. E
sorok írójának egy rohamrendőr nem engedte meg, hogy kirakjon
egy magyar zászlót, még az a magyarázat sem hatotta meg, hogy
EU−s ország zászlajáról van szó. A szurkolók végig lelkesen bíztat−
ták csapatukat, a találkozó után − amely a DAC balszerencsés, 2:1−
es vereségét hozta − pedig a megfelelő rendőri biztosításnak kö−
szönhetően gond nélkül elhagyták Pozsonyt.
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Podľa prezidenta klubu, K. Mohseniho DAC ako nováčik Corgoň ligy má ambície umiestniť sa v strede tabuľky

Podľa D. Chytila by malo byť umelé osvetlenie dunajskostredského štadióna hotové
najneskôr do 15. februára 2008.

Multinárodnostný výber D. Stredy
bude zohratý až po niekoľkých zápasoch
Až po piatich−šiestich zápasoch, odohraných v novom roč−
níku najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Corgoň ligy,
bude možné posúdiť, na ktorú priečku si môže trúfať FK
DAC 1904 Dunajská Streda.
Na tlačovej konferencii pred
začiatkom futbalovej Corgoň
ligy 2008/2009 to skonštato−
val nový hlavný tréner muž−
stva Milan Djuričič, ktorý
viedol aj viaceré tímy v zahra−
ničí, najmä v Rakúsku. Podľa
neho istý čas potrvá, kým si
jednotliví hráči mnohonárod−
nostného mužstva na seba
zvyknú.
V krátkej letnej prestávke
dávali sme dokopy úplne nové
mužstvo, povedal. Niektorých
hráčov ponechali zo Senca,
jedného z bývalého druholigo−
vého tímu DAC, no väčšina je
nových a zo zahraničia, vráta−
ne štyroch Kamerunčanov. V
tíme sú hráči deviatich národ−
ností, ktorí sa stále spoznávajú.
„Mám pred sebou ťažkú,
ale veľmi zaujímavú prácu,“
zdôraznil chorvátsky tréner
Djuričič. „S niečím podobným
som sa ešte v trénerskej karié−
re nestretol. Potrebujem as−
poň päť−šesť kôl, aby som ve−

del povedať, na čo si toto muž−
stvo môže trúfať.“
V 20−člennom hráčskom
kádri nezvyčajného nováčika
FK DAC 1904 Dunajská
Streda, ktorý vznikol nedáv−
nou fúziou seneckého a dunaj−
skostredského mužstva, sa na−
chádza 7 hráčov z FC Senec, z
materského DAC−u Krisztián
Németh. Ten bude zároveň aj
asistentom hlavného trénera
spolu s Michalom Kurucom.
Do kádra DAC−u sa vracia
Attila Pinte, ktorý v predchá−
dzajúcej sezóne hral práve za
FK Senec. Z ostatných 12 hrá−
čov štyria pochádzajú z afric−
kého Kamerunu, dvaja prichá−
dzajú z najvyššej ligovej súťa−
že v Maďarsku, dvaja z čes−
kých klubov a výber dopĺňajú
po jednom hráčovi z Rakúska,
Slovinska, Chorvátska a
Srbska.
Viceprezident klubu Bar−
nabás Antal potvrdil, že boli
vyrovnané všetky finančné

záväzky voči bývalým hrá−
čom FC Senec. „Išlo len a
mediálnu bublinu,“ povedal v
súvislosti s vyššie uvedenou
témou B. Antal. Ako ďalej po−
tvrdil šéf DAC−u, corgoňligo−
vý hráčsky káder a dunajsko−
stredské B−mužstvo hrajúce v
1. lige trénujú spolu. Najlepší
hráči B−tímu majú šancu do−
stať sa aj do kádra A−mužstva.
Generálny manažér Dušan
Chytil už 17. júla predpove−
dal, že prvý domáci zápas no−
váčika najvyššej futbalovej li−
govej súťaže 25. júla proti
Spartaku Trnava bude vypre−
daný. Na celom Žitnom ostro−
ve je mimoriadne veľký záu−
jem o štart Dunajsko−
stredčanov v Corgoň lige,
skonštatoval Chytil.
Aj dunajskostredský štadi−
ón rekonštruujú, do hľadiska
sa zmestí 6100 divákov, polo−
vica miest bude na sedenie.
Podľa D. Chytila by malo byť
umelé osvetlenie dunajsko−
stredského štadióna hotové
najneskôr do 15. februára
2008. „Budeme tlačiť na fir−
mu, aby to bolo čím skôr, pre−
tože zápasy plánujeme hrávať

vždy v piatok večer o pol ôs−
mej pri umelom osvetlení,“
povedal Chytil.
Piatkovými večernými zá−
pasmi chcú v Dunajskej
Strede zachovať tradíciu
Senčanov. Chytil ešte dodal,
že sfúzované mužstvo si po−
nechalo názov FK DAC 1904
ako aj „modro−žlté“ farby. Od
svojich predchodcov zo Senca
si zasa prevezmú tradíciu piat−
kových večerných zápasov,
ktoré sa pri Slnečných jaze−
rách osvedčili.
Hráčsky káder FK DAC
1904 Dunajská Streda pre se−
zónu 2008/09: Brankári: Ján
Novota, Michal Minár,
Aleksandar Sarič (Srb.)
Hráči v poli: Ján Marcin,
Lukáš Zápotoka, Peter Ho−
ferica, Matej Kováč, Attila
Pinte, Youssef Moughfire
(Fr.), Mirko Plantič (Slo−
vin.), Mate Dragičevič
(Chorv.), Krisztián Németh,
Rolf Landerl (Rak.), Zoltán
Vasas (Maď.), Adiaba Bon−
doa, Leonard Kweuke, Boya
Ntsogo, Abena Biholong
(všetci Kam.), Csaba Rege−
dei (Maď.) (p)
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Eltart, míg összeszokik a soknemzetiségű csapat
Egy nappal a Corgoň−liga rajtja előtt, július 17−én a DAC
vezérkara sajtótájékoztatón ismertette az immár legfelsőbb li−
gás küzdelmekben résztvevő dunaszerdahelyi futballcsapat
játékoskeretét.
A húsztagú keret nagyon sok−
nemzetiségű, kilenc fajta nem−
zetiséget képviselnek a játéko−
sok, ezért eltart egy ideig, a−
míg a gárda összeszokik, leg−
kevesebb öt−hat bajnoki
meccsre lesz szükség, vélte a
DAC edzője, a horvát Milan
Djuricsics. A legtöbb játékos
a DAC−cal fuzionált Szencből
érkezett, pontosan heten, köz−
tük Pinte Attila is, aki most
visszatér egykori csapatához.
A DAC−ból egyelőre Németh
Krisztián tagja a keretnek, to−
vábbi három futballista Kame−
runból érkezett, ketten cseh

csapatoknál játszottak, továb−
bá egy−egy osztrák, szlovén,
horvát és szerb játékos neve is
ott szerepel a listán. Két fut−
ballistát az NBI−ből igazoltak
le, nevezetesen Vasas Zoltánt
a Fradiból és Regedei Csabát
az Újpestből. A kapuban a
szenci csapat hálóőre, a takso−
nyi származású Novota János
véd, aki egyben csapatkapi−
tány is. Ő az, aki a csapat e−
gyik előkészületi meccsén óri−
ási kuriózumként kapus létére
kirúgásból gólt lőtt.
Antal Barnabás klub−
elnökhelyettes szerint a B−csa−

Vezetőedző: DJURICIC Milan (1945, Horvátország),
Másodedzők: RADVÁNYI Miklós (1968), KURUC Michal
(1981), Játékos−másodedző: NÉMETH Krisztián (1975), ka−
pusok: NOVOTA Ján (1983), MINÁR Michal (1980),
SARIČ Aleksandar (1974, Szerbia), hátvédek: GERICH
Tomáš (1973), VASAS Zoltán (1977, Magyarország), A−
DIABA Bondoa (1987, Kamerun), REGEDEI Csaba (1983,
Magyarország), MARCIN Ján (1985), MOUGHFIRE
Youssef (1976, Franciaország), Középpályások: PLANTIĆ
Mirko (1985, Horvátország), PINTE Attila (1971), HOFERI−
CA Peter (1983), ZÁPOTOKA Lukáš (1985), ABENA
Martin Diolong(1986, Kamerun), BOYA Jean Paul Ntsogo
(1984, Kamerun), KOVÁČ Matej (1985), Csatárok:
DRAGIČEVIĆ Mate (1979, Horvátország), KWEUKE
Leonard (1987, Kamerun), LANDERL Rolf (1975, Ausztria).

