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A roma holokauszt áldozataira emlékeztünk

„Dunaszerdahely a tolerancia városa”
Augusztus harmadikán Duna−
szerdahelyen, immár hagyo−
mányosan, a roma holokauszt
áldozataira emlékeztek.
Avárosban tavaly óta em−
lékmű őrzi az áldozatok emlé−
két, többek között azért is,
mert a Dunaszerdahely mel−
letti Vásárúton is 66 romát
gyilkoltak le a második világ−
háború végén. A koszorúzást
megelőző ünnepi megemléke−

zésen számos neves közéleti
vendég érkezett városunkba,
természetesen a város vezető−
sége, polgármestere és önkor−
mányzati képviselői is megje−
lentek. A köztársasági elnök
üdvözletét az államfői hivatal
vezetője, Milan Čič tolmá−
csolta. A kormány képvisele−
tében Anina Botošová kor−
mánymegbízott jött el, de
képviseltette magát a fővárosi

Spomienka na obete rómskeho holokaustu
V Dunajskej Strede sme 3.
augusta spomínali na obete
rómskeho holokaustu pri pa−
mätníku, ktorý bol odhalený v
minulom roku. Medzi inými aj
na 66 Rómov z Trhovej
Hradskej, ktorých zavraždili
krátko pred koncom druhej
svetovej vojny. Posolstvo
hlavy
štátu
Ivana
Jozef Ravasz
Gašparoviča tlmočil Milan
Čič, vedúci kancelárie prezi−
denta SR, vládu zastupovala splnomocnenkyňa vlády, Anina
Botošová. Ďalej boli prítomní zástupcovia židovského múzea, veľvy−
slanectva Maďarskej republiky na Slovensku ako aj zástupcovia tr−
navského samosprávneho kraja.
O kultúrny program sa postaral István Banyák so svojou kapelou.
Hlavný rečník a zástupca miestnej komunity Rómov, Jozef Ravasz
poukázal na to, že rómsky holokaust je ešte stále zamlčovanou ka−
pitolou slovenskej histórie. V tejto súvislosti apeloval na pedagógov
a na ich úlohu pri výchove budúcej generácie. Pripomenul, že pro−
tirómske asimilačné nariadenia platili až do roku 1989. Našťastie,
toto všetko v Dunajskej Strede už je minulosťou, lebo: „Dunajská
Streda je mestom tolerancie. Miestom, kde Maďari, Slováci,
Rómovia, Židia ale aj Vietnamci žijú vo vzájomnom porozumení. Je
mestom, ktoré pomáha pri výstavbe jedinečného rómskeho du−
chovného centra. I za to teraz ďakujeme mestskej samospráve a
primátorovi, Péterovi Pázmányovi."

Dunaszerdahely polgármestere, Pázmány Péter és a nagyszom−
bati kerület alispánja, Kvarda József megkoszorúzzák a roma
holokauszt áldozatainak emlékművét.

nemzeti és zsidó múzeum, a
Magyar Köztársaság Szlová−
kiai Nagykövetsége, Nagy−
szombat megye hivatala és
további tucatnyi szervezet, in−
tézmény is.
Banyák István és zenekara
gondoskodott a kulturális mű−
sorról. A koszorúzási ünnep−
ség szónoka Ravasz József el−
mondta: „Dunaszerdahely a

Ismét négy napig tart a vásár!
A tavalyi kedvező tapasztalatok alapján az idén is négy
napig tart a Csallóközi Vásár, melyre szeptember 20–23.
között kerül sor – immár huszonhetedik alkalommal.
A vásárhelyeket illető díj−
szabásáról szóló általánosan
kötelező érvényű rendelet ér−
telmében már megkezdődött
a vásárhelyek árusítása. Az
egyes árushelyek kiválasztá−
sa a lefoglalás sorrendjében
történik. Az az árus tehát, aki
elővételben megvásárolja a
helyét, válogathat. Mivel a
rendezvény megfelelően na−

gy területen zajlik, még a vá−
sár napján érkező árusok is
válthatnak helyet.
Fizetés nélküli helyfogla−
lással (rezerválással) a városi
hivatal nem foglalkozik.
Az említett elárusító helye−
ket az árusok a városi hivatal
adó− és illeték osztályán vá−
sárolhatják meg. (tel: 590 39
29)

