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RÖVIDEN
 A Barátság téri óvoda fog
üzemelni a nyáron át is a városi
óvodák közül. A városi hivatal
tanügyi osztályának adatai sze−
rint lapzártánkig 140 szülő jelez−
te igényét, hogy júliusban és au−
gusztusban is óvodában kívánja
elhelyezni a gyerekét. Érdeklődés
esetén még júliusban is beíratha−
tók az óvodába.
 A vendéglátóipari létesít−
mények nyitvatartási, elsősor−
ban zárási idejének betartását
gyakrabban is rendszeresen el−
lenőrzi a városi rendőrség. A zár−
óra betartásának megszegése
esetén szankciókra számíthatnak
a tulajdonosok. A Legendary és
a Nostalgia esetében már döntés
született a szankciókról, míg az
Erzsébet téri óvoda melletti ven−
déglátóhely esetében az ügyet
vizsgálják.
 Létszámleépítés a munka−
hivatalban. A 180 alkalmazottat
foglalkoztató Dunaszerdahelyi
Munka, Család – és Szociálisügyi
Hivatal minden részlegét érinti
a június 27−étől az év végéig tar−
tó, több szakaszban lezajló lét−
számleépítés. Tóth Patrícia igaz−
gatónő szerint nemcsak a mun−
kanélküliekkel foglalkozó osztá−
lyokon, hanem a gazdasági és e−
gyéb részlegeken is sor kerül el−
bocsátásokra. A létszámcsök−
kentést logikusnak is tartja az
igazgatónő, hiszen folyamatosan
mérséklődik az állástalanok szá−
ma, jelenleg a Csallóközben
mindössze 6,8 százalékos mun−
kanélküliség. A létszámleépítés
azonban a tervezettnél kevesebb
személyt érint. 22 munkahelyet
szüntetnek meg, de az elbocsá−
tás nem ennyi alkalmazottat é−
rint, mert vannak betöltetlen
munkahelyek és elsősorban eze−
ket szüntetik meg.
 Viharos erejű szél és he−
ves esőzés. Városunkat sem kí−
mélte a szélsőséges időjárás.
Június 22−én erőteljes széllöké−
sek kíséretében hat óratájban
borult be az ég és kezdett el zu−
hogni a régóta áhított kiadós
eső. Szerencsére azonban sem−
mi komoly esethez nem kellett
kivonulnunk – nyilatkozta a
dunaszerdahelyi járási tűzoltó−
parancsnok. Nagy Béla tűzoltó−
alezredes szerint a pusztító szél−
vihar a Csallóközben nem veszé−
lyeztetett emberéletet, de a szél−
lökések következtében sokhe−
lyütt a villanydrótok összeverőd−
tek, vagy elszakadtak és az alat−
tuk lévő elszáradt fű fogott tüzet.
Hét ilyen esethez kellett kivonul−
niuk. A dunaszerdahelyi tűzoltók
az éjszaka és másnap Galántán
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A PRO DS kártya már kiváltható
Nagy az érdeklődés a PRO DS kártya iránt, eddig több mint e−
zer ügyfél kérvényét már elintézték. Ezek a kérvényezők meg−
feleltek a megszabott feltételeknek, ezért a napokban értesítést
kapnak a városi hivataltól, hogy személyesen átvehetik a PRO
DS kártyát.
Már harmadik hónapja igényelhető a Dunaszerdahelyen ál−
landó lakhellyel rendelkező városbeliek számára a különböző
kedvezményekre feljogosító PRO DS kártya. A kártyát azok az
állandó lakosok válthatják ki, akik hiánytalanul fizetik a városi
adókat és díjakat, továbbá a várossal szemben semminemű tar−
tozásuk nincs.

A kártya a városháza földszintjén, a 109−es irodában igényelhető.
Az érdeklődők itt kapják meg az igényléshez szükséges nyomta−
tványokat is. Bővebb információ Tonka Éva szakelőadónál, tel:
590 39 11.

és a környékén segédkeztek ot−
tani kollégáiknak a szél által ki−
döntött hatalmas fák okozta tor−
laszok eltávolításában.
 Az aratási kilátások ború−
sak, a vártnál silányabb termés
ígérkezik, tájékoztatott Patassi
Ilona, a Dunaszerdahelyi Agrár−
kamara igazgatója. Rendkívül
rosszkor jött a viharos szél kísér−
te heves esőzés. A csapadékra
ugyan szükség volt, de az orkán−
szerű szél nagyon megdöntötte a
gabonákat. Emiatt a vártnál leg−

alább tíz százalékkal kisebb lesz
az átlagos hektárhozam. Főleg a
20 ezer hektáron vetett őszi bú−
zatáblák, illetve a 10 ezer hektá−
ron vetett tavaszi árpa sínylették
meg a szélvihart. A gabonafélék−
ből a reméltnél lényegesen keve−
sebbet takaríthatnak be a gazdák.
A búza alig éri el a 4 tonnás hek−
tárhozamot, tehát mintegy har−
minc százalékos a kiesés. Az ár−
pa átlagos hektárhozama nem
haladja meg a 3 és fél tonnát.
 Ifjú elsősegélynyújtók ver−

Újra kint a magyar nyelvű tábla is!
A Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség (PPA) dunaszerdahelyi
kirendeltségének bejáratánál az ígérethez híven valóban újra
kifüggesztették az állami intézmény magyar nyelvű megneve−
zését is. Néhány napig nem volt magyar tábla, mert az ügy−
nökség májusban kinevezett SNS−párti vezetője, Drahomír
Vorlíček eltávolíttatta a magyar cégtáblát azzal a furcsa indo−
klással, hogy szerinte sértette az államnyelv nyelvhasználatról
szóló törvényt.
A felvétel akkor
készült, amikor
a magyar felirat
még nem volt vis−
szahelyezve.

senye. A Dunaszerdahelyi járás−
ból 16 iskola 19 ifjú egészség−
ügyi csapata vett részt a Szlovák
Vöröskereszt dunaszerdahelyi te−
rületi versenyén. A résztvevők−
nek elméletben a Vöröskereszt
tevékenységéről és egészségügyi
ismeretekről, gyakorlatban pedig
az elsősegélynyújtásról és az új−
jáélesztésről kellett számot adni−
uk. Városunkat a Kodály Zoltán
AI és a Smetana ligeti AI képvi−
selte. A kerületi fordulóba a két
kategóriagyőztes, az ekecsi ma−
gyar alapiskola csapata, valamint
a somorjai Madách gimnázium
csapata jutott.
 Tegyen többet az egészsé−
géért! A Dunaszerdahelyi Regio−
nális Közegészségügyi Hivatal, a
városi
hivatal
és
a
Dunaszerdahelyi Területi Sport−
szövetség által harmadik alka−
lommal közösen szervezett
egészségnevelési rendezvény e
jelszó jegyében zajlott. Az érdek−
lődőknek lehőségük volt a vér−
nyomás, a vércukor, a koleszte−
rinszint, a testsúly, a csontritku−
lás és a tüdőkapacitás megméré−
sére. A szervezők ingyenes szak−
tanácsadást nyújtottak a dohány−
zásról leszokni kívánóknak, a
mozgásszervi megbetegedések−
ben szenvedőknek. Dr. Misányik
Tibor, a regionális közegészség−
ügyi hivatal igazgatója elmondta,
a rendezvény fő célja, hogy a la−
kosság nagyobb súlyt helyezzen
a betegségek megelőzésére.
 Tanuló tanítók a Művelő−
dési Akadémia felnőttképzési
programjában. Az egész életen
át tartó tanulás fontosságát
hangsúlyozó dunaszerdahelyi
Művelődési Akadémián a közel−
múltban fejeződött be a csak−
nem másfél évig tartó, pedagó−
gusok számára szervezett tanfo−
lyam. Nagy az érdeklődés a szin−
tén pedagógusoknak szóló szá−
mítástechnikai tanfolyamok iránt
is. A Művelődési Akadémia kerek
jubileumhoz érkezett, idén ün−
nepli fennállásának 55. évfordu−
lóját, a dunaszerdahelyi kiren−
deltség 47 éve végzi tevékenysé−
gét.

Hrobárek
harmadik
a Hungaroringen. Élete első na−
gy autóversenyén, a Hunga−
roringen sikerrel szerepelt
Hrobárek Leonárd, a Duna−
szerdahelyi Karting Team 2001
fiatal autóversenyzője. A Fabia
Cup közép−európai zónaverse−
nyén az első futamot géphiba mi−
att nem fejezte be, de a második−
ban kárpótolta magát, a célban
harmadikként intették le. Szemé−
lyében először állt dunaszer−
dahelyi autóversenyző a Hun−
garoring győzelmi emelvényén.

Panelprogram / Panelový program 3

2007.7.11.

Külső hőszigetelés a panelprogram költségvetéséből

Az idén 10 lakótömbre hárommillió korona
A panellakások fokozatos felújítását támogató városi panel−
program keretében évente hárommillió korona áll rendel−
kezésre e célra a városi költségvetésben. Egy lakótömb fel−
újítását maximum 300 ezer koronás összeggel támogatja a
városi önkormányzat.
Évente tehát tíz panelház külső hőszigetelésére adható vissza
nem térítendő támogatás. Eddig az alábbi kérvényeket vizsgál−
ta és hagyta jóvá a városi hivatal, amelyek eleget tettek az elfo−
gadott követelményeknek:
Járási Lakásszövetkezet, DSZ, Vásártér 444
Járási Lakásszövetkezet, DSZ, Városháza tér 375
Járási Lakásszövetkezet, DSZ, Fenyves 1366
Járási Lakásszövetkezet, DSZ, Fenyves 1363
Járási Lakásszövetkezet, DSZ, Városháza tér 376
Járási Lakásszövetkezet, DSZ, Rózsaliget 1370
Járási Lakásszövetkezet, DSZ, SZNF tér 194
Járási Lakásszövetkezet, DSZ, Rózsaliget 1371
Lakástulajdonosok Lakóközössége, SZNF tér 193
Járási Lakásszövetkezet, DSZ, Rózsaliget 1352

24 lakás
32 lakás
33 lakás
29 lakás
36 lakás
40 lakás
54 lakás
40 lakás
36 lakás
40 lakás

A külső hőszigeteléshez városi támogatást kértek még az aláb−
bi lakótömbök, amelyek beadványhoz csatolt szükséges ira−
tainak ellenőrzése folyamatban van.
Fő utca 47, Duna utca 370, Duna utca 372.

Mesto dotuje v tomto roku zateplenie fasád obytných domov celkovo 3 miliónmi korún

Nenávratný príspevok na 10 panelákov
OSBD D. Streda, Boriny 1366
OSBD D. Streda, Boriny 1363
OSBD D. Streda, Radničné nám. 376
OSBD D. Streda, Ružový háj 1370
OSBD D. Streda, Nám. SNP 194
OSBD D. Streda, Ružový háj 1371
Spoločenstvo VB a NP, Nám. SNP 193
OSBD D. Streda, Ružový háj 1352

33 b.j.
29 b.j.
36 b.j.
40 b.j.
54 b.j.
40 b.j.
36 b.j.
40 b.j

Záujem o zateplenie majú i nasledovné obytné domy (potrebná
dokumentácia sa v súčasnosti preveruje a kontroluje):
Hlavná 47, Dunajská 370, Dunajská 372

V rámci panelového programu mesto ročne prispieva zo
svojho rozpočtu 3 mil. korunami na zateplenie obytných do−
mov. Na vonkajšiu rekonštrukciu jedného domu sa môže
poskytnúť z mestských zdrojov maximálne 300 tis. koruno−
vý nenávratný príspevok. Ročne teda môže by zateplených
10 obytných domov z týchto zdrojov. Mestský úrad zatiaľ
prešetril a schválil žiadosti o nenávratné príspevky nasle−
dovných obytných domov:
Spoločenstvo VB a NP, Trhovisko 444
OSBD D. Streda, Radničné nám. 375

24 b.j.
32 b.j.

11.7.2007

4 Aktuality
 Materská škola na námestí
Priateľstva bude nepretržite
v prevádzke aj v letných mesia−
coch. Podľa údajov mestského
školského úradu do uzávierky
DH počet detí zapísaných do
tejto škôlky bolo 140. V prípa−
de záujmu prijmú aj ďalšie deti.
 Kontrola prevádzkovej do−
by reštauračných zariadení.
Mestská polícia vykonáva pra−
videlné a častejšie kontroly do−
držiavania prevádzkovej doby
reštauračných zariadení. V prí−
pade nedodržiavania stanove−
nej otváracej doby príslušné
prevádzky budú sankcionova−
né. V prípade reštauračných
jednotiek Legendary a Nostal−
gia sankcie už boli schválené,
preveruje sa reštauračná jed−
notka pri MŠ na Alžbetínskom
námestí.
 Postupne zrušia 22 pracov−
ných miest na Úrade práce, so−
ciálnych vecí a rodiny v Dunaj−
skej Strede, kde od 27. júna pla−
tia organizačné zmeny. Podľa
riaditeľky
úradu
Patrícii
Tóthovej prepustených zamest−
nancov však bude menej ako
plánovaných 22, majú totiž aj
voľné pracovné miesta a v rámci
organizačných zmien budú zru−
šené predovšetkým tieto pozície.
Zníženie stavu pracovníkov úra−
du sa deje v súlade s rozhodnu−
tím vlády o zoštíhlení štátneho
aparátu o 20 percent, avšak pod−
ľa P. Tóthovej v jej úrade je to aj
logické, nakoľko miera neza−
mestnanosti v žitnoostrovskom
regióne je každý mesiac nižšia
a súčasne je iba 6,8 percentná.
Zníženie počtu zamestnancov sa
týka každého oddelenia, vrátane
hospodárskeho
úseku.
Prepúšťanie sa uskutoční podľa
časového harmonogramu v eta−
pách a bude dokončená do 31.