patból, amely 1. ligát játszik,
mindig van esély felkerülni az
A−csapatba.
Kashayar
Mohseni iráni klubelnök sze−
rint a DAC a legfelsőbb foci−
bajnokság újoncaként szeretne
tisztes helyezést elérni. A
Corgoň ligás meccseket pénte−
kenként hat órára tervezték, a−
míg nem készül el a neonfé−
nyes esti világítás. Ez jövő
február közepére várható. A
belépőjegyek ára így alakul: a
Corgoň liga meccseire az ülő−
hely 100 korona, az állóhely
nyolcvan lesz. A B−csapat va−
sárnap délelőtti első ligás

meccseire pedig egységesen
50 koronás lesz a jegyár.
A DAC menedzsere, Dušan
Chytil megerősítette, hogy
szeretnék, ha az esti világítás
őszre elkészülne, de legkésőbb
jövő februárra át kell adni.
Pázmány Péter polgármester
megerősítette, hogy tárgyalá−
sokat kezdeményez a DAC
vezetőségével amiatt, hogy a
dunaszerdahelyi állandó lak−
helyű drukkerek a PRO DS
kedvezménykártyával jutá−
nyosabb jeggyel járhassanak
a DAC mérkőzéseire.

Pázmány Péter polgármester és Novota János csapatkapitány a
sajtótájékoztatón.
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Preteky motocyklov
na motokárovej dráhe v Dunajskej Strede (Foto: archív

Motokárová dráha v Dunajskej Strede odchovala špičkového automobilového pretekára

Pretekal a vyhral tu aj Kubica
Dunajskostredská motokáro−
vá dráha na Malodvorníckej
ceste počas svojej existencie
zažila nespočet motokáro−
vých, motocyklových a iných
pretekov na vysokej športovej
a
spoločenskej
úrovni.
Zároveň ponúkla šancu naj−
lepším domácim a zahranič−
ným jazdcom, ako aj skutočný
zážitok pre miľovníkov tohto
športu v našom regióne.
Určite prekvapíme našich či−
tateľov, keď prezradíme, že
veľká hviezda Formuly 1,
Poliak Robert Kubica kon−
com 90−tich rokov ako moto−
kárový pretekár vyhral prete−
ky seriálu Stredoeurópskej zó−
ny v Dunajskej Strede!
Od roku 2001 dunajsko−
stredskú motokárovú dráhu
spravuje, udržiava a prevádz−
kuje AMK Karting team 2001,
ktorý ju v značnej miere zre−
konštruoval a obnovil. Počas
niekoľkých rokov sa z našej
dráhy stala Meka slovenského
motokárového športu. Dnes je
to vôbec jediná dráha na
Slovenskou, navyše s európ−
skou a svetovou licenciou.
Trojhektárový areál je dejis−
kom pravideľne 2 pretekov

Medzinárodných motokáro−
vých majstrovstiev Slovenska,
každoročne sa tu usporadúva−
jú jedny preteky Stredo−
európskej zóny a v posledných
rokoch sa stala oficiálnou drá−
hou pre národné motokárové
majstrovstvá Maďarska a
Rakúska. V Dunajskej Strede
sa jazdí napríklad o Moravský
pohár! Majú tu domov aj rôz−
ne motocyklové súťaže, ako
minibajky, skúter−enduro, ka−
tegória super moto a iné.
Leonard Hrobárek dobyl
Hungaroring
Päťnásťročný Leonard Hro−
bárek, syn prezidenta AMK
Karting team 2001 Juraja
Hrobáreka vyrastal prakticky
na dunajskostredskej motoká−
rovej dráhe. Za volant „káry“
sa posadil prvýkrát ako 5−ročný
štupeľ a zakrátko sa vypracoval
medzi elitu, ako postupoval ho−
re v jednotlivých vekových ka−
tegóriach. Prvý veľký úspech a
výsledok dosiahol v roku 2005,
kedy v kategórii Rotax max ju−
nior sa so ziskom 148 bodov
stal vicemajstrom Slovenska.
V nasledujúcom roku získal

Leonard Hrobárek
v tej istej kategórii bronzovú
priečku. V polovici sezóny ro−
ku 2007 odložil motokáru a
presedlal na Škodovku v kate−
górii Fabia Cup, kde získal vy−
nikajúce 5. miesto v polsezóne
Majstrovstiev SR pretekov au−
tomobilov na okruhu v kategó−
rii do 1400 ccm. Leo Hrobárek
definívne vyrástol z motokára
a dorástol na automobil. V se−
zóne 2007/ 2008 na Hunga−
roringu hneď vyjazdil 1. mies−
to a neohrozene pokračoval
ďalej. Slovenský titul mu však
ušiel o vlások, chýbali púhe 2
body na prvenstvo, lebo
v Moste pre poruchu auta ne−
dokončil preteky.

Nová sezóna, nové auto,
nové úspechy. Leo rok 2008
po dohode s tatkom, sponzo−
rom a manažérom Jurajom
Hrobárekom odštartoval vo
vozidle ďalšej svetovej značky
– v kategórii Seat Leon Cupra
Cup do 2000 ccm. Prvé prete−
ky na Hungaroringu naznačili,
že mladý titán to s pretekár−
skym autom myslí celkom
vážne – v kategórii dospelých
15−ročný tinédžer skončil na
2. mieste po tom, čo vedúcu
pozíciu stratil až v predpo−
slednej zákrute. Medzi junior−
mi však samozrejme suverén−
ne zvíťazil.
Seriál pokračuje ďalšími
pretekmi na okruhoch v nasle−
dujúcich mestách a poradí:
Most, Brno, Piešťany, Grobnik
(Chorvátsko), Poznaň, Brno,
Piešťany. Dúfame, že keď sa
vám pošťastí byť medzi divák−
mi na hociktorom okruhu pri
jazde
Dunajskostredčana
Leonarda Hrobáreka, budete
mu fandiť. On sa vám určite
odvdačí vynikajúcim výko−
nom a umiestnením. Veď re−
prezentuje aj Dunajskú Stredu
a robí dobré meno mestu a re−
giónu v šírom svete.
−jk−
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A Karting team 2001 AMK új fejezetet nyitott a gokartpályán

Kubica is nyert már itt zónaversenyt!
A dunaszerdahelyi gokartpálya a Kisudvarnoki úton fenn−
állása alatt megszámlálhatatlan gokart−, motorkerékpár− és
más versenynek adott otthont magas színvonalon. Egyúttal
lehetőséget adott a legjobb hazai és külföldi versenyzőknek
a bemutatkozásra, igazi élményt nyújtva a motorsportok
kedvelőinek régiónkban. Minden bizonnyal meglepő hír ol−
vasóink számára, hogy a Forma 1 feljövő csillaga, a lengyel
Robert Kubica a 90−es évek végén még gokart pilótaként a
dunaszerdahelyi pályán szerezte meg egyik közép−európai
zónaverseny−győzelmét!
A dunaszerdahelyi gokart−
pályát 2001−től a Karting te−
am 2001 autó−motor klub tart−
ja fenn, kezeli és üzemelteti.
Az évek során jelentősen fel is
újította a sportlétesítményt.
Mára a Kisudvarnoki úti pálya
a szlovákiai gokartsport Mek−
kájává nőtte ki magát. Napja−
inkban Szlovákia egyetlen go−
kartpályája, európai és világ−
verseny − engedéllyel. A há−
romhektáros pályán rendezik
meg minden évben a nemzet−
közi szlovák gokartbajnokság
két futamát és a közép−euró−
pai zónaverseny sorozat egy
rendezvényét. Az utóbbi
években a magyar és az oszt−
rák bajnokság egy−egy futa−
mának hivatalos pályája is
lett. De Dunaszerdahelyen
tartják például a Morva Kupa
gokartversenyt, továbbá kü−
lönféle motorkerékpár, mini−
motor, scooter−enduro, szu−
permotor versenyeket rendez−
nek.