Akik úgy döntenek, hogy a
vásárhelyet a vásári napokon
kívánják megvenni, azok
számára a vásár igazgatósága
áll majd a rendelkezésükre,
amely a rendezvény idején a
műjégpálya területén székel.
A helyfoglalás iránt érdek−
lődőknek fel kell mutatniuk a
szükséges okmányokat és a
vállalkozási engedélyüket.
Ha élelmiszert akarnak árusí−
tani, fel kell mutatniuk a
megfelelő egészségügyi bi−
zonylatokat.

tolerancia városa. Az a város,
ahol jó megértésben magyar,
szlovák, roma, zsidó és vietna−
mi él együtt. Egy olyan roma
szellemi központ megépítésé−
nek nagy segítője, mely Szlo−
vákiában példaértékű. Ezt is
köszönjük most a város önkor−
mányzatának, és polgármes−
terének, Pázmány Péter mér−
nök úrnak.” (n)

Megújul
a városi piac
Ezentúl szombatonként a pia−
con legalább tíz árussal több
kínálhatja kulturáltabb körül−
mények között a portékáját.
Fokozatosan további hat új
stand kerül a piacra. Újdon−
ság, hogy a Rózsa ligeti pia−
con a város asztalokat ad bér−
be az árusoknak, hogy ezután
mindenki a saját maga által
választott helyen árusíthasson
– tudtuk meg Horváth Ákos−
tól, a városfejlesztési, adó− és
illetékügyi osztály megbízott
vezetőjétől.
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A képviselő−testület ötödik ülésén módosították a város statútumát

Új utcákkal gyarapodik a város
2007. július 24−én került sor
a dunaszerdahelyi városi
képviselő−testület 5. ülésére,
amelyet Pázmány Péter pol−
gármester vezetett. A 25 ön−
kormányzati képviselőből
18−an voltak jelen, azaz az
ülés határozatképes volt.
Az ülés elején az interpelláci−
ók során négyen jelentkeztek
szólásra.
Jerábik Gabriella több té−
mát is felvetett.
 A képviselő felhívta a fi−
gyelmet arra, hogy a piacok
működését szabályozó általá−
nos érvényű rendeletből kima−
radt a hétvégi napokra eső ün−
nepek szabályozása.
Pázmány Péter válaszában
ismertette, hogy mivel már
más is jelezte ezt a problémát,
ennek a kiküszöbölése folya−
matban van.
 A következő észrevétel
arra vonatkozott, hogy a
Nemesszegi utcában a sze−
métlerakó−helyeken állandóan
rendetlenség van, mivel gyak−
ran azok a lakosok is odahord−
ják a szemetet, akik nem ott
laknak.
A polgármester tájékoztat−
ta, hogy hasonlóan oldják
meg ezt a problémát, mint a
Neratovicei téren, azaz beke−
rítik a szemétlerakó−helyeket,
kulcsot pedig csak az ott la−
kóknak adnak.
 A képviselőnő a szabály−
talanul, a járdákon parkoló
gépkocsikról is szólt, amelyek
gyakran adályozzák a gyalo−
gosok közlekedését.
A polgármester felhívta a
városi rendőrök figyelmét er−
re, akik szigorú büntetések ki−
szabásával elejét vehetnék en−
nek az állapotnak.
 A képviselőnő köszönetet
mondott a város vezetőségé−
nek azért, hogy támogatja a
Fókusz gyermekszínpad mű−
ködését, mint ahogy legutóbb
az Erdélyben tartott Nemzet−
közi Színjátszó Fesztiválra
való kiutazás anyagi hátterét
is biztosította. Pázmány Péter
elmondta, hogy többek között
ezt a célt szolgálja a város kul−
turális alapja, és a város veze−