PRO DS karty sa už vydávajú
Občania nášho mesta prejavili veľký záujem o PRO DS kartu. Na
mestskom úrade zatiaľ vybavili takmer tisíc žiadostí. Tieto vyho−
veli všetkým stanoveným kritériam, preto ich podávatelia v tých−
to dňoch obdržia oznámenia o tom, že si môžu prísť prevziať kar−
tu.
Ako sme už informovali, občania nášho mesta už tretí mesiac si
môžu podať žiadosť o vydanie PRO DS karty, ktorá poskytne jej
majiteľom rôzne zľavy a výhody. Nárok na vydanie tejto karty ma−
jú obyvatelia mesta s trvalým pobytom, ak nemajú žiadne pozdĺž−
nosti voči mestu na daniach a poplatkoch.

Formuláre, ktoré treba vyplniť záujemcom, obdržíte na mestskom ú−
rade v kancelárii č. 109 na prízemí. Podrobnejšie informácie podáva
referentka Eva Tonkaová v tej istej kancelárii, alebo na telefónnom
čísle: 590 39 11.

decembra. Úrad práce ponúkne
svojim nadbytočným pracovní−
kom možnosť rekvalifikácie.
 Súťaž mladých zdravotní−
kov červeného kríža. Na ob−
lastnej súťaži Slovenského Čer−
veného kríža s názvom Hliadka
mladých zdravotníkov sa zú−
častnilo 19 družstiev zo 16−tich
škôl z okresu Dunajská Streda.
Súťažné disciplíny boli: vedo−
mosti o Červenom kríži, zdra−
votnícke vedomosti, poskytnu−
tie prvej pomoci pri porane−
niach a resustitácia. Naše mes−

Počas leta jazdite bezpečne!
Leto, dovolenka, ale aj nervozita na cestách. To všetko kaž−
doročne prináša letná turistická sezóna. Aby sme počas tej
nadchádzajúcej predišli zbytočným kolíziám a závažným ne−
hodám, je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť, ohľaduplnosť
a tolerantnosť. Práve v lete polícia zaznamenáva na cestách
zvýšený pohyb vozidiel, chodcov a cyklistov. Častou príčinou
dopravných nehôd je stále nepozornosť vodičov. Aj malá úna−
va za volantom môže spôsobiť až fatálne následky. Počas leta
nezabúdajme ani na deti. Pri rôznych hrách v blízkosti ciest,
ale aj ako cyklisti a chodci si veľakrát neuvedomujú nebezpe−
čenstvo, ktoré im hrozí. Pri výletoch na bicykloch odporúča−
me najmä deťom použiť ochranné prilby. Samozrejmosťou pre
každého cyklistu by malo byť funkčné osvetlenie. Polícia po−
čas dovolenkového obdobia formou rôznych prijatých opatre−
ní sa bude snažiť pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky.

to reprezentovali ZŠ Zoltána
Kodálya a ZŠ Smetanov háj.
Do krajského kola postúpili ví−
ťazi kategórií, a to hliadka ma−
ďarskej základnej školy v
Okoči a hliadka gymnázia
Madácha v Šamoríne.
 Urobte viac pre svoje zdra−
vie! Pod týmto heslom usporia−
dali Regionálny úrad verejného
zdravia v Dunajskej Strede,
mestský úrad a oblastné zdru−
ženie telesnej výchovy v poradí
tretie zdravotno−výchovnú ak−
ciu. Počas Dňa zdravia a pohy−
bu odborný zdravotný personál
záujemcom bezplatne zmeral
krvný tlak, krvný cukor, cho−
lesterol, telesnú váhu, stupeň
rednutia kostí a vitálnu kapaci−
tu pľúc. Ďalej poskytli poraden−
stvo pre návštevníkov, ktorí
chú prestať s fajčením a pacien−
tom s chorobami pohybového
ústrojenstva. Podľa Tibora
Misányika, riaditeľa RÚVZ
hlavným cieľom podujatia bolo
dosiahnúť, aby ľudia venovali
väčšiu pozornosť prevencii.
 Študujúci učitelia v pro−
jekte Akadémie vzdelávania.
Akadémia vzdelávania, propa−
gujúca celoživotné vzdelávanie
je stále aktívna. Prednedávnom
slávnostne ukončili jeden a pol−

ročný kurz s názvom Študujúci
učiteľ. Aj o počítačové kurzy je
veľký záujem, ktoré organizujú
taktiež pre učiteľov. Akadémia
vzdelávania oslavuje v tomto
roku 55. výročie svojho vzniku.
Dunajskostredská pobočka vy−
víja svoju činnosť už 47 rokov.
 Hrobárek tretí na Hunga−
roringu. Na svojich prvých veľ−
kých automobilových pretekoch
na Hungaroringu dosiahol mla−
dý automobilový pretekár
Karting teamu 2001 Dunajská
Streda Leonard Hrobárek úcti−
hodný úspech. Na pretekoch
stredoeurópskej zóny Fabia cup
prvú jazdu pre poruchu na vo−
zidle nedokončil, ale v druhej
jazde si všetko vynahradil, keď
ho odmávali v cieli na treťom
mieste. V jeho osobe stál na
stupni víťazov na Hungaroringu
prvý Dunajskostredčan.

V prípade násilia
volajte na linku
033 − 647 31 31
Pomoc obetiam násilia od
4. apríla 2007 poskytuje regi−
onálne stredisko v Modre, kto−
ré vybudovala Slovenská na−
dácia Silvie Gašparovičovej −
Vzdelanie a zdravie pre všet−
kých v spolupráci so spoloč−
nosťou Philip Morris Slovakia
s.r.o.. Súčasťou strediska je
telefonická linka pomoci, krí−
zové a vzdelávacie centrum.
Linka pomoci (033) 647 31
31 je k dispozícii klientom 24
hodín.
Slúži ako prvý kontakt pre
tých, ktorí hľadajú podporu,
pomoc a starostlivosť, ktorí sa
stali obeťou domáceho násilia,
napadnutia, šikanovania a iné−
ho násilia. Odborníci poskytnú
volajúcim psychickú podporu,
praktické rady a informácie,
ktoré im umožnia zorientovať
sa v situácii a nájsť prijateľné
riešenie.
Krízové centrum je miesto,
kde obeť mimo dosahu násilní−
ka a s pomocou kvalifikovanej
pracovníčky môže zhodnotiť
svoju situáciu a hľadať čo naj−
vhodnejšie riešenie. V krízo−
vom centre môže nájsť ubyto−
vanie 15 osôb v samostatných
izbách.
Vzdelávacie centrum bude
zabezpečovať sociálno−komu−
nikačné a v prípade potreby aj
rekvalifikačné tréningy obe−
tiam násilia a tiež odborné
vzdelávanie pre pracovníkov
aktívnych v tejto oblasti.
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Ne legyen kudarc a tanulás!
A Városi Művelődési Központ Beszéljünk róla! című ren−
dezvénysorozatának keretében HENCZE ANGELIKA
helybeli gyermekpszichológus beszélgetett a szülőkkel az
iskolaérettségről és az anyanyelvű oktatás előnyeiről. Vele
készült az alábbi interjú, amelynek első részét előző szá−
munkban közöltük.
 A résztvevők szokatla−
nul őszinte kitárulkozások−
nak lehettek tanúi. Ön ezt
minek tudja be?
– Olyan emberek jöttek ös−
sze, akik megtapasztalták
a nem anyanyelven tanulás és
az identitáskeresés nehézsé−
geit. El szerették volna ezt
mondani, és olyan bizalmas
hangulat alakult ki, hogy
mindenki teljesen felszaba−
dultan beszélt arról, ami
a szívét nyomta.
 Sokan voltak?
– Nem, vagy tízen lehettek.
Azok, akik eldöntötték, hogy
szlovákba adják a gyerekei−
ket, nem szeretnek ellenérve−
ket hallani. Az iskolaérettségi
vizsgálatokon gyakran talál−
kozom ilyen szülőkkel. Na−
gyon kevés az olyan, aki haj−
landó alaposabban elgondol−
kodni, helyesen döntött−e,
amikor a szlovák iskolát vá−
lasztotta.
 Nemrég egy magyaror−
szági női lapban arról cik−
keztek, érdemes−e óvodás−
korú gyermeket angol vagy
német nyelvű óvodába írat−
ni. A megszólított szakem−
berek nem mondták, hogy
ez káros lenne.
– Nem is káros addig, amíg
az idegen nyelvet ugyanolyan
intenzitással kapja a gyerek,
mint az anyanyelvet. Ha vi−
szont nagyobb intenzitással,
akkor az anyanyelv háttérbe
szorul, ami problémákat
okozhat az identitás formáló−
dásánál. A gyermek két nyel−
vet is könnyedén elsajátít,
például egy vegyes házasság−
ban. Ha az apuka magyar, és
csakis magyarul szól hozzá,
az anyuka szlovák, és ő is
csak a saját anyanyelvén be−
szél a gyerekhez, akkor a két−
féle szótár azonos módon
rögzül. Ha viszont az egyik
nyelv dominánsabb szerepet

kap, a másik óhatatlanul hát−
térbe szorul, tehát nem biztos,
hogy eléri azt a szintet, mint
a dominánssá lett nyelv. Is−
merek olyan családot is, ahol
kicsi koruktól négy nyelven
beszélnek a gyerekek. Az a−
rab édesapa franciául és ara−
bul beszél a kicsikkel, az
édesanya pedig magyarul, de
a férjével szlovákul kommu−
nikál. Az iskolában ezenkívül
még angolul is tanulnak. Ap−
jukra franciául és arabul rea−
gálnak, anyjukra szlovákul
vagy magyarul, a nagyszü−
lőkre magyarul.
 Úgy hallottam, az az
ideális, ha a szülő a gyerek−
kel kommunikálva csak
a saját anyanyelvét hasz−
nálja. Itt viszont mindkét
szülő két nyelvet is használ.
– Nem mindegy, hogyan,
milyen körülmények között
használják ezeket a nyelve−
ket. Az anya a gyerekekkel
magyarul beszél, de az apával
szlovákul, mivel nem tud sem
franciául, sem arabul. Tehát
a gyerekek születésük óta
megszokták, hogy a szüleik
egymás között szlovákul
kommunikálnak. A nyarat az
arab nagyszülőknél töltik, ott
az arabot gyakorolják. A két
gyerek magyar iskolába jár.
Ami engem ezen a találkozón
nagyon megérintett, az egy
négygyermekes család esete.

Az apa és az anya egymástól
függetlenül elmondták, hogy
a három nagyobb gyereket
szlovák iskolába adták, csak
a legkisebb járt magyarba. Az
is csak azért, mert nem volt
hely a szlovák óvodában, és
ha már ott kezdte, folytassa
magyar iskolában. Mindket−
ten azt állítják, hogy a legki−
sebbnek rendkívül gazdag
a lelkivilága, ő egészen más,
mint a testvérei. Hogy ebben
a nyelv volt−e a meghatározó,
csak találgatni lehet. De több,
mint valószínű, hogy fontos
szerepet játszott.
 Ha sikertelen a szlovák
iskolában a magyar kis−
gyermek, és elhozzák ön−
höz, megmondja a szülő−
nek, hogy mégis csak jobb
lenne őt magyar iskolába
adni?
– A szlovák iskolába járó
gyermekek kivizsgálása szlo−
vák nyelven folyik. Ilyenkor
meg szoktam mutatni a szülő−
nek, hogy tessék nézni, így
teljesít a gyerek szlovákul, és
így magyarul. Általában meg
tudja oldani a feladatot, ha
magyarul adom az utasítást.
De ha nem érti, mit akarok
tőle, természetes, hogy nem
tudja megcsinálni. A teszt ér−
vénytelen, ugyanis nem arról
van szó, hogy a gyerek nem
tudta elvégezni a feladatot,
hanem arról, hogy nem értet−
te meg. Akinek jó kapcsolata
van a gyerekével, nagyon
gyorsan rájön, hogy baj van.
Mert ilyenkor jönnek a kü−
lönböző panaszok: hasfájás,

fejfájás, betegségek, tudat a−
latt így reagál a teste, hogy
kikerülje az iskolát, hogy ne
kelljen ott szenvednie.
 A szülők általában
a legjobb hiszemben dönte−
nek a szlovák iskola mellett,
úgy vélik, ezzel megkönnyí−
tik gyermekük jövőbeli ér−
vényesülését.
– A szlovák iskolába adott
magyar gyermek csak kivéte−
les esetben nyújt kimagasló
teljesítményt. A zöme lema−
rad a szlovák gyerekek mö−
gött, akik mindig gyorsabban
reagálnak, hisz nekik nincs
szükségük fordításra. Mindezt
átéltem, mert az én szüleim is
azt gondolták, akkor tesznek
velem jót, ha szlovák iskolába
adnak. Igaz, nekem ott soha
nem voltak problémáim. Az
osztályban én voltam az
egyetlen magyar, és egyedül
nekem volt egyesem szlovák−
ból. Megdolgoztam azért, ho−
gy jó legyek azon a nyelven,
amelyen tanultam. A problé−
mák csak később jöttek.
 Milyenek?
– Az identitásommal. Mi va−
gyok, hová tartozom? Magyar
vagyok, vagy szlovák, netán
sehová sem tartozom igazán?
 Sikerült a végén eldön−
teni?
– Valahol mindig tudtam,
hogy magyar vagyok, de a−
zért sok hiányosságom van,
amit most igyekszem behoz−
ni, a saját gyerekeimnél.
(vojtek)
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Dunaszerdahely egyik új domináns épülete lesz a Duna Palota. Földszintjén 7 üzlet, az emeleteken 36 lakás, az épület alatt pe−
dig 40 férőhelyes mélygarázs kap helyet / Nová dominanta Dunajskej Stredy bude Palác Duna. Na prízemí bude 7 obchodov, na
poschodí 36 bytov, v suteréne budú parkovacie miesta pre 40 áut.