rezte meg az 1400 ccm−es ka−
tegóriában. Hrobárek Leo
végérvényesen kinőtte a go−
kartot és felnőtt a pályaver−
senyre. Egyre jobb időket fu−
tott. A 2007/2008−as bajnok−
ságban gyors volt a pályán és
gyorsan lépett feljebb a dobo−
gó fokain. A Hungaroringen
egyből első lett és folytatta a
diadalmenetet. A szlovák baj−
noki cím megszerzése egy
hajszálon múlott, sovány 2
pont hiányzott hozzá, mert a
mosti pályán motorhiba miatt
kiszállni kényszerült.
Márkaváltás és fölényes
győzelem
Mogyoródon.
2008−ban Leo az egy személy−
ben apa, szponzor és mene−
dzser Hrobárek Györggyel
történő egyeztetés után autó−
márkát váltott – átigazolt a
2000 ccm−es Seat Leon Cupra
Cup kategóriába. Az idénynyi−
tó versenyen, a Hungaroringen

A start előtti pillanat az apával, menedzserrel és egyben szpon−
zorral, Hrobárek Györggyel
(a szerző felvételei)
az ifjú reménység ismét meg−
mutatta oroszlánkörmeit. A
felnőttek között a 15 éves tiné−
dzser 2. lett, úgy, hogy a veze−
tő pozíciót az utolsó előtti kör−
ben veszítette el. A juniorok
versenyében persze fölénye−
sen nyert, a többiek megköze−
líteni se tudták.
A sorozat további verse−
nyekkel folytatódik a követke−
ző városokban: Most, Brünn,
Pöstyén, Grobnik (Horvátor−

Hrobárek Leo diadala
a Hungaroringen
A tizenötéves Hrobárek Leo,
a
klubelnök
Hrobárek
György fia gyakorlatilag a
dunaszerdahelyi gokartpályán
nőtt fel. A gokartba, vagy a−
hogy a versenyzők hívják,
„káréba” 5 éves korában ült
be először. Az egyes kor− és
versenykategóriákat kinőve
haladt egyre feljebb a ranglét−
rán. A szlovákiai elitbe 2005−
ben került, amikor a Rotax
Max Junior kategóriában 148
ponttal bajnoki ezüstérmes
lett. A 2007−es szezon köze−
pén kiszállt a gokartból és át−
nyergelt a Škoda Fabia Cup
kategóriába. A szlovák baj−
nokságban fél szezont abszol−
válva a kitűnő 5. helyet sze−

Leo Hrobárek a dobogó legfelső fokán.

szág), Poznan, Brünn, Pös−
tyén. Ha olvasóink közül vala−
ki abban a szerencsében része−
sül, hogy a nézők között lehet a
dunaszerdahelyi Hrobárek
Leonard valamelyik verse−
nyén, szurkoljanak neki. Biz−
tosra vehetik, hogy kiváló tel−
jesítménnyel és helyezéssel há−
lálja meg a biztatást. Hiszen
Dunaszerdahelyt is képviseli,
városunk és régiónk hírnevét
öregbíti a világban.
− kgy−
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Létezik egy galéria, épp itt, Dunaszerdahelyen,
amely képzőművészek ajándékozó hajlamából jött létre, él, működik és gyarapszik

Kilencedszer is megtörtént a csoda

Pázmány Péter polgármester Dunaszerdahely nevében köszöne−
tet mondott a művészeknek az általuk ajándékozott alkotásokért.
Az adományozó művészek
Augusztus 6−án, amikor a modern magyar képzőművészetet
az Európai Iskolától napjainkig bemutató kiállítás nyílt a Kor−
társ Magyar Galériában, ismét megtörtént a csoda: kilenc ma−
gyarországi és egy szlovákiai alkotó jóvoltából újabb művekkel
gyarapodott a gyűjtemény, a Vermes villába látogatók augusz−
tus végéig ezeket is megtekinthetik.
Minden csodát meg lehet szokni, még a legkülönösebbet is,
ha már kilencedszer esik meg. Mégis mindig revelációként hat
tudatosítani, hogy létezik egy galéria, épp itt, Dunaszerda−
helyen, amely képzőművészek ajándékozó hajlamából jött létre,
él, működik és gyarapszik, s hogy ez az éltető ajándékozási
kedv kortól, művészeti irányzattól, ilyen−olyan beállítottságtól
független, és ami a fő – nem csökken. Különös öröm volt látni
a sok fiatal arcot az adományozók között, ez volt eddig a legif−
jabb gárda, szinte csupa hetvenes években született, alkotó ener−
giáinak teljében lévő művészember. (vojtek)
Bóna Ottó (1977)
z Mi volt az első gondolata, amikor felkérték, ajándékoz−
za egyik művét az itteni galériának?
– Nagyon jó ötletnek tartottam, ezért is vagyok itt. Ez a ga−
léria minden szempontból nagyon igényes kiállítóhely, még
ha azokkal hasonlítom is össze, amelyeket a világot járva volt
alkalmam látni. Elég tágas és nagyon jók a fényviszonyok.

Gesztelyi Nagy Zsuzsa (1970)
z Az emberek általában idegenkednek a kortárs képző−
művészettől. Van ennek ellenszere?
– Van: a kiskorban elkezdett vizuális nevelés. Aki ebben
nem részesül, képtelen megérteni a kortárs művészetet. Ha
iskolában tanítanék – ez alatt nem művészeti irányzatú isko−
lát értek —, alkotásra fognám a gyerekeket, hogy fedezzék fel
az alkotás örömét, próbálják ki, ismerjék meg a lehetősége−
ket. Mert csak akkor érti meg valaki, mit miért csinál a kép−
zőművész, ha ő maga is kipróbálja.
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László Dániel (1978)
z Mikor hallott először a dunaszerdahelyi galériáról?
– 2005−ben, akkor kezdtük szervezni csoportosulásunk, a
Sensaria itteni kiállítását, amely 2006 őszén valósult meg.
Akkor jártam először Dunaszerdahelyen, és örömmel jöttem
el ismét, nagyon jól éreztem magam a művésztelepen.
z Annak ellenére, hogy – amit az előző években már több
résztvevő kifogásolt – nem folyik ott alkotó munka?
−Nincs alkotó munka, két okból: az egyik az idő rövidsége,
kevés lenne az az egy hét, a másik, hogy nincs műterem, mert
a város vendégszeretetét élvezve a vendégházban vagyunk.
De vannak előadások, szakmai eszmecserék, ismerkedések,
és mindezt nagyon hasznosnak tartom.

ART MA

Az Art Ma Galéria legújabb kiállítását mintha egyenesen a
dunaszerdahelyiek testére szabták volna: az organikus építé−
szet újabb alkotásainak terveit, fotóit felvonultató bemutató
ugyanis arról az irányzatról szól, amely a rendszerváltás után
átalakította Dunaszerdahely arculatát, és szürke panelunifor−
misát emberléptékű, élhető, harmonikus közegre cserélte.
Érdemes megnézni.