tősége is köszöni a színjátszó
gyermek−társulatnak, hogy
messzi földön öregbíti váro−
sunk jó hírnevét.
Molnár Zoltán az Egyház−
karcsára tervezett akkumulá−
torgyár megépítése miatt fejez−
te ki aggodalmait. A gyárban
több tízmillió tonna ólom kerül
évente feldolgozásra, ehhez
társulnak még további járulé−
kos káros anyagok, mint a több
tonna
kénsav,
ólompor,
szennyvíz. Emlékeztetett arra,
hogy törvény is van, mely tilt−
ja ólompor elhelyezését a Csal−
lóközben. Molnár szerint
mindannyiunk egészséges kör−
nyezete a tét, és felkérte a vá−
ros vezetőségét, hogy tegyen
meg mindent az akkumulátor−
gyár megépítése ellen.
Pázmány Péter válaszában
leszögezte, nagy gondot je−
lent, hogy a gyár megépítésé−
nek szándéka mögött egy erős
gazdasági lobbi áll, de a vá−
ros vezetősége minden törvé−
nyes eszközt felhasznál a rá−
kos megbetegedéseket is elő−
idézhető ipari monstrum létre−
jötte ellen. Egy polgári társu−
lás már több ezer aláírást is
gyűjtött az akkumulátorgyár
ellen. Tudomásunk szerint é−

pítkezési engedélyt ez ügyben
még nem adtak ki.
Garay László képviselő
ugyancsak e témánál maradva
azt javasolta, hogy a város a−
zon képviselői, akik tagjai a
megyei önkormányzatnak, ott
is vessék fel a tervezett karc−
sai akkumulátorgyárral kap−
csolatos problémákat.
Lelkes István a sikabonyi
utak siralmas állapotára fi−
gyelmeztetett. Ezt nagy rész−
ben egy cég okozza. Szelle
Erika, az építésügyi osztály
vezetője elmondta, már fi−
gyelmeztették, hogy hozza
helyre az általa okozott kárt,
ha ezt nem teszi meg, súlyos
büntetést kap.
A plénum ülésén 11 napiren−

Folytatódik a szemetes kukák körbekerítése
A Tisztább környezetért program keretein belül kerül sor ú−
jabb lakótelepi szemetes kukák körbekerítésére. A konténerek
körüli kerítések megakadályozzák, hogy a szél széthordja a
szemetet, távol tartja a kukázókat és rendezettebbé teszi lakó−
környezetünket. A Neratovicei téren már elkészült a kerítés, a
program fokozatosan a város többi részét is érinti majd.
Ezekre a város költségvetésében is van keret. (pa)

di pont várt megtárgyalásra.
Módosult a város statútuma,
miután új osztályt hoztak létre
a városfejlesztés, a helyi adók
és illetékek koordinálására. A
városi szabadidőközpont irá−
nyítását és működésének alap−
elveit is meghatározták, illet−
ve módosították.
Ezt követte néhány ingatlan
adásvételi szerződésének meg−
tárgyalása. A város vezetősége
a földterületeket jelenleg 550
koronás négyzetméterenkénti
áron adja, indokolt esetben
legfeljebb 50%−os engedményt
ad, azaz a telekár nem mehet
275/m2 alá. A Wertheim
Elements s.r.o. azzal a feltétel−
lel jut földterülethez a karcsai
úton a tervezett szerelőcsarnok
megépítésére, ha gondoskodik
az ott szükséges parkolóhelyek
létrehozásáról is. A szerződé−
sek közül a legnagyobb jelen−
tőségű az a tranzakció volt,
mely szerint a Szlovák Gáz−
művek megvásárolja a várostól
a már lerakott gázvezetéket.
Ennek köszönhetően 1,16 mil−
liós bevételhez jut a városi
költségvetés, ami a gyakorlat−
ban még többet jelent, hiszen
ezentúl a gázvezetékek kar−
bantartása is a gázművek költ−
ségvetését terheli.
Utolsó előtti napirendi
pontként az év második felé−
nek ellenőri ütemtervét hagyta
jóvá a képviselőtestület.
Végül a városfejlesztésnek
köszönhetően az újonnan léte−
sült utcák elnevezéséről tár−
gyaltak a városi képviselők. A
kertvárosban a két új utca a
Szent Erzsébet utca, illetve a
Kiserdő utca nevet viseli
majd.
(on)