Nyáron sem szünetelnek a Výstavba v Dunajskej Strede
városban folyó építkezések naberá nové obrátky
Városunk fejlődése a rendszerváltás óta töretlen. Mostaná−
ban még nagyobb lendületet vett, az új épületek, létesítmé−
nyek, családi házak szinte gomba módra szaporodnak. A
változás, a megújulás, a modernizáció jelei egyre szembetű−
nőbbek városszerte. Olvasóinknak néhány pillanatképet kí−
nálunk, korántsem a teljesség igényével. S hozzátéve, hogy a
változás, a kivitelezés gyorsaságával a Dunaszerdahelyi Hír−
nök átfutási ideje nem tud lépést tartani, ezért előfordulhat,
hogy a lap megjelenésekor az itt bemutatott beruházások
már egy előrehaladottabb állapotot mutatnak majd.

A minden igényt kielégítő, elegáns dunaszerdahelyi autósza−
lonok száma is rövidesen gyarapodni fog. Az új Citroen au−
tószalon még az idén megnyílik.
Zakrátko, ešte do konca tohto roka pribudne v meste nový
autosalón. Budú tu ponúkať autá značky Citroen.

Naše mesto sa v poslednom čase rozvíja rýchlym tempom.
Ba dokonca by sme mohli povedať, že rozvoj naberá nové
rozmery, veď ako huby po daždi vyrastajú nové budovy, po−
lyfunkčné domy či rodinné domy po celom meste. Znaky
zmien, rekonštrukcie, modernizácie sú čoraz evidentnejšie.
Zachytávajú to i nasledovné zábery.

A Hypernova melletti új családiházas övezetben a teljes inf−
rastruktúra elkészülte után elkezdődött a házépítés. Harminc−
kilenc családi ház épül itt magánerőből. A továbbiakban vál−
lalkozói alapon négy, egyenként 24 lakásos lakóház is létesül,
az egészet pedig egy szép pihenőpark fogja körülvenni.
Pri Hypernove po ukončení výstavby inžinierskych sietí sa
začne výstavba 39 svojpomocných rodinných domov. Neskôr
by sa v tejto zóne mali postaviť štyri domy s 24 bytovkami,
ktoré bude lemovať pekný parčík.
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Dunaszerdahelyen egyébként jelenleg közel 500 házhelyet kínálnak a város különböző pontjain, ahol kész vagy készülő infrast−
ruktúra (út, csatorna, víz, villany, stb.) várja az építkezni vágyókat.
V Dunajskej Strede v súčasnosti ponúkajú takmer 500 stavebných parciel v rôznych častiach mesta. Inžinierske siete (prístupová
cesta, voda, elektrika, kanalizácia atď.) sa budujú, alebo sú už zčasti vybudované.

A vízművek az Ádor, a Tábor és a Štúr utcákban végez vízve−
zetékcserét. Egyidejűleg az útburkolat felújítására is sor kerül,
amelynek költségeihez a városi önkormányzat mintegy 2,5 mil−
lió koronával járul hozzá.
Vodárne započali kompletnú výmenu vodovodného potrubia na
Ádorovej, Táborskej a Štúrovej ulici. Zároveň tieto ulice dosta−
nú nový asfaltový koberec. Mesto prispieva na tieto práce 2,5
mil. Sk zo svojho rozpočtu.

A Komáromi út mellett, a Peugeot autószalonnal szemben é−
pül az Agro PM többfunkciós épület, amelyben gyógyszertár,
orvosi rendelők, étterem és irodahelyiségek létesülnek.
Na Komárňanskej ceste oproti autosalónu Peugeot sa buduje
polyfunkčná budova Agro PM. Budú v nej kancelárie, ambu−
lancie, lekáreň a reštaurácia.
(Foto: autor)

Finisel a NAY elektronikai nagyáruház kivitelezése a Nagyudvarnokba vezető út mellett. A kép előterében: Dunaszerdahely leg−
újabb körforgalmú csomópontjának körvonalai, amely a szemben elhelyezkedő családi házas övezet megközelítését, valamint a ké−
sőbb erre húzódó északi elkerülő útvonal bekötését könnyíti meg.
Výstavba Elektrodomu NAY pri Malodvorníckej ceste sa chýli ku koncu. Na fotografii už vidieť obrysy nového kruhového objaz−
du, ktorý uľahčí prístup obyvateľom rodinných domov v tejto oblasti.
(kgy)
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Beszélgetés Nagy Béla tűzoltó−alezredessel

A tüzet legtöbbször a gondatlanság okozza
Nagy Béla alezredes irányítja évek óta a Dunaszerdahelyi járási
Tűzoltó− és Műszaki Mentőszolgálatát. Ő vezette azt a nyolctagú
versenyző csapatot, amely részt vett a Galántán rendezett kerüle−
ti tűzoltóversenyen. (Erről lapunk előző számában beszámol−
tunk). A verseny szünetében készséggel állt lapunk rendelkezésé−
re, hogy tájékoztassa olvasóinkat a tűzoltóság helyzetéről, felada−
tairól, sikereiről és gondjairól.
 Mekkora egységnek a ve−
zetője?
– A legnagyobb járások közé
tartozunk. A Dunaszerdahelyi já−
rás tűzoltóságának összlétszáma
55 személy, ebből 41−en tagjai a
kivonuló egységeknek, a többi
pedig adminisztratív munkaerő.
Járásunk 67 községből áll, ez há−
rom körzetre − dunaszerdahelyi,
nagymegyeri és somorjai − van
felosztva. Mindhárom helyen ál−
landó laktanyánk van, állandó
szolgálattal. Az ügyeletet Nagy−
megyeren és Somorján három−
három személy végzi, Duna−
szerdahelyen pedig nyolcan.
 Elégséges ez a létszám a já−
rási tűzesetek megfékezésére?
– Sajnos, nem, gyakran kell
igénybe vennünk az egyes állo−
mások kölcsönös kisegítését va−
gy pedig a szomszéd járások
tűzoltóinak a segítségét is kér−
jük. De természetesen, ez oda−
vissza működik, a dunaszer−
dahelyi tűzoltók is többször részt
vesznek például a Galántai,
Szenci vagy a Komáromi járások
tüzeinek megfékezésében.
 Önöket tűzoltóknak hív−
ják, de tevékenységük nem
csak a tűzoltásra korlátozódik.
– Nem, különleges speciális
csoportjaink is vannak, mint pél−
dául búvárok, műszaki mentők,
vagy repülőgépről bevethető
egységek, hegymászók. Több−
ször hívnak bennünket olyan
mentésekhez is, ahol egyáltalán
nincs tűz. Ilyen eset lehet példá−
ul, ha összeomlik egy ház, vagy
ha valamilyen magasan elhe−
lyezkedő vagy nehezen elérhető
területen kell menteni.
 Miképp válik valakiből
tűzoltó? Külön iskola szüksé−
ges ehhez?
– Ugyan létezik egy középfo−
kú tűzoltóiskola, de nem ez a jel−
lemző arra, hogy valakiből tűzol−
tó legyen. Már csak azért sem,
mert az az egy iskola nagyon
messze, Zsolnán van. Ahhoz, ho−
gy valaki tűzoltó lehessen, a tör−
vényből adódó feltételeket kell
teljesítenie. Ez vonatkozik
ugyanúgy az ember fizikai telje−

csak be az illető személy a tűzol−
tóság állandó állományába.

sok ilyen autótűzhöz riasztottak
már bennünket.

 Hölgyek is vannak a tűzol−
tók között?
– Nálunk nincsenek, azaz a
bevető egységeknél nem, de az
adminisztratív részlegnél igen.
Természetesen, az nem jelent el−
vi akadályt, ha valaki nő, viszont
a fizikai teljesítőképességet és a
műszaki technikához való hoz−
záértést illetően nagyok az elvá−
rások.

 Számtalan bevetésen vett
részt. Melyik a legemlékezete−
sebb?
– A legnagyobb – azaz a leg−
nagyobb létszámú csapattal – be−
vetésem az Oltenita nevű romá−
niai hajó lángra lobbanásakor
volt. Sajnos, már nem tudtuk
megmenteni.

 És milyen volt az ön tűzol−
tósághoz vezető útja?
– Én már eredetileg is erre ké−
szültem, elvégeztem az ostravai
tűzoltó főiskolát, ahol 1981−ben
mérnökké avattak.
sítőképességére, mint a szellemi
adottságokra. Ha az illető ezeket
teljesíti, akkor egy 10 hetes fel−
készítő tanfolyamon sajátítja el a
tűzoltóság alapismereteit, amely
vizsgákkal zárul. Ma már min−
den tűzoltónak van legalább
érettségi bizonyítványa is, bár−
milyen poszton is teljesítsen
szolgálatot. A felkészítő kurzus
után még minden leendő tűzoltó
mellé kijelölnek egy profi tűzol−
tót is, aki a szakmai fejlődését
irányítja. Ez egy kétéves idő−
szak, amelyet még egy speciális
munkaterületre való felkészítő
kurzus is követ, és ennek a sike−
res teljesítése után sorolható

 Mi okozza a legtöbb tűz−
esetet?
– Az emberi gondatlanság áll
ennek a listának az élén. Közöt−
tük is főleg a tavaszi és nyári idő−
szakban gyakori tüzelés a termé−
szetben. Főleg az, amikor az em−
berek úgy takarítanak, hogy eltü−
zelik a szemetet. Nyáron különle−
ges veszélyt hordoz magában az
aratási időszak, szárazság esetén
biztos, hogy nem ússzuk meg tűz
nélkül. Olyan eset is többször elő−
fordult már, hogy a gépkocsiból
kidobott cigarettacsikk lobbantot−
ta lángra az út mentén megszáradt
füvet. De az utóbbi időszakban a
szándékos gyújtogatás is egyre
gyakrabban előfordul, nagyon

Tűzoltó−statisztika 2007 első öt hónapjában
A Nagyszombati kerületben 504 tűzesetet jelentettek (tavaly az
év ugyanennek az időszakában 99 esettel kevesebb volt) . Ezekben
két ember életét vesztette, nyolcan megsérültek és 52 millió koro−
nás anyagi kár keletkezett. A tűzoltók által megmentett anyagi ér−
ték 220 millió korona.
A Dunaszerdahelyi járásban a tűzoltóknak 70 éles bevetésük
volt. A tüzek miatt egy ember sebesült meg, az anyagi kár 15 millió
korona, a megmentett anyagi érték 65 millió koronára becsülhető.