Kovács Lehel festőművész (1974)
Most először jár Dunaszerdahelyen?
−Először, de a Sensariának, amelynek én is tagja vagyok,
két éve volt itt egy kiállítása, és akkor a városról is, a galéri−
áról is elhangzott pár információ, több felvételt is levetítettek
a kiállítás helyszínéről. Most, hogy élőben látom, elmondha−
tom, minden várakozásomat felülmúlta a galéria.
Lehet hosszú távon úgy tervezni egy gyűjteményt, hogy
gyarapodása kizárólag a képzőművészek adományozó kedvé−
től függ?
− Ha figyelembe vesszük, hogy létezik egy olyan tendencia
Magyarországon, amely hasonló gesztusokra buzdít, akkor
azt hiszem, megvan ennek a létjogosultsága. Nemrég példá−
ul a Magyar Rádió felhívta a munkatársait, bocsássák a ha−
táron túli magyar stúdiók rendelkezésére anyagaikat, hogy a
nemzeti kultúra minél szélesebb körben terjedjen. Miért ne
tehetnénk meg, hogy egy−egy alkotásunkat felajánljuk a du−
naszerdahelyi galériának, hisz ezzel nagyon nemes célt szol−
gálunk. És mi ezért kapunk valamit cserébe: élményeket.
Olyan környezettel, kultúrával ismerkedhetünk meg, amely a
mi mindennapjainkon kicsit kívül esik. Épp ezért bízom ab−
ban, hogy ez a rendszer működni fog.
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Do konca augusta musia podnikatelia uviesť ceny aj v eurách

V mnohých obchodoch už možno platiť eurami
30,126 – túto „magickú“ cifru pozná snáď už každý. Je to
kurz koruny a eura, ktorý bude platiť od januára 2009. Od
januára každý platobný styk sa uskutoční v novej mene
(resp. prvých 16 dní bude platiť duálny systém s možnosťou
platby v oboch menách).
Prechod na novú menu sa už
začal – ceny výrobkov a slu−
žieb sú uvedené v obidvoch
menách. Existuje však aj nie−
koľko výnimiek. Patria k nim
poštové známky ako aj pohon−
né hmoty. Cena benzínu a naf−
ty sa označuje do konca roka
len v korunách, uvedenie v eu−
rách bude povinnosťou od 1.
januára. Staré poštové známky
budú použiteľné ešte rok.
Podnikatelia sa najjedno−
duchšie môžu presvedčiť
o vhodnosti svojich pokladní,

ak sa obrátia na firmu, od kto−
rej ju zaobstarali. Podnikatelia
môžu používať len certifikova−
né pokladnice, pričom platný
je len certifikát vydaný po 1.
januári 2008. Zainteresovaní
upozorňujú: ak podnikatelia
nesplnia načas povinnosti
s prechodom na novú menu,
budú najprv písomne upozor−
není, potom však im hrozí po−
kuta, až do výšky 30 tisíc eúr.
V prípade opakovaného zane−
dbania povinností sa výška po−
kuty niekoľkonásobne zvyši.

Dňa 21.8.2008 sa otvára aj dunajskostredské TESCO, kde
uvedenie cien aj v eurách bude samozrejnosťou...

Čas teda všetkých súri. Nás
zaujímalo, ako prebieha prí−
prava na prechod na duálny
systém v Dunajskej Strede.
V prípade veľkých nákup−
ných centier (Hypernova,
Kaufland, Lidl a od 21. augus−
ta aj Tesco) prechod je plynu−
lý. O tom sa môžeme presved−
čiť už aj dnes pri každoden−
ných nákupoch. Výmena po−
kladní bude zabezpečená cen−
trálne.
Pokladne nie sú veľkou fi−
nančnou záťažou pre podnika−
teľov. V PC salóne na Hlavnej
ulici sme sa dozvedeli, že ce−
na nového zariadenia sa pohy−
buje okolo 10−20 tis. Sk, ale
väčšinu starých pokladníc je
možno prispôsobiť, čo si vy−
žiada od podnikateľov investí−
ciu vo výške 1000−4000 Sk.
Väčšina podnikateľov pravde−
podobne už tak aj urobila, veď

ako sme sa dozvedeli, v júli
poklesol záujem o nové po−
kladne, resp. o prerobenie sta−
rých pokladní. „Skutočnú vý−
zvu pre miestnych podnikate−
ľov neznamená prechod na
novú menu, ale veľké nákupné
centrá“ – povedala pre DH
vedúca Biocentra na Hlavnej
ulici, pani Eva Fejesová.
„Súperiť s nimi môžeme len
tak, ak dokážeme vytvoriť bez−
prostrednejší vzťah so zákaz−
níkmi. To je moje krédo, ja sa
takto snažím získať a udržať
dôveru zákazníkov.“
Občania sa nemusia obávať
prechodu na euro, čas súri za−
tiaľ len podnikateľov. Netreba
sa zľaknúť ani v prípade, ak po
1. januári nájdeme doma ko−
runy. Komerčné banky budú
mince bezodplatne zamieňať
do konca júla 2009, bankovky
do konca decembra 2009.
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Augusztus végéig a vállalkozóknak euróban is fel kell tüntetniük az áraikat

Több helyen már lehet euróban fizetni
30,126 – ezt a „bűvös” számot már mindenki ismeri, ennyi
koronát ér majd egy euró. Szlovákiában pedig 2009. január
elejétől már minden pénzforgalom euróban történik (illetve
16 napig még koronában is lehet fizetni).
Az átállási folyamat azonban
már megkezdődött. Ez legin−
kább a vállalkozókat érinti:
nekik már augusztus végéig el
kell kezdeniük az árak duális
rendszerben – tehát egyszerre
koronában és euróban – törté−
nő feltüntetését. A kiadott
számlákon ugyanis a végösz−
szeget mindkét pénznemben
meg kell jeleníteni.
Akadnak kivételek is az á−
rak duális rendszerben történő
feltüntetését illetően. Közéjük
tartozik a benzin és a postabé−
lyeg. A benzinkutak és töltő−
állomások egészen december
31−ig koronában tüntetik fel
az áraikat, és csak január 1−től
fogják euróban megadni őket.
A postabélyegek szintén kivé−
telt képeznek, ugyanis nagyjá−

január 1−je után kiadott hitele−
sítések érvényesek. Illetéke−
sek arra figyelmeztetnek, ha a
vállalkozók nem teljesítik idő−
ben az euró bevezetésével
kapcsolatos kötelezettségüket,
akkor írásos figyelmeztetést
kapnak, majd pénzbüntetés
vár rájuk. A büntetés nagysá−
ga elérheti akár a 30 ezer eurót
is, ha pedig ismételt köteles−
ségmulasztásról van szó, ak−
kor ennek többszörösét is el−
érheti a büntetés nagysága.
Az idő tehát sürget. Utána−
jártunk városunk boltjaiban,
mekkora megterhelést jelent
ez a dunaszerdahelyi vállal−
kozóknak.
Ahogy az várható volt, a na−
gy üzlethálózatok (Hypernova,
Kaufland, Lidl és hamarosan a

A Fujifilm üzletben a nyár folyamán már mindennapos esemény
náluk, hogy euróban is fizetnek.
(fotók: on)
megtudtuk, hogy egy új beren−
dezés ára 10–20 ezer korona
között mozog, de a régi pénz−
tárgépek nagy része is felújít−
ható, mintegy 1000−4000 ko−
rona közötti összegért. Meg−
tudtuk, hogy már ezt valószí−
nűleg a vállalkozók többsége
meg is tette. Augusztusban
már lényegesen kisebb volt az
érdeklődés az új pénztárgépek
(illetve a régiek felújítása) i−
ránt, mint pl. júliusban.

„Nem az euró jelent kihívást
a helyi vállalkozóknak, hanem
a nagy üzletközpontok megjele−
nése” – mondta lapunknak Fe−
jes Éva, a Fő utcán található
Biocentrum vezetője. „Csak
úgy tudjuk felvenni velük a ver−
senyt, ha a vásárlókhoz közvet−
lenebbül viszonyulunk, mint ők.
Én legalábbis ezt vallom, és
szívvel−lélekkel igyekszem meg−
szerezni és megbecsülni a vá−
sárlók bizalmát“ – tette hozzá.

A lakosságot nem annyira sürgeti az euróra történő átállás,
mint a vállalkozókat. Nem kell azonban aggódniuk azoknak
sem, akik 2009. január 16−a után otthonukban még találnak ko−
ronát − akár bankjegyeket, akár érméket. A kereskedelmi ban−
kok az érméket 2009. június végéig még beváltják (illeték nél−
kül!), a bankjegyeket pedig 2009. december végéig fogadják el.
A Biocentrumban nemcsak
eurót, hanem más valutát is
elfogadnak – leggyakrabban
a magyarországi vásárlók él−
nek ezzel, és forintért vásá−
rolnak.
A nagy üzletközpontokban nem jelent gondot az áruk euróban
való feltüntetése. Képünk a Hypernovában készült.
ból még egy évig érvényben
maradnak, tehát nyugodtan
felhasználhatóak lesznek a
korábbi években vásárolt bé−
lyegek is.
A vállalkozók a legegysze−
rűbb módon úgy állapíthatják
meg, hogy pénztárgépük meg−
felel−e az eurós követelmé−
nyeknek, ha ahhoz a szállító−
hoz fordulnak, akitől a gépet
beszerezték. Minden vállalko−
zó csak hitelesített pénztárgé−
pet használhat, és csak a 2008.