22.8.2007

4 Samospráva

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Pribudli nové ulice
24. júla 2007 sa uskutočnilo
5. plenárne zasadnutie mest−
skej samosprávy, ktorému
predsedal primátor Péter
Pázmány. Z 25 členov mest−
ského zastupiteľstva sa na
zasadnutí zúčastnilo 18 čle−
nov, teda bolo uznášania−
schopné.
Interpelovi štyria poslanci.
Mgr. Gabriella Jerábik sa
dotkla viacerých tém.
 Vo veci zmeny prevádz−
kovej doby mestského trho−
viska navrhla, aby trhovisko
bolo v prevádzke i v dňoch
štátneho sviatku, ak pripadá
na dni pondelok až sobota.
Primátor mesta pozname−
nal, že táto otázka už bola o−
peratívne riešená na základe
podnetu občanov i predajcov,
a trhovisko bude v prevádzke i
počas týchto dní.
 Žiadala riešiť otázku
smetných kontajnerov byto−
vých domov na Kukučínovej
a Nemesszegskej ulici.
Primátor odpovedal, že sa
to bude riešiť podobným systé−
mom, ako na Neratovickom
námestí: ohradenie a u−
zamknutie kontajnerov, a kľú−
če dostamú len obyvatelia o−
kolitých domov.
 Žiadala častejšiu kontrolu
parkovania motorových vozi−

diel na Nemesszegskej ulici,
nakoľko motorové vozidlá
parkujú na chodníkoch na−
priek vyloženej dopravno−in−
formačnej tabuli o zákaze par−
kovania.
Primátor požiadal náčelní−
ka mestskej polície ,aby členo−
via MsP priebežne kontrolo−
vali a sankcionovali nezodpo−
vedných vodičov. Zároveň po−
žiadal hlavného kontrolóra,
aby vykázal výšku pokút ulo−
žených pri týchto kontrolách.
 Poslankyňa sa v závere
poďakovala vedeniu mesta za
to, že podporilo detský diva−
delný súbor Fókusz, ktorý sa
vďaka tejto podpore mohla zú−
častniť medzinárodného festi−
valu detských divadelných sú−
borov v Sedmohradsku.
Péter Pázmány v odpovedi
uviedol: to je poslaním kultúr−
neho fondu mesta. Zároveň sa
poďakoval deťom za úspešné
reprezentovanie mesta na tej−
to prestížnej prehliadke.
Zoltán Molnár vyslovil o−
bavy v súvislosťou s plánova−
nou výstavbou závodu na vý−
robu akumulátorov v sused−
stve Dunajskej Stredy, v katas−
tri Kostoľných Kračan. V plá−
novanom závode by sa malo
ročne spracovávať niekoľko
desiatok ton olova a kyseliny
sírovej. Poslanec pripomenul,
že existuje zákonná norma,

ktorá zakazuje použitie mleté−
ho olova na Žitnom ostrove.
Upozornil aj na možné zdra−
votné dôsledky takejto investí−
cie. Vyzval vedenie mesta,
aby urobilo všetko pre to, aby
sa táto investícia v danom re−
gióne nemohla realizovať.
Péter Pázmány v odpovedi
podotkol, veľkým problémom
je, že za plánovanou investíci−
ou je zrejme silné ekonomické
loby. Zároveň však prisľúbil,
že mesto učiní všetko pre to,
aby sa táto stavba nemohla u−
skutočniť. Jedno občianske
združenie už vyzbieralo nie−
koľko tisíc podpisov proti tejto
stavbe.
Ladislav Garay požiadal
prítomných poslancov Trnav−
ského samosprávneho kraja,
aby sa zaoberali s touto otáz−
kou v rámci interpelácie na
zasadnutí VÚC.
Mgr. István Lelkes pouká−
zal na to, že na Družstevnej uli−
ci sú cca. 2 mesiace rozkopáv−
ky a cesta nebola po vykonaní