 Önnek viszont az árvízi
mentésekben végzett munká−
ja elismeréseként emelték fel
a rangját őrnagyiról alezre−
desire …
– Igen, nagyon emlékezetesek
számomra az árvízi mentéseink
is, melyekből járásunkban több is
volt már. Szerencsére, nem va−
gyunk magunkra hagyva az ilyen
esetek megoldásában, és itt nem
hagyhatom említés nélkül a leg−
nagyobb segítségünket, az önkén−
tes tűzoltókat sem. Járásunkban
ezen a téren nincs gond, 79 ön−
kéntes − technikával felszerelt −
tűzoltótestület működik, mintegy
háromezer önkéntes tűzoltóval.
 Ha az európai uniós tagsá−
gunkat vesszük mércének, ak−
kor milyennek mondható a
szlovákiai tűzoltóság helyzete?
– Ha az összehasonlításokról
kérdez, sajnos, nem kell ilyen
széles területen vizsgálódnunk.
Szlovákiának nemcsak az Euró−
pai Unió tagországainak többsé−
géhez képest van komoly lema−
radása, hanem a visegrádi orszá−
gok között is mind a magyar,
mind a cseh és mind a lengyel
tűzoltók jobb körülmények kö−
zött, korszerűbb műszaki felsze−
relésekkel és kedvezőbb anyagi
juttatások mellett dolgoznak. En−
nek a fő oka az, hogy az állami
költségvetésből nem jut annyi
pénz a tűzoltóságra, mint kelle−
ne. Emiatt pedig nagyon ala−
csony létszámú a szlovákiai tűz−
oltóság és a technika is elavult.
Konkrétan, a Dunaszerdahelyi
járás 1989 óta nem jutott egyet−
len egy speciálisan tűzoltásra
gyártott közlekedési járműhöz
sem. Hat éve nem volt nálunk
létszámemelkedés. De azért si−
kereink is vannak, az európai
uniós pályázatokból több tízmil−
lió koronás nagyságban a közel−
jövőben fel tudjuk újítani a tűz−
oltószertárunkat. Remélem, ho−
gy az első fecskét követi a többi
is, és ezzel elindult egy kedvező
folyamat. (on)
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A város legjobb alapiskolás tanulóinak kitüntetése
Hagyományteremtő szándékkal új kezdeményezést indított útjára a városi önkormányzat.
Dunaszerdahely öt alapiskolájának tizenhat tehetséges, kiváló tanulmányi eredményeket felmu−
tató, a különböző versenyeken kiváló helyezéseket elérő diákját tüntette ki a városháza díszter−
mében ifj. Hulkó Gábor alpolgármester és Nagy Éva, a városi hivatal oktatásügyi osztályának
vezetője. A tanulók oklevelet és könyvutalványt kaptak. A kitüntetettek: Mikóczy Lilla, Papp
Borbála, Szabó Flóra (Vámbéry Ármin AI); Fekete Dóra, Molnár Fanni, Horváth Blanka,
Viola Ágnes (Szabó Gyula AI); Horváth Renáta, Oriskó Denisza, Patai Boglárka, Bíró
Evelin (Kodály Zoltán AI); Pavlík Veronika, Túry Nikola (Smetana ligeti AI); Hodosi
Nikoletta, Vörös Adrianna, Kiss Pál (Jilemnický utcai AI).

Vyznamenanie najlepších žiakov ZŠ mesta
Mestská samospráva odštar−
tovala ďalšiu novú iniciatívu. V
zasadacej sieni radnice vice−
primátor Gábor Hulkó ml. a
Éva Nagy, vedúca odboru
Éva Nagy, vedúca odboru
školstva MsÚ
školstva MsÚ vyznamenali 16
talentovaných žiakov zo základných škôl nášho mesta, ktorí do−
sahujú vynikajúce študijné výsledky a úspešne reprezentovali
svoju školu na súťažiach. Ocenení dostali diplom a knižnú pou−
kážku.

Viceprimátor Gábor Hulkó odovzdá diplomy a knižné poukážky
talentovaným žiakom

Mená vyznamenaných: Lilla Mikóczy, Borbála Papp,
Flóra Szabó (ZŠ Ármina Vámbéryho), Dóra Fekete, Fanni
Molnár, Blanka Horváth, Ágnes Viola (ZŠ Gyulu Szabóa),
Renáta Horváth, Denisza Oriskó, Boglárka Patai, Evelin
Bíró (ZŠ Zoltána Kodálya), Veronika Pavlíková, Nikola
Túryová (ZŠ Smetanov háj), Nikoletta Hodosiová,
Adriana Vörösová, Pavol Kiss (ZŠ na Jilemnického ulici).
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Rozhovor s podplukovníkom Ing. Vojtechom Nagyom, riaditeľom
Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede

Najviac požiarov vzniká z nedbanlivosti
Podplukovník Ing. Vojtech Nagy stojí na čele Okresného riaditeľ−
stva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede. On ve−
lil osemčlennému družstvu, ktoré sa zúčastnilo krajskej súťaže ha−
sičských jednotiek v Galante (o akcii sme informovali v predchá−
dzajúcom vydaní DH). V nasledovnom rozhovore sme sa ho spy−
tovali na situáciu okresného riaditeľstva, na úlohy, úspechy a
problémy, s ktorými sa hasiči pri svojej práci boria, hlavne v lete.
 Aký veľký je zbor, ktoré−
mu velíte?
– Patríme medzi najväčšie o−
kresy v rámci Slovenska. Okresné
riaditeľstvo má 55 príslušníkov, z
toho 41 sa zúčastňuje operatív−
nych zásahov, ostatní plnia admi−
nistratívne úlohy. V okrese je 67
obcí, tie sú začlenené do troch ob−
vodov − dunajskostredský, veľko−
mederský a šamorínsky. V kaž−
dom meste máme hasičskú jed−
notku, ktorá vykonáva stálu po−
hotovosť. Vo Veľkom Mederi a v
Šamoríne sú v pohotovosti vždy
3−3 osoby, v Dunajskej Strede je
to osem hasičov − záchranárov.
 Je tento počet dostatočný na
plnenie protipožiarnych úloh?
– Rozhodne nie, preto často
musíme vypomáhať v rámci jed−
notlivých hasičských staníc a ne−
raz žiadame pomoc aj z okoli−
tých okresov. Ale samozrejme
funguje to aj opačne, podľa po−
treby aj my vypomáhame v okre−
soch Galanta, Senec alebo
Komárno.
 Nazývajú vás hasičmi, ho−
ci nehasíte len požiar...
– V súčasnej dobe aj názov ho−
vorí, že sme hasiči a záchranári.
Vykonávame okrem hasenia aj
pomoc pri technických zásahoch,
najmä pri dopravných nehodách,
pri povodňových záchranných
prácach alebo iných mimoriad−
nych udalostiach. Máme špeciál−
ne oddiely potápačov, záchraná−
rov, horolezcov a vzdušných zá−
chranárov. Často nás volajú za−
chraňovať aj tam, kde nehorí.
Napríklad, keď sa zrúti dom, ale−
bo keď treba zachraňovať vo vyš−
ších polohách alebo kde sú prí−

stupové možnosti pri odstraňova−
ní rôznych prekážok.
 Ako sa môže niekto stať
požiarnikom?
– Hoci existuje špeciálna stred−
ná škola požiarnej ochrany v Žili−
ne, nie to je charakteristická ces−
ta, ako sa stať hasičom už aj preto,
lebo táto škola je dosť ďaleko od
nás. Kto sa chce stať požiarnikom,
musí splniť zákonom stanovené
podmienky a požiadavky. To sa
vzťahuje na fyzické, kvalifikačné,
zdravotné a duševné schopnosti
adepta. Ak ich spĺňa, prejde vý−
berovým konaním a zúčastňuje sa
10 týždňového výcviku, ktorý
končí záverečnou skúškou. Dnes
už každý hasič má minimálne
maturitu. Po absolvovaní kurzu
priraďujeme ku každému hasičovi
školiteľa, ktorý usmerňuje jeho
odborný rast. Je to dvojročné ob−
dobie, po ktorom opäť nasleduje
špeciálny výcvikový kurz. Až po
ukončení tohto kurzu sa stáva z a−
depta kmeňový hasič.
 Slúžia v zbore aj dámy?
– U nás nie, teda v zásahovej
zmenovej službe dámy nemáme,
ale v administratíve áno. Samo−

Požiarna štatistika
V Trnavskom kraji v tomto roku hlásili 504 požiarov /vlani o ta−
komto čase to bolo o 99 menej/. Dvaja prišli o život, osem ľudí u−
trpelo zranenia, vzniknutá materiálna škoda predstavuje 52 mil.
Sk. Hodnota hmotných statkov, ktoré zachránili požiarnici pred−
stavuje 220 mil. Sk.
V okrese Dunajská Streda mali požiarnici 70 poplachov. V dô−
sledku požiaru jedna osoba utrpela zranenia, škoda činí 15 mil. Sk.
Hodnota zachránených hmotných statkov predstavuje 65 mil. Sk.

zrejme, pohlavie nerozhoduje,
máme však veľké nároky na fy−
zickú výkonnosť a technickú
zdatnosť adeptov.
 Ako ste sa stal hasičom
vy?
– Ja som sa vždy pripravoval
na toto povolanie. V roku 1981
som promoval na vysokej škole
v Ostrave s titulom inžiniera v
odbore požiarna ochrana.
 Čo je najčastejšia príčina
požiarov?
– Najčastejšia príčina je ľudská
nedbanlivosť. Najviac požiarov je
v jarnom a letnom období v prí−
rodnom prostredí, keď pri uprato−
vaní ľudia spaľujú smeti. Zvýšené
riziko vzniku požiarov v lete je aj
v období žatvy a sucha. Často sta−
čí na vznik požiaru jeden cigare−
tový ohorok, ktorý šofér vyhodí z
auta. Ale v poslednom čase sa
rozmnožili prípady úmyselného
zakladania požiarov. Často nás
volajú zachraňovať takéto horiace
majetky, najmä osobné autá.
 Zúčastnili ste sa mnohých
zásahov, poplachov. Ktorý
vám najviac utkvel v pamäti?
– Bolo to vtedy, keď sme s naj−
väčším počtom záchranárov boli
hasiť rumunskú loď Oltenita.
Žiaľ, už sa nám ju nepodarilo za−
chrániť.
 Povýšili vás na podplu−
kovníka po zásahu hasičov v
protipovodňových záchran−
ných prácach...
– Bolo to v roku 2002, keď bol
historicky najväčší stav vody na
Dunaji, bola moja činnosť pri po−
vodňových záchranných prácach
takýmto spôsobom ohodnotená.

Záchranárskych akcií takéhoto
druhu bolo v našom okrese nie−
koľko. Našťastie, ani v takýchto
prípadoch nie sme odkázaní le
sami na seba. V tomto kontexte
musím spomenúť aj našu najväč−
šiu oporu, a to sú členovia dob−
rovoľných hasičských zborov. V
našom okrese v tomto smere nie
sú problémy, máme 79 techni−
kou vystrojených dobrovoľných
hasičských zborov s takmer tro−
ma tisíckami dobrovoľných hasi−
čov.
 Ak za merítko berieme
štandard EU, v akom stave sa
nachádza požiarníctvo a proti−
požiarna ochrana na Slo−
vensku?
– Ak chcete porovnávať, nemu−
síme ísť tak ďaleko. Žiaľ,
Slovensko v tomto zmysle značne
zaostáva aj za susedmi z više−
hradských krajín. Aj poľskí, českí
a maďarskí hasiči pracujú v lep−
ších podmienkach, s modernejšou
technikou a za lepších finančných
podmienok. Hlavnou príčinou
tohto stavu je, že hasiči dostávajú
zo štátneho rozpočtu menej pro−
striedkov, ako by bolo treba.
Preto je počet hasičov záchraná−
rov na Slovensku nízky, a techni−
ka zastaralá. Konkrétne, okres
Dunajská Streda nedostal od roku
1989 ani jeden špeciálny doprav−
ný prostriedok vyrobený pre ha−
sičské účely. Šesť rokov sme ne−
zvyšovali stavy hasičov. Ale do−
sahujeme aj úspechy: úspešne sa
uchádzame o granty EÚ, z týchto
prostriedkov chceme napríklad
zrekonštruovať objekty hasič−
ských staníc v Dunajskej Strede a
vo Veľkom Mederi. Verím, že to
je len prvá lastovička, a začína sa
zdravý proces aj u nás. (no)
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Kamerový systém sa osvedčil

Három kérdés Meleg Rudolfhoz, a városi
rendőrség parancsnok− helyetteséhez

Bevált a kamerarendszer
 Egy éve helyeztek el városunkban térfigyelő kamerá−
kat. Milyenek velük kapcsolatban az eddigi tapasztalataik?
– A kamerarendszer jól működik. Nemcsak leleplező, hanem
„elrettentő”szerepe is van. Csökkent az utcán „feketén” árusí−
tók száma, a hozzánk érkező lakossági bejelentések alapján is
elmondható, hogy a polgárok biztonságérzete is növekedett.
 Konkrét eredményekről, esetekről is beszámolhatnak?
– A járási nyomozószervek különböző bűncselekményekkel
kapcsolatban többször kérték együttműködésünket, illetve ka−
merafelvételeinket. De nem csak „lefülelő” szerepe van a kame−
ráknak, volt, amikor nekik köszönhetően tudtuk meg, hogy a
parkoló automata meghibásodott, és így szinte rögtön azt meg
is tudtuk javítani.
 Tervezik a rendszer bővítését?
– Igen, a főutcán és a termálfürdő parkolójában kívánunk ú−
jabb kamerákat felállítani, remélve, hogy ezzel az autólopások,
feltörések számát is csökkenthetjük, illetve növelhetjük az ily−
en bűncselekmények felderítésének arányát. A kamerarendszer
bővítésének „csak” anyagi akadályai vannak, minden újabb ka−
mera ugyanis 200 000 koronás kiadást igényel. Pályázatok út−
ján is próbálunk erre pénzt szerezni.

Korčuliari:
budte opatrní!