Tesco is) dunaszerdahelyi be−
vásárlóközpontjaiban szinte
nem jelent gondot az átállás. Er−
ről már most is meggyőződhe−
tünk, még a kötelező időpont e−
lőtt megjelentek a kettős árak.
Mindazt, ami ehhez szükséges
(pl. pénztárgépek cseréje) a
„központ“ leszállítja az üzletei−
be.
A pénztárgépek nem jelen−
tenek túl nagy anyagi megter−
helést. A Fő utcán található
PC−salonban jártunk, ahol
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Nem babra megy a játék!
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Az Entity KFT végzi az esketőterem felújítását

Július 16−iki versenyünk megfejtői

Színvonalas lakberendezés és tervezés

Legutóbbi feladványunk így hangzott: 1. Hol található a
Jazmin lakástextil és függöny szaküzlet?2. Sorolja fel a sza−
küzlet árukínálatát
Nyerteseink: Hervay Csilla, Neratovice tér 2146/11 és Gaál
Valéria, Madách u. 20 A két nyertes 1000 − 1000 korona ér−
tékű vásárlást nyert a Fő utcai Jazmin lakástextil és függöny
szaküzletben. Sziveskedjenek a boltban jelentkezni, vigyék ma−
gukkal a személyazonossági igazolványukat.
Új kérdésünk így hangzik: Dunaszerdahelyen milyen intéz−
ményekben végzett az Entity Kft. lakberendezési és tervezé−
si munkálatokat? Soroljon fel legalább hármat. Az olvasói
verseny 1. díja: egy 3 000 korona értékű szőnyeg, a második és
harmadik díj pedig ingyenes lakberendezési tanácsadás.
Válaszaikat legkésőbb augusztus végéig küldjék be szerkesz−
tőségünk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján, de le−
het e−mailben is a press@dunstreda.sk címre.

Mint lapunk előző számában beszámoltunk róla, szeptember köze−
pére befejeződik az esketőterem teljes felújítása. és a frigyre lépők
újjávarázsolt környezetben mondhatják ki a boldogító igent. Az es−
ketések az átépítés idején a második emeleti nagyteremben zajla−
nak. A tervek szerint szeptember második hetétől már a felújított
helyiségben foglalhat helyet az ifjú pár és a násznép

Výhercovia čitateľskej súťaže zo 16. júla
Nejde o babku!

V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili nasle−
dovné otázky: 1. Kde sa nachádza predajňa s bytovým tex−
tilom Jazmin? 2. Vymenujte tovarový sortiment predajne.
Vyhrávajú: Csilla Hervay, Neratovické námestie 2146/11 a
Valéria Gaál, u. Madácha 20. Výhercovia získali možnosť voľ−
ného nákupu v obchode s bytovým textilom Jazmin v hodnote
po 1000−1000 Sk. Prihláste sa priamo v predajni na Hlavnej u−
lici, treba sa legitimizovať s OP.
Nové otázky: V ktorých spoločnostiach a inštitúciách rea−
lizovala spoločnosť Entity s.r.o. architektonické práce v
Dunajskej Strede? Vymenujte aspoň tri. Z čitateľov, ktorí po−
šlú správne odpovede, vyžrebujeme troch, z nich jeden vyhráva
koberec v hodnote 3 tisíc korún, druhá a tretia cena je bezplat−
né architektonické poradenstvo.
Odpovede zašlite najneskôr do konca augusta na adresu re−
dakcie, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu, prípadne
pošlite e−mailom: press@dunstreda.sk .

Az augusztus 4−én kezdődött és szeptember nyolcadikára befejeződő
munkálatokat a dunaszerdahelyi Entity Kft. végzi. Az esketőterem
felújításánal a tervező és kivitelező Entity Kft. olyan megoldásokat
alkalmazott, amelyek optikailag tágítják a belső teret. Ezt a célt szol−
gálják a terem hátsó falán elhelyezendő nagy méretű tükrök is, ame−
lyek ráadásul a fényeffektusokat is megsokszorozzák. A régi beren−
dezésből csak a kristály csillárok maradnak meg, amelyeket még an−
nak idején Liberecből rendeltek. Hozzájuk válogatták a terem többi
kiegészítőjét és a faldekorációt. Kosár Attila cégtulajdonos elmond−
ta, hogy természetes anyagokkal dolgoztak, ez a falburkolatra és a
bútorzatra is vonatkozik. A falakra világos árnyalatú, ezüstös csillo−
gású holland vliestapéta kerül, a fal alsó részét pedig köröskörül fe−
hér faburkolat fogja szegélyezni. A mostani padsorokat bükkfából
készült kárpitozott rugós székek váltják fel, Ezek a XV. Lajos korát
felidéző stílusban készültek. Farészük ezüstösen csillogó, a kárpit is
ezüstszállal van átszőve.
Az esketőterem legdominánsabb eleme a skót gyapjú és polyamid
keverékéből készült barokk motívumú padlószőnyeg. Ez megrende−
lésre és méretre szabottan készült egyedi darab színösszeállítása a kö−
vetkező: padlizsánszín, világosszürke, krém és törtfehér, ezüsttel át−
szőve.
A belső terek tervezésével és lakberendezéssel is foglalkozó cég
neve Dunaszerdahely határain kívül is ismert. A Pöstyényi
Győgyfürdő, a Therma Palace Szálló, a Balnea Esplanada Szálló, a
Bajmóci Borház Szálló, a Bártfai Fürdő, a Stará Turá−i Lipa Szálló, a
szlovák kormányhivatal, a pozsonyi magyar nagykövetség épülete, a
Csallóközben a csölösztői Kormorán Szálló, városunkban pedig töb−
bek között az Alianz Biztosító, a Szlovák Takarékpénztár, az Álta−
lános Egészségbiztosító, a Járási Munkaügyi Hivatal, a Nevitel, a
Dunstav – csak néhány olyan cég és épület, amely az Entity cég mun−
káját dícséri.
A cég székhelye a
Sport utca 912/11.
sz. alatt található.
Tel: 0903/458−378,
031/552−69−07.
e−mail−cím: enti−
ty@stonline.sk.

Ilyen lesz a városháza esketőterme a felújítás
után, amelyet az Entity cég végez.

Spoločnosť Entity s.r.o. vykonáva rekonštrukciu sobášnej siene

Architektúra na vysokej úrovni
Ako sme o tom v predchádzajúcom vydaní
DH už informovali, do polovice septembra
sa dokončí rekonštrukcia sobášnej siene,
a mladé páry budú môcť vysloviť svoje áno
vo vynovenej obradnej sieni. Sobáše do tej
doby budú vo veľkej zasadačke mestského ú−
radu na druhom poschodí.
Rekonštrukčné práce, započaté 4. augusta
realizuje spoločnosť Entity s.r.o. Navrhol ta−
ké riešenia, ktoré opticky rozširujú vnútorné
priestory miestnosti. Tento zámer umocňujú
aj veľké zrkadlá na zadnej stene, ktoré záro−
veň zvýrazňujú aj svetelné efekty. Z pôvod−
ného vybavenia miestnosti zostanú len kryš−
tálové lustre vyrobené v sedemdesiatich ro−
koch na zákazku v Liberci. S nimi harmonic−
ky ladí ostatné vybavenie miestnosti a deko−
rácia na stenách. Majiteľ spoločnosti Attila
Kosár uviedol, pracujú s prírodnými látka−
mi, platí to aj pre nábytok i drevené oblože−
nie. Doterajšie čalunené lavice budú nahra−
dené bukovými čalunenými strunnými sto−

ličkami z Talianska v štýle Ľudovíta XV.
Drevená časť stoličky je s jemným striebor−
ným leskom, čalunenie je popretkávané strie−
bornými vláknami.
Najdominantnejším prvkom obradnej sie−
ne bude koberec s barokovými motívmi ut−
kaný zo škótskej vlny a polyamidového vlák−
na. Je to unikátny produkt, vyrobený na ob−
jednávku. Jeho farebné ladenie je nasle−
dovné: padližánová, jemná šedá, krémová,
lomená biela so strieborným leskom.
Meno architektonickej spoločnosti je zná−
me i za hranicami Dunajskej Stredy. Môže sa
pýšiť takými referenciami, ako sú Slovenské
liečebné kúpele Piešťany, Therma Dunajská
Streda, hotely Balnea Grand a Balnea
Esplanade, Hotel Bojnický vinný dom
v Bojniciach, Bardejovské kúpele, Hotel
Lipa v Starej Turej, Úrad vlády SR, budova
Maďarského veľvyslanectva v Bratislave,
Dom švédskeho veľvyslanca, na Žitnom os−
trove je to hotel a botel Kormorán v Čilisto−