prác daná do pôvodného stavu.
Ing. Erika Szelle, vedúca
oddelenia výstavby a dopravy
MsÚ uistila pána poslanca, že
preverí predmet interpelácie a
v prípade uplynutia doby u−
končenia prác bude zaslaná
zodpovednej organizácii výzva
na odstránenie nedostatku.
V ďalšej časti programu ple−
nárneho zasadnutia sa prero−
kovalo 11 bodov.
Zmenil sa štatút mesta, na−
koľko vzniklo nové oddelenie
na koordináciu rozvoja mesta,
miestnych daní a poplatkov.
Poslanci prijali, resp. zmenili
stanovy mestského centra voľ−
ného času (Alžbetinské nám.
1203/7).
Následne prerokovali predaj
niekoľkých
nehnuteľností.
Mesto predáva pozemky za
550 Sk/m2, v opodstatnených
prípadoch poskytuje 50 per−
centnú zľavu. Teda cena po−
zemku nemôže klesnúť pod
275 Sk/m2. Firma Wertheim
Elements s.r.o. dostala poze−
mok na Kračianskej ceste
s podmienkou, že vybuduje
parkovacie priestory. Spo−
ločnosť SPP odkúpi od mesta
existujúce plynové potrubia,
čím pribudne do mestského
rozpočtu 1,16 mil. Sk. V sku−
točnosti to však bude mať väč−
ší efekt, veď odteraz náklady
na údržbu plynovodu budú za−
ťažovať rozpočet SPP, a nie
mesta.
V predposlednom bode
hlavný kontrolór informoval
o harmonograme kontról
v druhej polovici roka. Har−
monogram bol poslancami
prijatý.
Ako posledný bod progra−
mu boli názvy dvoch nový u−
líc v novej mestskej časti.
V lokalite IBV sa jedna ulica
bude nazývať Ul. Sv. Alžbety
a druhá bude Malolesná ulica.
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Matricák lesznek a parkolójegyek helyett
A sárga mellényt viselő vá−
rosi parkolószolgálat tagjai
immár két éve róják szor−
galmasan a város utcáit és
felügyelnek a 2005. augusz−
tusában bevezetett új par−
kolási rend szabályainak be−
tartására. Ekkor helyezték
el a parkolójegy−árusító au−
tomatákat, amelyekben ide−
iglenes parkolásra feljogosí−
tó jegyek válthatók a két
övezetben.
A parkőrök jegyeket is árusí−
tanak, tehát kisegítik azt a so−
főrt, akinek például nincs kéz−
nél pénzérméje, hogy azt be−
dobja az automatába − tájé−
koztatta lapunkat Vörös Jó−
zsef városi rendőrparancsnok.
A parkőrök a városi rendőr−
ség állományához tartoznak,
de nem céljuk az, hogy min−
denáron bírságoljanak, hang−
súlyozta a rendőrfőnök. Ha
valaki leparkol, nem büntetik
meg azonnal, hanem megvár−
ják, hogy a gépjárművezető
odamegy−e az automatához,
s ha kivár, akkor lépnek szín−
re a parkőrök. Nagyon ébe−
reknek kell lenniük, mert több
gépkocsivezető azt a cselt ve−
ti be, hogy tavalyelőtti parko−
lójeggyel próbálkozik. Ez
a gond jövő januártól meg−
szűnik, mert áttérünk a matri−
cás rendszerre − mondja Vö−
rös József. Ez már csak egy
konkrét gépkocsihoz használ−
ható, és nem beszélheti ki ma−
gát a gépkocsi tulajdonosa ar−

A kamerarendszer
is segíti a parkolás
felügyelését

A parkolószolgálat az adatok tükrében
Parkolójegy nélküli ideiglenes parkolásért kiszabott bírságok (2007. január 1. és 2007. május 31. között)
– a kiadott végzések száma: 295
– ebbõl a fellebbezési eljárás során megszüntettek 28-at (kérelmezték a bírság elengedését)
– ebbõl 64 az olyan jellegû határozat, amelyben az illetõt
felszólították az adó befizetésére.
ra, hogy lecsúszott, nem jól
látható helyen volt, vagy ho−
gy elfújta a szél.
Idén júliustól egyébként
módosult a városi parkolási

rendelet, mert ezentúl egy
parkolókártya csak egy konk−
rét gépjárműhöz érvényes.
A parkőrök tapasztalatai
szerint még mindig szép
számmal akadnak olyanok, a−
kik feketén akarnak leparkolni
a két parkolási övezet valame−
lyikében. Ekkor lépnek színre
a parkőrök, akik legelőször is
helyszíni ún. blokkbírságot
szabhatnak ki és egy csekket
adnak át a vétkes sofőrnek.
Mivel a parkolási díj adófajta,
ezért egyúttal eljárás indul az
illető ellen. Ha a gépkocsiban
nem tartózkodik sofőr, akkor
a rendőrségen először lusz−
trálással megállapítják, hogy
kié az autó és azután kézbesí−
tik a felszólítást. A belvárosi
első zónában 500, a második−
ban pedig 300 koronás bírság
szabható ki. Aki még ekkor
sem fizet, annak megemelt
összegre szóló újabb végzést
postáznak. Ez magánszemély

esetében már elérheti a 2 000
korona, cégnél pedig 100 000
koronát. Nem érdemes ujjat
húzni, mert ezután már a vég−
rehajtó következik, aki beva−
salja a tartozón a kiszabott
bírságot, sőt, az ügyintézés
minden költségét is. Így pél−
dául magánszemélynél az
eredeti 500 koronás büntetés
akár hétezer koronára is duz−
zadhat.