 Pred rokom boli v našom meste umiestnené prvé
bezpečnostné kamery na kontrolu verejného priestranstva.
Aké sú s nimi skúsenosti?
– Kamerový systém pracuje spoľahlivo. Neslúži len na odha−
ľovanie trestných činov a priestupkov, ale aj na prevenciu. V
meste poklesol počet predajcov, ktorí predávali tovar bez povo−
lenia, ale čo je dôležité, zvýšil sa pocit bezpečnosti občanov.
 Môžete referovať aj o konkrétnych výsledkoch, prípa−
doch?
– Okresné vyšetrovacie orgány nás v uplynulom období viac−
krát požiadali pri prešetrovaní rôznych trestných činov o súčin−
nosť, resp. o záznamy kamier. Ale vďaka bezpečnostným kame−
rám sme sa dozvedeli napríklad aj to, že parkovací automat sa
pokazil. Vďaka kamerám sme mohli učiniť okamžitú nápravu.
 Plánujete rozšírenie kamerového systému?
– Áno, na Hlavnej ulici a na parkovisku termálneho kúpaliska
mienime v blízkej
budúcnosti umiest−
niť ďalšie kamery.
Očakávame, že sa
následne zníži počet
krádeží a vlámaní
áut, resp. sa zvýši
počet objasnených
prípadov. Rozširo−
vaniu kamerového
systému bránia len
financie, veď inšta−
lácia ďalšieho zaria−
denia nás stojí 200
tisíc korún. Peniaze
sa snažíme získať i
podávaním projek−
tov.

Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, pri ktorej vodič pod vplyvom alko−
holu zrazil 12 ročného chlapca. v Skalici neprispôsobil 31 ročný vodič
Škody Favorit rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a narazil do korču−
liara. Polícia eviduje, bohužiaľ mnoho podobných prípadov, ktorých je
stále viac.
Nielen vodiči sa dopúšťajú chýb, ale riziku sa v mnohých prípadoch
vystavujú aj samotní korčuliari. Neuvedomujú si, že pre nich platia rov−
naké ustanovenia ako pre chodcov. Znamená to, že korčuliar je v
zmysle zákona povinný použiť na jazdu predovšetkým chodník. Tam,
kde chodník nie je alebo je neschodný, pohybuje sa po ľavej krajnici a−
lebo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. In−line korčuliari sú osobitnou
rizikovou skupinou. Dôležité je nielen ovládať a dodržiavať predpisy
cestnej premávky, ale aj v potrebnom rozsahu ovládať techniku jazdy
na kolieskových korčuliach. Vedieť v prípade potreby bezpečne zasta−
viť a sledovať situáciu v cestnej premávke. Z dôvodu bezpečnosti detí
na cestách je dôležité, aby ich sprevádzali dospelí. Zároveň odporúča−
me nielen korčuliarom ale aj cyklistom používať ochranné prilby.
Nemali by zabúdať na zásadu vidieť a byť videný, preto je vhodné mať
na sebe reflexné prvky. Vzhľadom k tomu, že bezpečnosť korčuliara je
na ceste osobitne ohrozená, polícia odporúča radšej využiť športové a−
reály s vybudovanými korčuliarskymi dráhami. Ak sa predsa len roz−
hodnú pre jazdu po ceste, odporúčame zvoliť si radšej tú menej frek−
ventovanú.
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Vo Vermesovej vile v lete je otvorená výstava
najcennejších umeleckých diel zo zbierky
Galérie súčasných maďarských umeľcov

Pieta a kreativita
Zbierku Galérie súčasných maďarských umeľcov tvorí takmer
500 umeleckých diel, ktoré autori darovali galérii. Ako sme sa
od Györgya Lipcseyho, predsedu kuratória galérie dozvedeli,
vôľa darovať hodnotné umelecké diela pretrváva. Napríklad
Spoločnosť maďarských sochárov vďaka horlivej organizá−
torskej práci Tibora Budahelyiho podaruje v lete galérii tak−
mer tucet sôch. Verejnosť si môže pozrieť od 5. septembra tie
umelecké diela, ktoré pribudnú do zbierky v lete.
Poslaním galérie je populari−
zácia súčasného výtvarného
umenia a to i výstavami mimo
Dunajskej Stredy. Takto sa
diela zo zbierky mestskej ga−
lérie vystavovali napríklad
v Galante, Rimavskej Sobote,
Komárne či v Trnave, ale aj
v zahraničí, napr. v slovinskej
Lendave, v maďarskom Győri
a Budapešti. „Hoci sú tieto
prezentácie pracné a náklad−
né, nemôžeme sa ich zriecť“ –
zdôrazňuje Lipcsey.
V galérii sa ročne uspora−
dúva 7−8 výstav. Z tohtoroč−
ných doterajších štyroch pre−
hliadok najväčší úspech zoža−
la výstava z diel Lajosa
Luzsiczu a Ilony Németh.
Na výstavu obrazov Luzsiczu
boli mnohí zvedaví aj z vďaky
a úcty, veď práve v jeho hlave
a srdci sa zrodila myšlienka
vytvorenia galérie súčasného
maďarského umenia. Inšta−
lácia Ilony Németh, nositeľky
Munkácsyho ceny bola úspeš−
ná hlavne v kruhu mladšej ge−
nerácie.
Problém, ako prilákať čo
najviac návštevníkov na vý−
stavu súčasných umelcov, je
trvalý. Zainteresovaní sa zho−
dujú v názore, že obecenstvo
treba vychovávať – podľa

možnosti už od detstva treba
zdôrazňovať, že spôsob naze−
rania je v prípade súčasných
umeleckých diel iný, ako
v prípade diel starých maj−
strov. „Ak sa trocha otvoríme,
a neočakávame od autorov tie
isté otázky a riešenia, ako
pred niekoľkými stáročiami,
tak sa určite zmení aj nás
vzťah k súčasnému umeniu“ –
tvrdí Júlia N. Mészáros, ria−
diteľka Mestského umelecké−
ho múzea v Győri.
(vk)
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A Vermes villában egész nyáron át
megtekinthetők a
Kortárs Magyar Galéria
tulajdonában
lévő gyűjtemény
legértékesebb
műalkotásai

A kegyelet és
a kreativitás jól megfér
a galéria falai között

mivel lehet becsalogatni a lá−
togatókat egy kortárs művé−
szetre szakosodott galériába.
Mindazok, akiket ez a kérdés
foglalkoztat, megegyeznek
abban, hogy a közönséget ne−
velni kell, lehetőleg már kis−
kortól hozzá kell szoktatni ah−
hoz a látásmódhoz, amely
más, mint a régebbi korok tra−
dicionális szépségeszménye.
„Ha egy kicsit nyitottabbak
vagyunk, és nem ugyanazokat
a kérdéseket vagy megoldáso−
kat várjuk el a művészettől,

A Vermes villában székelő Kortárs Magyar Galéria (KMG)
csaknem félezer műtárgyból álló gyűjteménye az alkotók
ajándékaként került a galéria tulajdonába. Lipcsey György−
től, a KMG kuratóriumának elnökétől megtudtuk, hogy az
ajándékozási kedv továbbra sem apad, a Magyar Szobrász
Társaság Budahelyi Tibor lelkes szervező munkájának kö−
szönhetően az idén nyáron vagy tucatnyi szoborral gazda−
gítja a gyűjteményt. Az ajándékozott alkotásokat szeptem−
ber 5−től tekinthetik meg a látogatók.
A galéria fő célja minél széle−
sebb körben népszerűsíteni a
kortárs képzőművészetet, ezt
hivatott szolgálni a gyűjte−
mény részét képező alkotások
Dunaszerdahelyen kívüli be−
mutatása. Eddig idehaza Ga−
lántán, Rimaszombatban, Ko−
máromban és Nagyszombat−
ban, külföldön Lendván, Győ−
rött és Budapesten rendeztek a
galéria anyagából kiállítást.
„Bár ezek a bemutatók sok
munkával és költséggel járnak,
nem mondhatunk le róluk“ –
hangsúlyozza a Munkácsy−dí−
jas Lipcsey György.
A galériában évente hét−
nyolc kiállítást tekinthetnek
meg az érdeklődők. Az idei év
eddig bemutatott négy kiállítá−
sából Luzsicza Lajosé és Né−
meth Ilonáé bizonyult a legsi−
keresebbnek. Luzsicza Lajos
kiállítására a hála és a kegyelet
is sokakat elhozott, hisz köztu−
dottan az ő fejében, szívében
született meg a Kortárs Ma−
gyar Galéria megteremtésének

gondolata, ő volt a megvalósít−
hatatlannak tűnő terv egyik öt−
letgazdája és megvalósítója.
Németh Ilona, a Munkácsy−dí−
jas dunaszerdahelyi képzőmű−
vész installációja elsősorban a
kreativitásra és a játékosságra
leginkább fogékony ifjabb
nemzedék körében aratott osz−
tatlan sikert.
Örök probléma, hogyan,

mint pár száz éve, akkor egész
biztosan megváltozik a viszo−
nyunk a kortárs művészethez“
– állítja N. Mészáros Júlia, a
Győri Városi Művészeti Mú−
zeum igazgatója. (vk)
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Spomienka
na Gyulu Szabóa
Základná škola Gyulu Szabóa si dôstojne uctila 100. výročie narodenia svojho menodarcu. Diváci mohli sledovať najprv program
žiakov školy, spestrený tancom, spevom a ukážkami zo života umelca. Potom nasledovalo vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže
s názvom Čo by som kreslil Gyulovi Szabóovi. Kinga Haltenberger, vdova umelca darovala školskej knižnici novú monografiu
Gyulu Szabóa. Na záver slávnosti účastníci vysadili strom vo dvore školy.

Snímky z bohatého kultúrneho programu
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Szabó Gyulára emlékeztek
A kiváló festő, grafikus és gondolkodó,
Szabó Gyula születésének századik év−
fordulója alkalmából ünnepséggel em−
lékezett meg névadójáról a művész ne−
vét viselő alapiskola. A rendezvényen
jelen volt Szabó Gyula özvegye,
Dr. Haltenberger Kinga, valamint
Mag Gyula szobrászművész és Rákó−
czi Lajos, akik annak idején az iskola
névadásánál bábáskodtak.

Csölle Teréz, az is−
kola igazgatója beve−
zetőjében Szabó Gyu−
la munkásságát mél−
tatta, utána a tanulók
műsora következett.
A centenárium alkal−
mából rendezett rajz−
versenybe sok diák
bekapcsolódott, a leg−
jobb munkák alkotói
oklevelet és könyvju−
talmat kaptak. A ver−
seny abszolút győzte−
se Tok Regina volt, A tanulók kultúrműsorral emlékeztek Szabó Gyulára
aki két díjat is nyert, és kiérdemelte gondozásában nemrég megjelent három−
Haltenberger Kinga nyilvános dicsére− nyelvű, gazdagon illusztrált Szabó Gyu−
tét. „Szívből kívánom, hogy mindig ily− la−monográfiát ajándékozta az iskola
en tehetséges gyerekek járjanak ebbe az könyvtárának.
A megemlékezés Szabó Gyula mell−
iskolába” – mondta a művészettörténész,
amikor megköszönte a tanulóknak az ün− szobrának megkoszorúzásával és egy
(vk)
nepi műsort. Viszonzásul a Nap Kiadó emlékfa elültetésével ért véget.

A centenárium alkalmából rendezett rajzversenybe bekapcsolódott legjobb alkotók oklevelet és könyvjutalmat kaptak.

16 Termálfürdő / Termálne kúpalisko
dunaszerdahelyi ter−
málstrand felkészül−
ten fogadja a fürdő−
vendégeket, akik a kedvező
időjárásnak köszönhetően a
szokásosnál korábban kezdő−
dött idényben nagy számban
érkeznek. A szabadtéri me−
dencéken elvégezték a szoká−
sos tavaszi karbantartási és
felújítási munkálatokat, így
mindenhol kifogástalan minő−
ségű, tiszta vízben hűsíthetik
magukat a látogatók. Nagy
ütemben folynak a fedett wel−
nessmedence építésének befe−
jező munkálatai, a főépület
alagsorában elkészültek az új
szolgáltató létesítmények és
az öltözők. A testi fogyatékkal
élők számára külön helyisé−
geket építenek és megteremtik
a fürdő akadálymentes meg−
közelítésének feltételeit is.

A

2007.7.11.

Ha végre itt a nyár...

Kép és szöveg: −kgy−

Leto na termálnom kúpalisku
Termálne kúpalisko je dobre pripravené na prijatie návštevní−
kov, ktorí prichádzajú vo veľkom počte aj vďaka tomu, že toh−
toročná sezóna sa pre priaznivé počasie začala skôr. Bazény
prešli riadnymi jarnými opravami a úpravami, takže sa návštev−
níci môžu osviežiť v čistej a bezzávadnej termálnej vode. Vo
veľkom tempe pokračuje výstavba krytého welnesscentra, v
podzemnej časti vstupnej budovy dokončili miestnosti pre nové
služby a šatne. Zároveň pre telesne postihnutých návštevníkov
stavajú špeciálne zariadenia a budú vytvorené podmienky pre
bezbariérový prístup k bazénom.
(Text a foto: −kgy−)
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Az új edző segítője a csapatkapitány, Németh Krisztián

Fotopályázat

A támadójáték lesz a DAC fegyvere

Fényképek Duna−
szerdahelyről 2007

„Szeretném, ha a dunaszerda−
helyi DAC stadion nézőtere is−
mét megtelne szurkolókkal, ezért
a gólratörő, tetszetős támadójá−
tékot fogom szorgalmazni”, −
nyilatkozta bemutatkozó sajtóér−
tekezletén a DAC csapatának új
edzője. A mocsonoki csapat ed−
digi trénerét, Meszlényi Tibort
kérte fel erre a tisztségre a duna−
szerdahelyi futballklub vezérka−
ra, akinek egyébként az édesany−
ja Dunaszerdahelyről származik.
Meszlényi elmondta, hogy júni−
us 22−én edzett először a keretta−
gokkal, de ismeri, látta őket ját−
szani a ligában, ezért nagyjából
már tudja, kik fogják alkotni csa−
pata gerincét.
Asszistense átmenetileg a
DAC hátvédjátékosa, Németh
Krisztián lesz, aki úgy nyilatko−
zott, hogy szeretne az edző jobb−
keze lenni és összekötő kapocs−
ként működni a játékosöltöző és
az
edzői
kabin
között.
Meszlényi nem titkolta, hogy
rengeteg munka vár rá, és tulaj−

Pillanatkép a sajtótájékoztatóról.
donképpen kettős feladat is. Az
első ligában a kiesőzónában vég−
zett DAC a második ligában
folytatná, ez esetben augusztus
elején lépne pályára. Jelenleg u−
gyan a legfelsőbb liga minden
helye foglalt, de vannak csapa−
tok, amelyek nem biztos, hogy
bírják a részvétel finanszíro−
zását, és visszalépnek. Egyelőre
a második ligába jelentkeztünk
be, de még bármi történhet,
mondta sejtelmesen Antal Bar−
nabás klubelnök. Lapzártánkkor
is nyitott volt még ez a kérdés.