Sobášna sieň po rekonštrukcii, ktorú zrea−
lizuje firma Entity.
ve, v našom meste je to medzi inými pois−
ťovňa Alianz, Slovenská sporiteľňa,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, Okresný ú−
rad práce, Hotel Bihari, Nevitel, Dunstav,
aby sme menovali len niektoré zo spo−
ločností, ktoré sa môžu pýšiť vnútornou ar−
chitektúrou z dielne interiérového a pod−
lahového štúdia Entity.
Adresa firmy:
Entity s.r.o., interiérové a podlahové štú−
dio, veľkoobchod kobercov
Športová 912/11, 929 01 Dunajská Streda
tel.,fax:031/552 6907,0903/413 847
entity@stonline.sk
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Krónika

A VMK programjából

Novorodenci/Születések

DUNASZERDAHELYI NYÁR 2008
DUNAJSKOSTREDSKÉ LETO 2008

Hozák Kitti
Fodorová Eva
Danisová Vanessa
Katona Erika
Tóth Péter
Gútai Márk
Keszőcze Mátyás
Oláh Ladislav
Slnek Lukáš
Májovská Regina
Kalina Rudolf
Baláž Adrián
Somogyi Ákos
Vajda Krisztina
Novorodencom prajeme dob−
ré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Világiová Anna (1930)
Nagy Alexander (1923)
Richterová Júlia ( 1937)
Bohonová Anna (1907)
Hanáková Mária (1925)
Kovátsová Magdaléna ( 1919)
Ághová Terézia (1922)
Gálffy Zoltán (1937)
Oláhová Veronika (1933)
Egyháziová Mária ( 1919)
Molnárová Irena (1926)
Bertók Jozef (1958)
Juhos Vojtech (1957)
Kopfmahlerová Helena (1930)
Nagyová Verona (1921)
Ing. Hanák Frantisek (1925)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Bc. Bartal Peter
− Bc. Szabóová Klára
Bognár Peter
− Hlubiková Barbora
Horváth Ladislav
− Göndörová Mária
Kurucz Zsolt − Tóthová Tamara
Horváth Igor
− Mgr. Diana Bazsóová
Csémi Pavol
− Melinda Döményová
Ing. Bajza Dušan
− Ing. Szarková Kristína
Cseh Csaba − Nagyová Melinda
Mgr. Orosz Jozef
− Mudr. Bartalosová Renáta
Hodossy Karol
− Sznovická Iveta
Gáspár Ladislav
− Puzsérová Eva
Mgr. Nagy Gábor
− Mgr. Kissová Kristína
Melecsky Róbert
− Komjátiová Beata
Veľa šťastia a lásky
Sok szerencsét és boldogságot!

SZENT ISTVÁN−NAPI ÜNNEPSÉG
SLÁVNOSTI SV. ŠTEFANA
Aug. 20.–19.00 ó.: Ökumenikus istentisztelet, koszorúzás
Az ünnepség szónoka Csáky Pál, az MKP elnöke
„Jöjjön el a Te országod..." – részletek Koltay Gergely és a
Kormorán együttes legismertebb rockoperáiból a
FELVIDÉKI ROCKSZÍNHÁZ előadásában, rendező :
Karkó Henriett / vystúpenie rockového divadla „FEL−
VIDÉKI ROCKSZÍNHÁZ" / helyszín: a Szent István tér
(Nám. sv. Štefana)
Aug. 21.–19.00 ó.: „Adjon az Isten szerencsét..." – Közremű−
ködik: Kulcsár Béla, harmonikaművész és a győri
Barangoló együttes, helyszín a Vermes villa (Vermesova
vila)
NYÁRBÚCSÚZTATÓ – ROZLÚČKA S LETOM
(a Városi Szabadidőparkban – V parku oddychu)
Aug.22.–16.00 ó.: Gyertek, játsszunk bábszínházat, a Győri
Vaskakas Bábszínház előadása
Kézműves−foglalkozások (arcfestés, gyöngyfűzés, agyagozás)
/ Tvorivá dielňa (maľba na tvár, navliekanie korálok, práca
s hlinou)
A KI MIT TUD? győzteseinek fellépése (Vörös Sándor,
Varga Evelin, Tufcso, Bokros Krisztina / vystúpenie víťa−
zov súťaže „KTO ČO VIE?"
18.00 ó.: A RENESZÁNSZ ÉV JEGYÉBEN: a FORRÁS
SZÍNHÁZ – GYŐR bemutatja: PONCIÁNUS CSÁSZÁR
HISTÓRIÁJA című reneszánsz komédiát, rendező: Pataki
András / Vystúpenie Divadla FORRÁS – Győr (MR)
19.30 ó.: Felvidék Baranta – hagyományos magyar harcművé−
szet – bemutató / Baranta – ukážka z tradičného maďar−
ského bojového umenia
21.00 ó.: a KARTHAGO együttes koncertje / Koncert skupi−
ny KARTHAGO (MR)
Utána: Utcabál – Pouličný ples
UTCASZÍNHÁZ – DIVADLO NA ULICI
Aug.26.–19.00 ó.: az ÉS?! SZÍNHÁZ – ŐRSÚJFALU bemu−
tatja: Petőfi Sándor: A HELYSÉG KALAPÁCSA. rendez−
te : Szabó Csilla. Helyszín a VMK előtti park (park pred
MsKS) / vystúpenie DIVADLA ÉS?! – Nová Stráž

OZNÁMENIE
Západoslovenská energetika, a.s., Regionálna správa sietí
Juh, oznamuje obyvateľom dotknutých ulíc mesta Dunajská
Streda, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvo−
du elektrickej energie, bude bez dodávky elektrickej energie
21. augusta 2008 od 8,00 hod do 13,00 hod: mestská časť
– Mliečany
27. augusta 2008. od 8,30 hod. do 10,00 hod. nasledov−
né ulice: Átriová, Letištná, Topoľová, Gyulu Szabóa, László
Amadea, Horná, Vinohradnícka, Jókaiho, Z.Kodálya,
Družstevná, Záhradnícka a Gombotášska.
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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.