A két éve elfogadott parko−
lási szabályok néhol felül−
vizsgálatra szorulnak. Érvé−
nyes ez például a Kukučín
utca melletti lakótömbökre.
Itt a panellakások között az
ottlakók ingyenesen parkol−
hatnak. A „betolakodók“,
vagyis a fizetés elől mene−
külők azonban elfoglalják
a helyeiket. A Kukučín utca
felőli parkoló ugyanis fize−
tős és innen húzódnak be az
élelmesebbek a lakótömbök
közé, hogy ingyen parkol−
hassanak. Emiatt viszont az
ottlakóknak vannak parko−
lási gondjaik. A városi hi−
vatal építési és közlekedés−
ügyi szakosztálya ennek az
áldatlan helyzetnek az or−
voslására készít javaslatot.
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Parkovanie

Od neplatičov nezaplatené pokuty budú vymáhať exekútori

Namiesto parkovacích lístkov nálepky
Už dva roky brázdia ulice
mesta členovia parkovacej
služby. Úlohou mužov v žl−
tých vestách je kontrolovať
dodržiavanie parkovacieho
poriadku, ktorý bol zavede−
ný v auguste 2005. Pred
dvoma rokmi boli umiestne−
né v dvoch zónach Dunaj−
skej Stredy aj parkovacie
automaty.
Členovia parkovacej služby
predávajú aj parkovacie karty,
teda pomáhajú vodičom, ak
nemajú drobné, ktoré by mohli
vhodiť do automatov – povedal
pre DH náčelník mestskej polí−
cie, József Vörös. Členovia
parkovacej služby organizačne
patria k mestskej polícii. Ale
naším cieľom nie je, aby iba
vyrubovali pokuty – zdôrazňo−
val náčelník mestskej polície.
Ak niekto zaparkuje svoje vo−
zidlo, členovia parkovacej
služby vyčkajú, či vodič si za−
kúpi parkovací lístok. Musia
byť obozretní, vodiči sa totiž
pokúšajú švindlovať so starými
parkovacími lístkami. Tento

József Vörös: Našim cieľom
nie je vyrubovanie pokút
problém od januára zanikne,
Dunajská Streda totiž prechá−
dza na systém parkovacích ná−
lepiek. Nálepka bude použiteľ−
ná len na dané auto. Ďalšou
veľkou výhodou bude, že v po−
rovnaní s parkovacím lístkom
nálepka nezapadne, vietor ju
neodveje, na čo sa vodiči väč−
šinou zvykli vyhovárať.
Mimochodom od júla sa
menil parkovací poriadok

mesta, parkovacia karta je
použiteľná len pre jedno
konkrétne vozidlo.
Podľa skúseností členov par−
kovacej služby sa ešte vždy
v hojnom počte nájdu vodiči,
ktorí chcú načierno zaparkovať
svoje vozidlá v niektorej par−
kovacej zóne mesta. Vtedy na−
stupujú členovia parkovacej
služby, ktorí na mieste môžu
vyrubiť blokovú pokutu a pri−
stihnutému šoférovi odovzdajú
šek. Nakoľko poplatok za par−
kovanie je určitá forma dane,
začína sa voči previnilcovi ko−
nanie. Ak sa šofér nenachádza
v aute, z policajných záznamov
sa zistí majiteľ vozidla, potom
sa mu doručí výzva. V prvej,
centrálnej zóne je pokuta 500,
v druhej 300 korún. Kto neza−
platí ani túto sumu, tomu sa do−
ručí druhá výzva so zvýšenou
pokutou. Tá činí v prípade sú−
kromných osôb sumu do 2 000
Sk, v prípade firiem až do 100
000 Sk. Nevyplatí sa naťaho−
vať, lebo potom už nastupujú e−
xekútori, ktorí nevymáhajú len