A klubelnöktől megtudtuk: jú−
nius 18−án késő este vált végle−
gessé, hogy nem jön létre a DAC
és a szenci klub fúziója, mert a
német többségi klubtulajdonos
nem adja el a részvényeket. De a
külföldi befektetőcsoport nem
állt el attól az eredeti szándéká−
tól, hogy megszerezzék az első li−
gás licencet és a jövőben idehoz−
zák Dunaszerdahelyre, erősítette
meg Patasi Ferenc, a DAC ve−
zetőségi tagja. A pénzük is meg−
van erre és a szándék sem hiány−
zik, fűzte hozzá. (−p−)

HÁROM KÉRDÉS

Meszlényi Tibornak, a DAC új vezetőedzőjének

„Csak a feljutás jöhet szóba!“
 Mi jut eszébe először a
DAC labdarúgócsapatáról?
– Egy komoly hagyományok−
ra visszatekintő klub, és az, hogy
a 80−as években nem sokon mú−
lott, hogy futballistaként ideke−
rüljek. Véleményem szerint a
DAC−nak vissza kell jutnia arra a
szintre, ahová korábbi eredmé−
nyei alapján mindenképpen való.
 Mit érez most, hogy ön lett
a vezetőedző?
– Körülbelül öt évvel ezelőtt

már szóba került, hogy én leszek
a DAC szakvezetője, de akkor,
sajnos, nem jött össze a dolog.
Örülök, hogy most sikerült.
 Az eltelt néhány napban bi−
zonyára felmérte már a játékos−
keret minőségét.
– A fiúkon meglátszik, hogy a
csapat tavasszal kiesett az I. ligá−
ból. Vannak elképzeléseim, ho−
gy mely posztokon kellene erősí−
teni, és tudok olyan játékosokról
is, akik távozni szeretnének. II.

ligás szereplés esetén csak a fel−
jutás jöhet szóba, semmi más!
(pll)

Nový tréner FK DAC T. Meszlényi: Budem presadzovať ofenzívny futbal
„Chcem dosiahnuť, aby sme opäť
prilákali fanúšikov do štadiónu FK
DAC Dunajská Streda, preto budem
presadzovať ofenzívny štýl futbalu,” −
uviedol 22. júna v Dunajskej Strede
na svojej prvej tlačovej konferencii
nový tréner dunajskostredského fut−
balového klubu Tibor Meszlényi.
Bezprostredne pred stretnutím s
novinármi absolvoval prvý tréning
so svojimi novými zverencami, väč−
šinu ktorých pozná a videl ich hrať v
ligových zápasoch. Aj preto mohol
skonštatovať, že má vytipovaných
hráčov, ktorí budú tvoriť kostru for−
mujúceho sa mužstva. Jeho pravou
rukou v role asistenta bude dočasne
hráč − obranca a kapitán dunajsko−
stredského futbalového tímu
Kristián Németh. Podľa predsedu
klubu Barnabáša Antala vedenie

klubu rokovalo s tromi trénermi, z
nich boli najsympatickejšie predsta−
vy doterajšieho trénera klubu
Močenoku T. Meszlényiho. Rozhod−
lo o tom na základe odborných krité−
rií predstavenstvo akciovej spoloč−
nosti klubu, ktorého stopercentným
akcionárom je mesto Dunajská Stre−
da. Podľa T. Meszlényiho, ktorý má
rodinné korene v Dunajskej Strede,
bude mať plné ruky práce, ale so
svojim mužstvom je pripravený
vlastne na dve rôzne scenáre. Zatiaľ
to vyzerá tak, že v auguste budeme
pokračovať v druhej lige, ale nie je
vylúčené ani to, že sa naskytne mož−
nosť pre našu účasť v Corgoň lige,
povedal nový tréner dunajsko−
stredských futbalistov. „Zatiaľ sme
sa prihlásili do druhej ligy, ale sa eš−
te môže stať hocičo” – skonštatoval

takisto aj B. Antal. Narážal zrejme
nato, že v uplynulých dňoch viedli
intenzívne rokovania o fúzii so se−
neckým futbalovým klubom, s kto−
rým po zlúčení mali postúpiť do
Corgoň ligy, načo senčania majú li−
cenciu. Podľa predsedu dunajsko−
tredského klubu až večer 18. júna
bolo jasné, že k fúzii nedôjde, preto−
že väčšinový majiteľ FK Senec od−
stúpil od predaja akcií zahraničným
investorom.
„Potencionálny zahraničný in−
vestor má aj naďalej záujem o to,
aby pre FK DAC Dunajská Streda
získal licenciu pre účasť v Corgoň li−
ge. Potrebný balík peňaží je naďalej
k dispozícii, a ich záujem naďalej
pretrváva,” − uviedol člen vedenia
klubu František Patasi.

Dunaszerdahely város önkor−
mányzata 2007−ben ismét fény−
képpályázatot hirdet. Az immár
harmadik évfolyam meghirdetésé−
vel a város vezetése azt tartotta
szem előtt, hogy a városi fénykép−
archívum újabb színvonalas fény−
képanyaggal gyarapodjon. A váro−
si önkormányzatnak eltökélt szán−
déka, hogy az elkövetkező nemze−
dékeknek gazdag fényképanyag−
gal dokumentálja a város folyama−
tos fejlődését és arculatának
változásait, az itt élő emberek élet−
minőségének szüntelen javulását.
A pályázat idei, harmadik évfo−
lyamára a következő témakörök−
ben küldhetők be munkák:
1. Az utca embere kritikus
szemmel
2. Utcák, terek, épületek,
műemlékek
3. Természeti szépségek, a
négy évszak
A fényképek méretei: 20x30 és
30x40 cm.
Az első két kategóriában a zsű−
ri a válogatásnál csak olyan pálya−
munkákat vesz figyelembe, ame−
lyek a város életét, épületeit, kör−
nyezetét örökítik meg, vagy egy−
értelműen és beazonosithatóan
Dunaszerdahelyhez kötődnek. A
zsűri kizárólag olyan pályamun−
kákat vesz figyelembe, amelyek
eddig sehol sem voltak publi−
kálva! A polgármester díja kizáró−
lag az első két kategóriába tartozó
képek alkotójának ítélhető oda.
A hagyományos módon ké−
szült fényképfelvételek mellett
várjuk az elvontabb, új technikai
eljárással készült fotókat is.
***
A pályázatra beküldött alkotáso−
kat szakmai zsűri bírálja el. A be−
érkezett munkákból a két leg−
rangosabb művet díjazzák. A
polgármester különdíja 10 000
Sk, a zsűri fődíja 5 000 Sk. A si−
keres pályázónak a kiállításra kerü−
lő fotók után anyagköltség címén
darabonként 200 koronát megtérí−
tenek. (Ezt az összeget a kiállítás
megnyitóján kapja kézhez a pályá−
zó/ A fotókhoz kérjük csatolni a ne−
gatívot, vagy a fényképet lemezen.)
A pályamunkák 2007. október
közepéig adhatók le a Vermes
villában székelő Kortárs Magyar
Galériában személyesen, vagy
postázhatók az alábbi címre:
Kortárs Magyar Galéria, Szabó
Gyula utca 304/2, 92901
Dunajská Streda. (Nyitva tartás
keddtől szombatig 10−tól 17 órá−
ig) Részletesebb tájékoztatás a
031 / 5529384−es számon.
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II. medzinárodný letecko–modelársky deň v Dunajskej Strede spestrili aj výhliadkové lety

Atraktívne modely známych modelárov
Vzdušný priestor letiska pri
Malom Blahove patril v
dňoch 23.–24. júna účastní−
kom a divákom II. medziná−
rodného letecko–modelárske−
ho dňa v Dunajskej Strede.
Prítomných v mene mestskej
samosprávy, ktorá podporo−
vala podujatie, pozdravil ve−
dúci oddelenia Ákos Horváth.

Dvadsaťpäť vynikajúcich do−
mácich a zahraničných (Česi
a Moravania) modelárov
predstavilo krásnymi letmi 30
atraktívnych strojov, poháňa−
ných či už vznetovými, benzi−
novými, alebo elektrickými
motormi s rádiovým riade−
ním. Nechýbali ani členovia
Modelárskeho
klubu
v

Ing. Michal Hutník so svojim modelom helikoptéry

Dunajskej Strede Tomáš
Majchrovič, Gabriel Kato−
na, Pavol Lukács a Ing.
Michal Hutník, ktorý pred−
stavil svoje helikoptéry;
Peter Majchrovič si zalietal
s modelom P51D Mustang,
čo je zmenšená podoba stí−
hačky z 2. svetovej vojny,
kým Csaba Kósa sa pýšil so
svojim Plameňákom. Svoje u−
menie a modely helikoptér
predstavili divákom aj majstri
Slovenska Peter Šmidovský
a J. Herceg z Trnavy, ďalej
Vlado Kurjan, jeden z naj−
známejších a najuznávanej−
ších modelárov na Slovensku.
Olin Vitásek, nestor sloven−
ských modelárov z Holíča,
viacnásobný majster Sloven−
ska v kategórii vetroňov pred−
viedol let s modelom vtáka.
Cenu za najkrajšiu letovú u−
kážku získal Novozámčan
Martin Záhoran modelom
Staudacher s rozpätím krídel
2,5 metra. Dvojdňový prog−

Csaba Kósa s Plameňákom
ram spestrili výhliadkové lety
nad Dunajskou Stredou.
Organizátori sa zhostili svo−
jej úlohy na jedničku a získali
aj rešpekt u Slovenského zvä−
zu modelárov, vedenie zväzu
im prislúbilo možnosť organi−
zovania Majstrovstiev Slo−
venska v leteckom modelár−
stve na budúci rok.
−kgy−
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II. nemzetközi modellrepülő nap Dunaszerdahelyen: a bátrak sétarepülésre is vállalkozhattak

Ismert modellezők szemrevaló gépei
A sikabonyi repülőtér légte−
rét június 23–24−én birto−
kukba vették a II. nemzet−
közi modellrepülő nap rész−
vevői. A jelenlévőket Duna−
szerdahely Városi Önkor−
mányzata nevében, amely
támogatója is a rendezvény−
nek, Horváth Ákos osztály−
vezető is üdvözölte.
Huszonöt kiváló hazai és kül−
földi (cseh és morva) repülő−
modellező 30 kecses elektro−
mos, benzines vagy robbanó−
motoros meghajtású, rádióirá−
nyítású kis géppel szerepelt,
és remek légi mutatványokkal
kápráztatta el a nézőközönsé−
get. A mezőnyből nem hiá−
nyoztak a Dunaszerdahelyi
Modellrepülő Klub tagjai
sem: Majchrovič Tamás,
Katona Gábor, Lukács Pál,
továbbá Michal Hutník, aki
helikopter modellekkel szere−
pelt; Majchrovič Péter egy 2.
világháborús vadászgép kicsi−
nyített másával, a P51D
Mustang modellel repült, míg
Kósa Csaba szép Flamingó−
jával büszkélkedett.
Tudásukat és helikopter
modelljeiket bemutatta a né−

Kicsi vagy nagy?! Lehet választani...
zőknek a nagyszombati Peter
Šmidovský és J. Herceg,
mindketten a kategóriájukban
szlovák bajnokok. A holicsi
Olin Vitásek, a szlovákiai re−
pülőmodellezők
nesztora,
többszörös országos bajnok a
vitorlázó kategóriában, madár

Katona Gábor (guggol) Mustangjának „berepülő pilótája“
Majchrovič Péter volt.

alakú modellel kápráztatta el a
nézőket. A legszebb gyakorlat
díját az érsekújvári Martin
Záhoran nyerte el egy 2,5
méter szárnyfesztávolságú
modellel. A kétnapos progra−
mot a város feletti sétarepülé−
sekkel színesítették.