Kortárs Magyar Galéria
Vermes villa
Augusztus 26−ig tekinthető
meg a galéria gyűjteményé−
ből és a IX. Nemzetközi
Művésztelep résztvevői által
ajándékozott alkotásokból
rendezett kiállítás.
Növényvédelmi tanács−
adói napok (a kiskertész−
szervezet irodájában, a volt
galéria − épületben) − Szep−
tember 2., 16., 30. Vezeti:
Ing. Belucz Ján mérnök,

Hirdetés − Inzercia
z 40 éves hölgy gimnáziumi é−
rettségivel adminisztratív mun−
kát
keres
Dunaszer−
dahelyen.Tel.0905583275
z 50 éves megbízható, bec−
sületes, kedves hölgy vagyok.
Szeptember elsejétől vállalom
1–2 gyermek felügyeletét.
z Kaszálást. fakivágást, terüle−
tek kitisztítását vállaljuk. Tel:
0903/ 369−234. Email−cim: fri−
gula@panelnet.sk
z Beton, panel és tégla vágá−
sát, vésését és bontását vállal−
juk. . Tel: 0908/ 459−155.
Email: frigula@panelnet.sk
z Firma HFB, s.r.o. Dunajská
Streda, slovensko−nemecký
výrobca montovaných rodin−
ných domov prijme do pra−
covného pomeru:
– projektanta − konštruktéra
– robotníkov ( aj nevyučených)
na výrobu drevených kon−
štrukcií
Adresa prevádzky: Mliečany 63
(areál firmy Merkantil ), tel:
031/5522946,
e−mail: hfb@hfb.sk
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Képriport / Előzetes

Vidám gulyásfőző verseny
Vidám hangulatú gulyásfőző
versennyel búcsúztatták a le−
köszönő tanévet június végén
a Neratovice téri magyar
szakközépiskola diákjai. Az
immár
hagyományosnak
mondható eseményről hely−
szűke miatt előző számunk−
ban nem tudtunk beszámolni.

A Dunaszerdahelyi Hírnök
legközelebbi számából

Ezért most adjuk közre a jól
sikerült délutánon készült
fényképeinket.
A gulyásfőző versenybe öt
csapat nevezett be. A zsűri íté−
lete szerint a legízletesebb gu−
lyást az 1. C. osztály szakács−
pincér csapata főzte. Mögöttük
az 1.A−sok cukrász−hentes csa−

Z nadchádzajúceho čísla

Vida Aranka, a Magyar Tan−
nyelvű Középfokú Szakmun−
kásképző Magániskola igaz−
gatónője minden főztet végig−
kóstolt, de neki is a legjobban
az elsős szakács és pincér ta−
nulók gulyása ízlett.
pata végzett, a harmadik hely a
második A−s cukrász tanulók−
nak jutott. A negyedik és az
ötödik helyezés a 2. A osztá−
lyos vendéglátó−ipari és ide−
genforgalmi szak tanulóié, il−
letve az ugyancsak másodikos
szakács−pincér vegyescsapaté
lett.

A győztes csapat – szakácsok és pincérek az 1.C−ből

Veselá súťaž vo varení guláša
Žiaci Súkromného stredného odborného učilištia koncom júna
sa lúčili so školským rokom na veselom gulášovom párti. Vo
dvore školy na Neratovickom námestí vedenie školy aj tento rok
usporiadalo súťaž vo varení najchutnejšieho guláša. Súťažilo päť
žiackých družstiev. Podľa poroty si palmu za najvynikajúcejší
guláš od−
2. miesto
niesli pr−
váci – nas−
távajúci
kuchári
5. miesto
a čašníci.
Za nimi na
druhom mieste skončili cukrári a mäsiari
z 1. A. triedy, na treťom cukrári 2. A.. Štvr−
té miesto ušlo druhákom študijného odboru
cestovný ruch a pohostinstvo, napokon na
piatom mieste sa umiestnili kuchári a čašní−
ci z 2. C.

3. miesto

Dunaszerdahelyi
9
Nyár 2008 / Dunaj−
skostredské leto 2008

4. miesto

Sportcsarnoképítés −
9
félidőben / Výstavba
športovej haly v polčase

Mit hoz az új tanév?
9
/ Na prahu nového
školského roku

DAC−legújabb ered−
9
mények / DAC− naj−
novšie výsledky

Aktualitás / Aktualita

2008.8.20.
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Mindennapi kenyerünk
A kenyér ősidők óta alapvető táplálékunk. Számtalan válto−
zatban készül szerte a világon. Fogyasszuk reggelire, vacso−
rára, húshoz, főzelékhez, van aki a kenyeret kenyérrel eszi.
A Csallóköz mai is a Kárpát−medence egyik legkiválóbb ke−
nyérgabona−termő vidéke, nemkülönben finom a tájegysé−
günkben sütött házikenyér.
Pékáru iparszerűen. A duna−
szerdahelyi Fornetti cég a kor−
szerű péküzem mintapéldája.
A termelés az alapanyagok
beteremtésétől kezdve a tészta
előkészítésén át egészen az
elősütött vagy kész, friss ter−
mékig a legapróbb részletekig
összefogott munkafolyamatot
jelent.
A termelési fázisok gépesí−
tettek. A legkorszerűbb gépi
berendezések végzik a munkát,
de kézi formázású kenyeret is
sütnek, például a magos ke−
nyérfajtákat. A kézzel formált
kenyérből havonta átlag 40
tonnát készítenek, a könnyebb
fajtákból pedig 100 tonnát.
A pékség lelke ma is
a pékmester. Ő lehel lelket
a kenyérbe, ő adja meg a pék−
áru ízét. Egyúttal új recepteket

állít össze és árgus szemmel
követi a fogyasztói piac igé−
nyeit. A mai, ún. reformétke−
zés új, érdekes feladat elé ál−
lítja a pékeket. A hagyomá−
nyos ízeket és minőséget ösz−
sze kell hangolniuk a reform−
konyha igényeivel. Rozs, tön−
kölybúza és különféle magok
felhasználásával születnek
meg az újabb termékek. Mint
pl. hagyományos kovász hoz−
záadásával készült, magas
rozsliszt− és magtartalmú fe−
kete kenyér. Ez a kovász kivá−
ló ízt kölcsönöz a terméknek,
amely több napon át megőrzi
frissességét. A pékmesterek
képesek úgy összehangolni
a korszerűbb, újabb alapanya−
gokat is, hogy a kenyér és a
péksütemény hagyományos
íze megmaradjon.

Friss, illatos barna kenyér kerül ki a Jednota−pékség kemencéjéből.
A hagyomány kötelez. A ha−
gyományos kis pékség hangu−
latát a közelmúltban elvégzett
alapos korszerűsítést követően
is talán a Jednota dunaszerda−
helyi péksége őrizte meg, ahol
a kézi munka a gépek és
a programozható kemencék le−
hetőségeivel párosul.
Főleg különféle kenyérfélé−
ket és kifliket sütnek. Négyféle
kenyeret, két fehér és két barna
fajtát. Az egyik barna kenye−
rük a városban ismert és nép−

szerű gömbölyű kenyér. A má−
sik egy teljesen új fajta, ma−
gyar receptúra szerint készülő
kenyér, amelyet a modernizá−
ció után kezdték el sütni. A vá−
sárlók egyre inkább keresik ezt
az újdonságot. A fehér kenye−
rük a klasszikus fajta, továbbá
van egy ún., krumplis kenye−
rük, ezt is sokan kedvelik. In−
kább kenyérlisztet használnak,
rozslisztből kevesebbet, illetve
a barna kenyérnél 30%−os
rozslisztet.

lieb je od pradávna
Ch
základnou potravou
ľudstva. Chlieb konzumuje−

me na raňajky, na večeru, k
mäsu, k prívarkom. Žitný
ostrov aj dnes patrí medzi
najvýznamnejšie pestovateľ−
ské oblasti obilnín v
Karpatskej kotline a vychý−
renou špecialitou regiónu je
stále tunajší domáci chlieb.
Pekárenská výroba na priemy−
seľnej úrovni. Podnik Fornetti
v Dunajskej Strede je dobrým
príkladom modernej priemy−
selnej pekárne. Jednotlivé vý−
robné procesy sú mecha−
nizované. Vyrába sa tu najmo−
dernejšími strojovými zariade−
niami. Pečú však ručne tvaro−
vané chlebíky, ako napr. tzv.
zrnové. Priemerná mesačná
produkcia ručne tvarovaných
chlebov je takmer 40 ton, kým
z ľahších druhov až 100 ton.
Dušou pekárne je však aj
dnes majster pekár. Určuje re−
ceptúru a chuť pekárenských
výrobkov, pripravuje nové re−
ceptúry a sleduje požiadavky
spotrebiteľského trhu. Zdravé
stravovanie stavia pekárov
pred zaujímavú úlohu. Tra−
dičnú chuť a kvalitu chleba

Chlieb náš každodenný
V pekárni Fornetti rohlíky tvarujú šikovné ženské ruky.
musia zladiť s požiadavkami
reformného stravovania. Pou−
žitím raže, špaldy a rôznych
zŕn sa rodia nové produkty.
Ako napr. čierny chlieb s vyso−
kým obsahom ražnej múky
a zŕn, no s tradičným kváskom.
Tento kvások dodáva výrobku
vynikajúcu chuť, chlieb so
štavnatou striedkou si zachová
čerstvosť až niekoľko dní.
Tradícia zaväzuje. Atmos−

féru tradičnej malej pekárne aj
po nedávnej modernizácii si
zrejme najlepšie zachovala pe−
káreň Jednoty v Dunajskej
Strede, kde sa ručná práca spá−
ja s možnosťami strojov
a programovateľných pecí.
Väčšinu výrobkov tvoria
rohlíky a chlieb. Vyrábajú šty−
ri druhy chleba, dva biele
a dva hnedé. Z tmavých je
v meste známy okrúhly chlieb.