Parkovacia služba
Prehľad pokút za nepovole−
né dočasné parkovanie
bez parkovacieho lístku
(1.01.2007 – 31.05.2007)
– počet vydaných rozhodnutí
295
– z toho zrušených mimo od−
vol. konania
28 ks
(zaslané žiadosti na od−
pustenie pokuty)
– z toho 64 rozhodnutí, pri
ktorých je zaslaná výzva
na zaplatenie dane

dlžnú sumu a pokutu, ale aj
všetky vzniknuté náklady. Tak
v prípade súkromných osôb sa
500 korunová pokuta môže vy−
šplhať aj na 7 tisíc Sk.
Parkovací poriadok bude
musieť byť miestami korigo−
vaný. Napríklad pri bytov−
kách na Kukučínovej ulici.
Medzi panelákmi môžu oby−
vatelia domov parkovať zadar−
mo. Ich miesta sú však obsa−
dzované náhodnými návštev−
níkmi, alebo tými, ktorí ne−
chcú platiť za parkovanie. To
má za následok, že obyvatelia
domu nemajú kde zaparkovať
svoje autá. Na riešenie tohto
stavu sa pripravuje v mest−
skom úrade návrh.
−pe−

Hulkó Gábor duplázott, az MTA−tagság után átvehette az SZTA Nagydíját is

„Érdekfeszítő szellemi kaland”
Korábbi számunkban megírtuk, hogy a
Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
177. közgyűlése a háromévenként esedé−
kes tagfelvétel keretében a Felvidékről
Dusza Jánost és városunk polgárát, Hulkó
Gábor professzort a rendszer− és irányí−
táselmélet szakterületen végzett munkája
elismeréseként választotta tagjai közé. Így
a korábbi tag Bauer Győzővel együtt már
három szlovákiai magyar tagja van a pati−
nás intézetnek. Nem sokkal később Hulkó
Gábor „duplázott“, azaz újabb elismerés érte szakmai munkáját,
mikor a Szlovák Tudományos Akadémia (SZTA) dísztermében az
akadémia jogelődje megalakulásának 65. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségen, mint a Szlovák Műszaki Egyetem Gépésze−
ti Karának kiváló kutatója átvehette az SZTA Nagydíját is a MA−
RABU projektben végzett munkájáért. A MARABU egy intelligens
virtuális szoftvertér, amely az internet közvetítésével kínál széles
körű támogatást irányítási folyamatok tervezéséhez és modellezé−
séhez. A projekt feladatait az SZTA informatikusai a pozsonyi és
kassai műszaki egyetemek munkatársaival végezték.
 Az MTA honlapján ol−
vasható méltatása szerint az
ön szakterülete a rendszer−
és irányításelmélet. Mit ta−
kar ez a kifejezés? – kérdez−
tük Hulkó Gábort

– A rendszerelmélet gépek,
berendezések és élő szerveze−
tek viselkedésének matemati−
kai megjelenítésével foglalko−
zik különböző területeken. A
kereskedelemben például a

villany, gáz, a benzin vagy a
fűtőolaj elosztásának rendsze−
rét vizsgálhatjuk, de akár egy
politikai párt tevékenységét is
leírhatjuk matematikai model−
lek segítségével.
 Említik az e téren piac−
vezető The MathWorks ame−
rikai szoftverfejlesztő világ−
céggel való együttműködését
is. Miben nyilvánult ez meg?
– A rendszer és irányításel−
mélet, amely a múlt század
hatvanas éveiben indult jelen−
tősebb fejlődésnek, az időten−
gely mentén értelmezi és old−
ja feladatait. Ezen tér−idő
szerkezetes rendszerek irányí−
tásának mérnöki elméletét
dolgoztam ki az elmúlt né−
hány évtizedben. Az informa−
tika látványos fejlődésének
vívmányait felhasználva az
utóbbi években munkatársa−
immal a The MathWorks
(Matematikai Művek) világ−
cégben elkészítettünk egy
szoftverkörnyezetet, mellyel a

tér−idő szerkezetes rendszerek
irányításának feladatait tanul−
mányozhatják, illetve oldhat−
ják meg az érdeklődők.
 Mennyi munka áll az
akadémiai tagság mögött?
–A pozsonyi Szlovák Mű−
szaki Egyetem négy kara fo−
gott össze a kutatási munkák−
ban. Majd 15 évig dolgoztunk
együtt a pozsonyi Komenský
Egyetem Orvosi Karának I.
Belgyógyászati Klinikájával, a
Szlovák Tudományos Akadé−
mia Informatikai Intézetével,
valamint több hazai és külföl−
di ipari vállalat fejlesztőegysé−
gével. Együttműködést foly−
tattunk prágai intézetekkel és
nyugat−európai egyetemekkel.
Ami a tudományos munkát il−
leti, az lényegében egy érdek−
feszítő szellemi kaland, ami
persze a távoli szemlélő szá−
mára leginkább a gályarabság−
hoz hasonlatos tizenkét – ti−
zennégy órás munkanapokban
nyilvánul meg.
(o)
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Daňové záležitosti