A rendezők kitűnőre vizs−
gáztak, olyannyira, hogy a
Szlovákiai Modellrepülő Szö−
vetség a következő évi orszá−
gos modellrepülő bajnokság
rendezési jogát Dunaszer−
dahelynek ígérte oda.
Kép és szöveg: −kgy−

Modellrepülők bevetésre készen...
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Húsz évvel ezelőtt nyerte meg a DAC a Csehszlovák Kupát

A csallóközi „Aranycsapat” diadala
„Volt egy csallóközi futballcsapat is – a Duna közelsége o−
kán Aranyhajónak nevezhetnénk, amelynek fénykora a
nyolcvanas évek második felére és a kilencvenes esztendők
elejére tehető, ám ragyogása szintén halványodni látszik a
harmadik évezred elejére. Még szerencse, hogy olykor al−
kalom adódik az emlékezésre” – olvasható Batta György
előszavában a Ki a jobb? A DAC! című könyvben. És most
van alkalom, hiszen húsz esztendeje annak, hogy
Dunaszerdahely labdarúgócsapata elhódította a Csehszlo−
vák Kupát.
Itthoni viszonylatban ezt dia−
dalt a mai napig „az évszázad
mérkőzésének” tekinthetik a
csallóközi szurkolók, amit ma
szinte lehetetlennek tűnik fe−
lülmúlni. Ami a magyar nem−
zetnek 1953. október 25, Lon−
don – az nekünk az 1987. jú−
nius 21−i, Kopřivnice. 53 év−
vel ezelőtt a magyar Arany−
csapat leckéztette meg az oda−
haza odáig verhetetlen angol
válogatottat, 20 éve pedig egy
kis csallóközi járási városka
labdarúgói vitték el a kupát a
főváros és egyben az egész
Csehszlovákia üdvöskéje, a
prágai Sparta orra elől.
„A sportszerűen és tetszető−
sen játszó DAC jóvoltából ke−
rültünk be mi, magyarok, az
országos köztudatba!
A DAC varázsszó lett Prá−

gában és Pozsonyban, Eperje−
sen és Ostraván. A tévénézők
eleinte furcsállották a duna−
szerdahelyi stadion magyar
feliratait és a magyarul el−
hangzó buzdításokat – később
azonban ehhez is hozzászok−
tak. Ott voltam a prágai Sparta
letnái pályáján a DAC egyik
szövetségi ligás csatáján. A
főrendező – miután megtudta,
hogy a sárga−kékek küldöttsé−
géhez tartozunk, és benyomá−
sainkat a Dunaszerdahelyen
megjelenő Hajrá! sportmaga−
zinban foglaljuk majd össze –
így szólt: Uraim, higgyék el,
szívből sajnálom, hogy ketté−
szakad az ország. A DAC Prá−
gában a kedvelt csapatok közé
tartozik; tetszett a játékuk és a
viselkedésük, tetszettek az
edzőik is. Önöket bármikor
szívesen látjuk” – emlékezett

vissza a dicső évekre Batta
György újságíró.
A csapat sikerkovácsa
Pecze Károly edző volt, aki
így kommentálta a kupagyő−
zelmet „Óriási motiváció volt
itt dolgozni; magam sem re−
méltem, hogy ilyen gyorsan ki
tudjuk alakítani az ütőképes
DAC−ot. Mintha futva jutot−
tunk volna fel a Mont Everest−
re! Legnagyobb sikerünk a
Csehszlovák Kupa elnyerése
volt 1987. 6. 21−én.
A DAC közönsége megszok−
ta a sikereket; akkoriban
mindnyájan talán fel sem fog−
tuk, milyen nagyszerű fegy−
vertényt hajtottunk végre, rá−
adásul ki tudtunk lépni az eu−
rópai porondra is. Én úgy hi−
szem, hogy a nagy győzelmek
értéke évről évre nő – eljön az

Cseh létemre magyar kupa−
győztesnek
mondhatom
magam, ráadásul a DAC
kupagyőztes tizenegyében
is játszhattam azon az emlé−
kezetes döntőn Kopřiv−
nicében, amikor a Spartát
fektettük kétvállra.
Pětr Kašpar
idő, amikor felejthetetlen em−
lékké válik a Bayernnel vívott
két nagyszerű küzdelmünk is,
és a sok−sok csata az akkori li−
ga legjobbjaival.
Arra a bizonyos kupadöntő−
re még ma is vissza−vissza−
gondolok, hiszen a Sparta
már akkor is a legnevezete−
sebb hazai klubnak számított.
A ligában sohasem sikerült le−
győznünk, de minden alka−

Peter Fieber, aki belőtte a sorsdöntő tizenegyest: „Tartot−
tunk, de nem féltünk a Spartától. Meg akartuk mutatni, hogy
mi is tudunk focizni. Egymást buzdítottuk a pályán, Pecze
mester kiváló taktikát dolgozott ki, amelyet fegyelmezetten
betartottunk. Enyhe fölényben játszottak a prágaiak, ám
Vahala a kapuban parádézott. De Bartoš és Krištof révén ne−
künk is akadtak lehetőségeink.
A kopřivnicei meccsen fel sem merült bennünk a prémium
nagysága, örültünk, hogy örömöt szereztünk a szurkolóknak,
és legyőztük a verhetetlennek hitt Spartát.” (Forrás: Új Szó)
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Majoros György csapatka−
pitány (sérülés miatt nem
léphetett a kopřivnicei pá−
lyára, de rengeteg érdeme
van abban, hogy a csapat
eddig eljutott): „A közönsé−
günk valóban csodálatos,
nem elégszik meg egy−két
góllal, űz, hajt az újabb és
újabb rohamokra“
lommal óriási meccseket ját−
szottunk. Bizonyos megnyug−
vást jelentett mindnyájunk
számára, amikor megtudtuk,
hogy éppen a Sparta lesz a
döntőbeli ellenfelünk: nem
nyomasztott a felelősség, hi−
szen egyértelmű volt, ki a na−
gy esélyes.
Szerencsénk volt, hogy
Kopřivnicében, semleges pá−
lyán játszhattuk a döntőt, hi−
szen a letnái oroszlánbarlang−
ban jóval agresszívebbek let−
tek volna ellenfeleink, s az sem
képezte volna vita tárgyát, kit
támogatnak a bírók. Így hát
megpróbáltunk bizonyítani:
megmutatni, hogy mi is tudunk
focizni, s nem véletlenül kerül−
tünk a döntőbe. Játékosaimnak
annyit mondtam, hogy nyílt si−
sakkal játszunk ugyan, de nem
engedjük vezetéshez jutni a vö−
rösöket.
Sok játékosunk számára a
pályafutás csúcsát jelentette a
kupadöntő; fölfogták, milyen e−
sélyt hozott számukra a sors, s
aszerint viszonyultak a játék−
hoz. Amikor gól nélkül véget
ért a kilencven perc, megcsil−
lant bennem a remény. A hosz−
szabbítást is kibírtuk, jöttek hát
a tizenegyesek. Mi jól felkészül−
tünk erre is, ezt észrevették az
újságírók, mert az utolsó, már
kopřivnicei edzésen is gyako−
roltuk a büntetők rúgását.
Az ellenfél a meccs elején
remélte a gyors gólt, így csa−
lódottan vette tudomásul, ho−
gy fogyóban a remény. Ne−
A meccs után hihetetlen ün−
neplés kezdődött, amely a
banketten és hazafelé az au−
tóbuszban is folytatódott.
Legnagyobb meglepeté−
sünkre hajnali érkezésünk−
kor több száz lelkes szurko−
ló várt ránk a DAC−stadion−
ban. Vállukra vettek az em−
berek, s úgy vittek be ben−
nünket a Sport Szállóba.”
Dušan Liba

Kopřivnice,
1987. június 11.

Csehszlovák
kupadöntő
11 ezer néző − köztük
mintegy 3 ezer magyar

künk ment a játék, mindenki
küzdött. Az utolsó büntetőt
Fieber rúgta, és miénk lett a
Csehszlovák Kupa!
Véleményem szerint sok
ember közös akarata, hite és
szorgalma eredményezte, ho−

gy a DAC ilyen kimagasló,
nemzetközi visszhangot kivál−
tó sikert ért el. Akkoriban
másról sem beszéltek az em−
berek az országban, mint er−
ről a váratlan eredményről.“

„Miénk a kupa!“
A csapat−
kapitányi karszala−
got Kopřivnicében
Krištof viselte

SPARTA PRAHA –
DAC 0:0, TIZEN−
EGYESEKKEL 2:3
Játékvezető: Marko.
SPARTA: Stejskal–Bielik,
Straka, Chovanec, Vrabec
– Nemeček (69. P. Novák),
Bílek, Čabala, Lavička –
Hašek, Skuhravý. Vezető−
edző: Václav Ježek.
DAC: Vahala–Kapko, Šrá−
mek, Liba, Fieber– Krištof,
Pavlík (75. Michalec),
Kašpar–Šoltés, Mičinec,
Bartoš (114. Medgyes).
Vezetőedző: Pecze Károly.
A játékoskeretben még ott
voltak: Ján Veselý, Vladi−
mír Brodzianský, Bertalan
Gábor, Ján Hodúr, Horváth
József, Tomáš Kosňovský,
Peter Bartoš, Majoros
György.
SZAKMAI STÁB – veze−
tőedző: Pecze Károly, se−
gítői: Dušan Abrahám,
František Urvay. Csapat−
vezető: Reisz Árpád. Or−
vos: Stadrucker Sándor.
Gyúró: Simonics István.
KLUBVEZETŐK – egye−
sületi elnök: Nagy József,
szakosztályelnök: Sánta
Imre, szakosztálytitkár:
Vígh János.

Három napig tartott a dá−
ridó, a csapatot fogadták
a városházán, a pártbi−
zottságon és a járási hiva−
talban is. Ez a meccs ala−
pozta meg igazán a DAC
nemzetközi hírnevét.
(Sánta Imre klubelnök)
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Nem babra megy a játék!
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DunaMobili – a profilbővítés útján

Június 20−i versenyünk megfejtői Egy piaci megjelenés sikertörténete
Legutóbbi feladványunk így hangzott: 1. Mi a neve az erdélyi
Hargita hegységből származó, Dunaszerdahelyen is kapható, le−
gújabb ásványvíznek? 2. Mi a forgalmazó cég neve? 3. Mi a neve
a nyár közepétől piacra kerülő, természetes szörpökkel ízesített
szénsavas üdítőitalnak?
A helyes válasz: 1. Hargita Gyöngye, 2: Jednota COOP, 3:
Allegria.
A helyes választ beküldők között a Viraqua Kft. három, egyen−
ként 500 korona értékű Perla Hargitei természetes ásványvíz−cso−
magját sorsoljuk ki.
Nyerteseink: Bott Éva, SZNF−tér 194/35, Lelkes Darina,
Borostyán út 1870, Kodadová Anna, Akác utca 3.
Nyerteseinknek gratulálunk! Nyereményeiket személyazonos−
ságuk igazolása után a DH szerkesztőségében vehetik át.
Új kérdéseink: 1. Milyen bútor kapható a DunaMobili üzlet−
házban? 2. Milyen új szolgáltatást kínál a DunaMobili a profilbőví−
tés keretében? A helyes választ beküldők között a DunaMobili Kft.
három, egyenként 500 korona értékű ajándékát sorsoljuk ki.
Válaszaikat legkésőbb július végéig küldjék be szerkesz−
tőségünk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján.

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z 20. júna
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili nasle−
dovné otázky: 1. Aký je názov novej minerálnej vody zo
Sedmihradska, ktorú dostať už aj v Dunajskej Strede? 2. Aký je ná−
zov distribútorskej firmy? 3. Pod akou značkou bude ponúkať do−
vozca od letných mesiacov ochutené druhy Perla Hargitei?
Správne odpovede: 1. Perla Hargitei, 2: Jednota COOP, 3:
Allegria.
Z čitateľov, ktorí nám poslali správnu odpoveď, sme vylosovali
troch šťastlivcov, ktorí vyhrávajú darčekové balenia prírodnej mi−
nerálnej vody Perla Hargitei v hodnote po 500 korún od Viraqua
s. r. o. v Dunajskej Strede: Éva Bott, nám. SNP 194/35, Darina
Lelkes, Jantárová 1870, Anna Kodadová, Agátova 3.
Výhercom blahoželáme.
Výhry si môžu prevziať − s preukazom totožnosti – v redakcii
DH.
Nové otázky: 1. Aký nábytok ponúka predajňa DunaMobili? 2.
Vymenujte novú službu DunaMobili, o ktorú firma rozšírila svoju
činnosť!
Medzi čitateľmi, ktorí pošlú správne odpovede do redakcie, vy−
losujeme tri darčeky firmy DunaMobili v hodnote po 500 Sk.
Odpovede zašlite najneskôr do konca júla na adresu redakcie,
alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu.