Druhý je úplne nový tmavý
chlieb, ktorý začali vyrábať po
modernizácii pekárne podľa
novej maďarskej receptúry.
Záujem spotrebiteľov o tento
chlieb stúpa. Biely chlieb po−
núkajú klasický, ďalej tzv. ze−
miakový chlieb. Používajú
prevažne chlebovú múku,
v menšom množstve ražnú
múku, resp. pri tmavom chle−
be 30% ražnej múky
−kgy−
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Sport

Az ificsapat sikere Kaposvárott
A DAC U17−es csapata nagy sikert ért el a kaposvári 4.
Intersport Ifjúsági Futballfesztiválon.
Az egyhetes eseményre tizennyolc országból érkeztek a rész−
tvevők, az együttesek korosztályok szerint csoportosítva verse−
nyeztek.
Zsákovics Tibor tanítványai hétszer léptek pályára, és vala−

mennyi összecsapásukat megnyerték. 33 gólt szereztek, és min−
dössze ötöt kaptak. Az elődöntőben 4:1−re verték a házigazda
Kaposvári Rákóczi gárdáját, majd a döntőben a brazil
Interclubes csapata sem jelentett akadályt: 3:1 arányú dunaszer−
dahelyi siker született. Németh András 7 gólt szerzett a torna fo−
lyamán, míg Demeter Szabolcs 5 gólt jegyzett.

Corgoň liga

DAC 1904 Dunajská Streda − MFK Košice 1:3 (0:1)
Góly: 81. Kweuke − 43. R.
Cicman, 48. a 63. J. Novák,
ŽK: 35. Plantič (DAC), roz−
hodovali: Samotný − Csabay,
Kubačka, 5000 divákov
Neúčasť domáceho organi−
zátora Attilu Pinteho, spravi−
li svoje a Košičania si umnou
taktickou hrou odviezli zo
Žitného ostrova napokon tri
body.
Milan Djuričič (tréner
Dunajskej Stredy): "Stále bu−
dujeme mužstvo. Spravili sme
obrovské chyby, čo súper um−
nou hrou potrestal a tým pá−
dom zaslúžene zvíťazil. My
sme oprávnene stratili všetky
tri body, gratulujem súpero−
vi."
Ján Kozák st. (tréner
Košíc): "Videli sme Dunajskú
Stredu hrať proti Trnave a veľ−
mi dobre zahrala aj na
Slovane, preto sme sa dosta−

točne pripravili. Vedeli sme o
slabinách DAC, čo sme sa
snažili využiť. Som spokojný,
ale musíme byť stále na zemi.
Prídu určite aj horšie časy, na−
koľko máme veľmi mladé
mužstvo."

Prvý gól Košičanov. (Foto: O.N.)

Zostava DAC: Dunajská Streda: Ján Novota − Regedei, K.
Németh, Gerich, M. Kováč − Plantič (67. Osei−Opoku), L.
Zápotoka (59. Boya), Abena, Moughfire − Dragičevič (54.
Landerl), Kweuke
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DAC

DAC A−csapat

DAC B−csapat

Eddigi eredmények:

A DAC B játékoskerete
Jozef Hroš, Lelkes
Mátyás, Csölle József,
Marcel Palic, Miroslav
Hoška, Bognár Zoltán,
Tomáš Horváth, Belkovics
László, Harsányi Dávid,
Lelkes Ádám, Kiss Igor,
Uzola István, Roman
Chmelo, Buka Pál, Csémy
Marián, Vladimír Milan.

(lapzártánkig)
1. forduló: Nitra−DAC
2:1 (1:0)
2. forduló: DAC−Trnava
3:0 (0:0)
3. forduló: Slovan−DAC
2:1 (0:1)
4. forduló: DAC−Košice
1:3 (0:1)

Következő mérkőzések:
5. forduló (augusztus
16.): Ružomberok−DAC
(lapzártánk után)
6. forduló / kolo : agusz−
tus 22.): DAC−B. Bystrica
7. forduló (augusztus
30.): Dubnica−DAC
8. forduló (szeptember
13.): Prešov−DAC
9. forduló (szeptember
19.): DAC−Z. Moravce
10. forduló (szeptember
27.): Artmedia−DAC
11. forduló (október 3.):
DAC−Žilina
12. forduló
(október
17.): DAC−Nitra

Corgoň−liga: DAC−MFK Košice

Vereség az éllovastól
3:0 után 1:3! Második hazai mérkőzésén nem tudta megi−
smételni a nagyszombatiak elleni remek teljesítményét a DAC
labdarúgócsapata, így sajnos, vereség lett a vége.
A
kassaiak
százszázalékos
mérleggel
érkeztek
Dunaszerdahelyre, és a 90 perc letelte után is így távoztak.
Pedig ha a 16. percben Dragičevič pontosabban céloz... A fut−
ballban azonban általában nincs "ha", és ezúttal sem volt. A
vendégek ügyesebben kombináltak, és nem sokkal az első féli−
dő vége előtt, a 43. percben megszerezték a vezetést. A máso−
dik játékrész elején is betaláltak, a 63. percben pedig már 0:3
állt az eredményjelzőn. A találkozó végén a DAC ugyan beszo−
rította a kassaiakat, azonban Kweuke révén csak a szépítésre fu−
totta a 81. percben, így 1:3 lett a végeredmény. A meccsre is−
mét sokan voltak kíváncsiak, a hivatalos statisztika ötezres né−
zőszámot mutatott ki.
A kassaiak elleni meccs után, vagyis a 4. forduló után a DAC
csapata 3 ponttal a 8. helyen állt 6:7−es gólaránnyal.
A DAC csapata soron következő mérkőzését augusztus 16−án
Rózsahegyen a Ružomberok csapata ellen játszotta. (pll)

13. forduló (október 25.):
Trnava−DAC

Eddigi eredmények:
1. forduló: Podbrezová−
DAC B 4:0 (2:0)
2. forduló: DAC B−Inter
1:1 (0:1)
3. forduló: Losonc−DAC
B 2:2 (1:0)
4. forduló: DAC B−
Rimaszombat 0:1 (0:0)
Következő mérkőzések:
5. forduló (augusztus
16.): Prievidza−DAC B
(lapzártánk után)
6. forduló (augusztus
24.): DAC B−Vágsellye
7. forduló (augusztus
31.): Košice B−DAC B
8. forduló (szeptember
14.): DAC B−Michalovce
9. forduló (szeptember
20): Humenné−DAC B
10. forduló: (szeptember
28): Ružomberok B−DAC B
11. forduló (október 5.):
DAC B−Trenčín
12. forduló (október 19.):
DAC B−Podbrezová
13. forduló (október 25.):
Inter−DAC B

14. forduló (október 31.):
DAC−Slovan

14. forduló (november
2.): DAC B−Lučenec

15. forduló (november
8.): Košice−DAC

15. forduló (november
8.): Rimavská Sobota−DAC
B

16. forduló (november
14.): DAC−Ružomberok

16. forduló (november
16.): DAC B−Prievidza

17. forduló (november
22.): B. Bystrica−DAC

17. forduló (november
22.): Šaľa−DAC B

18. forduló (november
28.): DAC−Dubnica

Kweuke lövése a hálóban landol.

18. forduló (november
31.): DAC B−MFK Košice
B