A klasszikus és modern olasz stíl−
bútorokat kínáló DunaMobili nem
igényel különösebb bemutatást. A
jellegzetes tornyos üzletház a
Rényi úton (a Nagyabonyi út mel−
lett) az átlagon felüli minőséget és
időtálló értéket kereső vevőkör
célpontja immár kilenc éve. Ám
az ismert dunaszerdahelyi cég
nem elégszik meg az elért pozíci−
óval, az új piaci elvárásoknak elé−
be menve profilbővítésbe kezdett.
Fővállalkozóként, szakmai part− A tornyos üzletház az időtálló értéket
nerek bevonásával nívós beltéri kereső vevők célpontja
épület−berendezési kivitelezések
mutatják a profilbővítés irányát. Persze, nem várják ölbe tett kézzel a
megrendeléseket, hanem megszólítják a magánszektori és közületi be−
ruházókat, felkínálják a szolgáltatásaikat, megpályázzák a feladatokat.
A piacon eltöltött, viszonylag rövid idő után egy sor referencia értékű
munka fémjelzi a DunaMobili tevékenységét. Például a békei kastély−
szállót a felújítást követően ők rendezték be olasz bútorral. Több duna−
szerdahelyi és környékbeli vállalkozó, továbbá polgármesteri hivatal
irodai berendezése a DunaMobili hozzáértő berendezői munkáját dicsé−
ri. Akárcsak a nagymegyeri Agritechnika cég irodaháza, vagy az Albár
és Alistál közti horgásztó vendégházainak lakberendezése. S ami sokak
számára tán eddig nem volt ismert, így annál meglepőbb: a
Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ színházterme nézőteré−
nek felújítását is a DunaMobili végezte!
Ez tehát a DunaMobili profilbővítésének rövid története. Joggal bíz−
hatunk benne, hogy folytatása következik…
−kgy−

Az elegáns olaszbútor−kínálat egyet jelent a DunaMobili nevével.
DunaMobili Kft., Rényi út 4209/2, Dunaszerdahely, tel.:
031/552/9552, 0903/223 004.

DunaMobili – na ceste rozšírenia profilu
KRÁTKY PRÍBEH ÚSPECHU NO−
VÉHO HRÁČA NA TRHU: Predajňa
štýlového talianského nábytku DunaMobili
na Rényskej ceste (pri Veľkoblahovskej
ceste) je dostatočne známa vo verejnosti aj
medzi zákazníkmi, ktorí hľadajú večné
hodnoty s nadštandardnou kvalitou.
Prednedávnom však DunaMobili rozšírila
svoje služby o realizáciu interiérových za−
riadení, ktorú vykonáva ako hlavný dodá−
vateľ za pomoci partnerov. Za krátky čas
dokázali realizovať niekoľko významných
zákazok. Napríklad zariadenie zrekonštru− Najlepšia dunajskostredská referencia: nové hľadisko
ovaného kaštieľového hotela v Mierove ta− mestského kultúrneho strediska.

lianskym nábytkom. Aj niekoľko podnika−
teľov v Dunajskej Strede a okolí im zverilo
svoje kancelárie a ani sídla obecných sa−
mospráv nie sú výnimkou. Alebo adminis−
tratívna budova firmy Agritechnika vo
Veľkom Mederi, ďalej víkendové chatky
rybárskeho jazera medzi Dolným Bárom
a Dolným Štálom. No a najväčšia dunaj−
skostredská referencia: aj nové zariadenie
hľadiska v divadelnej sále Mestského kul−
túrneho strediska chváli odbornú prácu
DunaMobili.
− kgy−
Foto: (autor)
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Programy / inzercia

Krónika

Csallóközi Múzeum

A VMK programjából

Novorodenci/Születések
Annusová Alexandra
Malík Tomáš
Végh Natali
Rémes Kristóf
Katona Tomáš
Madocsai Márton
Vígh Krisztina
Kudela Réka
Huszárik Gergő
Kronka Kristof
Katona Lara

 Július: Nyári szünet
AUGUSZTUSI ELŐZETES:

DUNASZERDAHELYI NYÁR 2007
A Városi Hivatal és a VMK közös rendezésében

Novorodencom prajeme dob−
ré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Kotlárová Helena (1960)
Kolesnáčová Elvíra (1933)
Ješ Ernest (1941)
Csémy Zikmund (1923)
Páloš Zoltán (1948)
Bartal Juraj (1931)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Pecsuk Štefan
– Mgr. Eva Ládiová
Sebő Péter
– Gulázsiová Ildikó
Szeiman Emil Imre
–Újová Agneša
Ing. Karel Tkáč
– Ing. Maráková Kristína
Veľa šťastia a lásky
v spoločnom živote!
Sok szerencsét és boldogsá−
got a közös úton!

 augusztus 17.: KULTÚRÁVAL AZ AKADÁLYOK
ELLEN 2007 a VELŐ Polgári Társulás és a VMK közös
szervezésében
8.00 ó.: Megnyitó – sportolók, csoportok érkezése, előadá−
sok (VMK); 10.30 ó.: Toborzó – bemutató a Thermalpark
területén. A Szabadidőparkban: 13.30 ó.: Kosárlabda−
torna, 18.00 ó.: Tánccsoportok fellépése; 19.30 ó.: Kmeťo
Band, 20.00 ó.: Bacsó Matyi zenél; 21.00 ó.: Fogadás
 augusztus 18. – 10.00 ó.: Előadások (VMK); A Szabad−
időparkban: 13.00 ó.: Kosárlabdatorna; 15.30 ó.: Díjki−
osztás; 16.00 ó.: Kultúrműsor; 21.00 ó.: LOLA; 22.00 ó.:
SOMLÓ TAMÁS; 02.00 óráig: UTCABÁL
 augusztus 19. – 16.00 ó.: CSALÁDI VASÁRNAP –
Szabadidőpark: 16.00 ó.: Kézműves−foglalkozások (ősi
technikák jurtában, arcfestés, íjászat); 17.00 ó.: Hókusz−
pókusz (zenés gyermekműsor sok ajándékkal); 18.00 ó.:
Folk−blokk (Ágacska gyermek néptáncegyüttes, Tiszta
Forrás népdalkör); 19.00 ó.: a Funly zenekar fellépése,
20.00.ó. – 24.00 óráig: DJ FESZTIVÁL (A Dunaszerda−
helyi járás legmenőbb DJ−i)
 augusztus 20. – 19.00 ó.: Szent István−napi ünnepség; Ö−
kumenikus istentisztelet, koszorúzás;
20.00 órától:
Koltay Gergely – Szűts István – Kormorán együttes:

A napba öltözött leány
rockopera a Felvidéki Rockszínház előadásában;
rendező : Karkó Henriett (Szent István tér)

 2007. július 25−ig tekinthető
meg a Csallóközi Múzeum kiál−
lítási termeiben a VIII. Csalló−
közi Színes Ceruzák nemzetkö−
zi rajzverseny díjazott munkái−
ból rendezett kiállítás.
 2007. június 15−én kezdődött
A rendőrség gyermekszemmel
című kiállítás, amely a járási
rajzversenyen sikeresen szere−
pelt munkákból készült. A ver−
senyben a dunaszerdahelyi járás
alapiskoláinak és középiskolái−
nak tanulói vettek részt. A kiállí−
tás július 25−ig tekinthető meg.

Kortárs Magyar Galéria
A Vermes villában egész nyá−
ron látogatható a galéria tu−
lajdonában lévő műalkotá−
sokból rendezett gyűjtemé−
nyes kiállítás (erről bővebben
lapunk 12.−13 oldalain tájé−
koztatunk).

Hirdetés − Inzercia
 Beton vágását és vésését
vállalom. Tel: 0908 459 155.
 A foglalkozásom bébiszitter.
Szeptembertől elvállalnám 1–2
baba felügyeletét hat hónapos
kortól. Tel.: 0907 021 092
 Színvonalas fesztiválok,
koncertek, rendezvények szer−
vezése. Tel: 0904 031 827.
raptheatre@gmail.com.
 Eladó felújított háromszo−
bás lakás a város központjá−
ban. Ár megegyezés szerint.
Tájékoztatás 9−től este 6−ig a
0905 418 816−os telefonszá−
mon.

Munkahely

Zamestnanie

MUNKÁS/KOCSIKÍSÉRŐ. Munkatöltet: manipulációs és segédmunkák
végzése, a hulladékgyűjtő tartályok kiűrítése és visszahelyezése az előirt
útszakaszokon, a hulladék ellenőrzése az elszállítás előtt; segédkezni
a karbantartások és a gépkocsi mosása elvégzésénél; a hulladéktárolók
megjelölésének ellenőrzése; a begyűjtőhelyek eltakarításának biztosítása,
és további tevékenységek elvégzése a részlegvezető vagy a gépkocsive−
zető utasítása szerint. Feltételek: kifogástalan egészségi állapot, feddhe−
tetlenség és kötelességtudás. Munkaviszony: főállás; belépési időpont:
azonnal; munkavégzés helye: Albár (Dolný Bar) és Ógyalla (Hurbanovo).
Amennyiben a feltüntetett munkahelyek elnyerték érdeklődését, kér−
jük, küldje be a kérvényét és életrajzát az .A.S.A. SLOVENSKO spol. s
r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor társaság személyzeti osztályára
vagy a P.O.BOX 8, 820 04 Bratislava 24 póstafiókra.
Hétfőtől péntekig 7,00 – 17,00 óráig a 0903/ 576 274 telefonszá−
mon lehet érdeklődni.
Mindenkinek előre is köszönjük az érdeklődését és az általunk kivá−
lasztott érdeklődőket értesíteni fogjuk.

V prípade záujmu o uvedené pracovné pozície Vás žiadame o doruče−
nie Vašej žiadosti a životopisu na personálne oddelenie spoločnosti
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor ale−
bo P.O.BOX 8, 820 04 Bratislava 24 v čase od 7,00 do 17,00 hod.
pondelok až piatok možnosť tel. kontaktu: 0903/ 576 274.
ROBOTNÍK / ZÁVOZNÍK. Náplň práce: manipulačné a pomocné práce,
vysýpanie zberných nádob a vrátenia nádob do príslušného zberného
stanoviska podľa predpísaných trás; kontrola odpadov pred naložením;
pomáhať pri bežnej údržbe a umývaní vozidla; kontrola označenia ná−
dob; doplňovanie kontrolných nálepiek; zaistiť upratanie zberného sta−
noviska; plnenie úloh podľa konkrétnych príkazov nadriadeného alebo
vodiča. Doplňujúce požiadavky na zamestnanca: dobrý zdravotný stav,
bezúhonnosť a zodpovednosť. Druh pracovného pomeru: hlavný pracov−
ný pomer. Termín nástupu: ihneď. Miesto výkonu práce: Dolný Bar,
Hurbanovo.
Ďakujeme všetkým uchádzačom, ale vyhradzujeme si právo odpovedať
len vybraným uchádzačom, ktorých budeme kontaktovať.
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Képriport / Előzetes
A Dunaszerdahelyi Hírnök
augusztusi 22−i számából
Z nadchádzajúceho čísla

A Duna Televízió élő felvétele a dunaszerdahelyi VMK−ban

Telt házas Kívánságkosár
A Duna Televízióban hétköz−
naponként 11.30−kor jelentke−
ző KÍVÁNSÁGKOSÁR mű−
sora egyszerre két vágyat, igé−
nyt egyesít: egyfelől a nézők
egymásnak üzenhetnek, más−
felől a családi évfordulókra,
ünnepekre küldött dalok, ver−
sek a televízió valamennyi né−
zője számára kellemes szóra−
kozást nyújtanak.
A Kívánságkosárnak külön−
kiadásai is vannak, amikor élő
felvétel keretében kedvesked−

Az első nótával a 10 hónapos
Horváth Sofia Zinát köszön−
tötték
nek a nézőknek − a helyszínen
és a képernyők előtt egyaránt.
Ilyen eseménynek adott ott−

Dóka Zsuzsa és
Bősi Szabó László

Ülésezett a városi

képviselőtestület /
Zasadalo mestské zastupi−
teľstvo

A TISZTA FORRÁS
hont a dunaszerdahelyi VMK
is június 16−án. Azt, hogy a
Duna TV Kívánságkosár című
műsora nagy népszerűségnek
örvend a határon túli magya−
rok között is, az is bizonyítja,
hogy zsúfolásig megtelt a ta−
valy felújított kultúrház szín−
házterme. A produkció sem
volt akármilyen, és a nézők
hosszú tapsokkal jutalmazták
a pódiumra lépő sztárokat,
kedvenceket. A műsor szer−
kesztői most, természetesen,
elsősorban a csallóközi kéré−
seket teljesítették, mintegy
félszáz magyar nótával ked−
veskedtek a közönségnek. És

azoknak is, akik nem lehettek
jelen a gálaműsoron, mert jú−
nius 24−én, vasárnap délutánra
a Duna Televízió műsorára
tűzte a dunaszerdahelyi felvé−
telt.
Banyák István és cigányze−
nekara kíséretében léptek fel a
közkedvelt előadók: Aradszky
László, Bősi Szabó László,
Dóka Zsuzsa, Győri Szabó
József, Krasznai Tamás, Ko−
sáry Judit, Kollár Katalin,
Pándy Piroska, Szeredy Krisz−
tina, Magyar Nándor és a
dunaszerdahelyi Tiszta Forrás
Népdalkör is színesítette az e−
lőadást. (on)

Banyák István és zenekara az egész műsort végigmuzsikálta

anyanyel−
Óvodában
ven − 3. rész

DAC: ligarajt

DAC: štart ligovej
sezóny

Riport a streetball−

tornáról / Reportáž o
streetbolovom turnaji