Kiknek van tetemes tartozásuk városunkkal szemben?

Ingatlanadó−hátralékosok névsora
A jogi és természetes személyek döntő többsége tisztességes
adófizető, azonban évről−évre szép számmal akadnak olya−
nok, akik folyamatosan elhanyagolják az ingatlanadó−fize−
tési kötelezettséget.
A városi hivatal illetékes szakosztálya kimutatást készített ar−
ról, hogy kik tartoznak az utóbbi kategóriába, akiknek ötezer
koronát meghaladó a tartozásuk. A listát böngészve kiderült,
hogy a nemfizetők évről évre csaknem ugyanazok, akik nem−
csak az adót, hanem a kirótt bírságot sem fizetik be. Az alábbi−
akban áttekintést közlünk a városi hivatal szakosztályának ada−
tai alapján arról, kiknek van a legnagyobb ingatlanadó−hátralé−
kuk a várossal szemben.
Jogi személyek összesített ingatlanadó−tartozásai
1999−tól 2006 végéig
Adonai Real Trans Kft., Pozsony
Ive−Tet Kft., Ollétejed
Elektromart, Dunaszerdahely
Agaricus Slovakia, Kft.,Sikabony
M−Land Kft., Dunaszerdahely
Suchonová Anna, DSZ
Vinoprodukt, Rt., Pozsony – Récse.
Stavil, Kft., DSZ
Mikap, Kft.,
Agriko, Kft., Nagyudvarnok
I.S.T.C. Kft., Újfalu, DSZ
Mezőgazdasági Szövetkezet, Jurová

245 392 korona
188 440 korona
148 000 korona
113 864 korona
60 564 korona
33 957 korona
52 108 korona
51 384 korona
143 502 korona
16 170 korona
15 520 korona
11 911 korona

Természetes személyek összesített ingatlanadó−tartozásai
1999−től 2006 végéig
Fitos Zoltán, Hodos.(2006)
Béhr Ladislav, DSZ
Klempa Szilárd, DSZ
Kucsera L. Renova, Bratislava
Kun Árpád, Bős
Végh Tibor, Várkony
Rampaskó Július, DSZ
Marcellová Rozália, DSZ
Dlhý Rudolf, DSZ
Antalová Barbora, Ollétejed
Takácsová Marta, DSZ
Boráros Alexander, DSZ
Cséfalvay Pál, DSZ
Miklósová Zuzana, DSZ

232 294 korona
265 001 korona
66 104 korona
79 400 korona
51 800 korona
51 562 korona
24 188 korona
29 306 korona
6 080 korona
8 715 korona
8 448 korona
6 940 korona
6 487 korona
5 446 korona

E kimutatás a lapzártánk idején tapasztalt állást tükrözi.

Nezaplatili daň z nehnuteľnosti

Kto má pozdĺžnosti voči mestu?
Väčšina právnických a fyzických osôb riadne odvádza da−
ne za nehnuteľnosti, ale každý rok sa nájdu i neplatiči, kto−
rí zabúdajú na svoje povinnosti.

I.S.T.C. Kft., Dunajská Streda
Poľnohospodárske družstvo, Jurová

Príslušný referát mestského úradu sumarizoval dlžníkov. Boli
zaradené firmy a osoby s dlhom, ktorý presahuje výšku 5 tis. Sk.
Z údajov vyplýva, že neplatiči sú z roka na rok takmer tí istí, ma−
jú pozdĺžnosti nielen na daniach, ale aj na sankčom úroku. V na−
sledujúcej tabuľke prinášame zoznam najväčších dlžníkoch.

Fyzické osoby – sumár nezaplatených daní z nehnuteľností
od roku 1999 do konca roku 2006

Právnické osoby – sumár nezaplatených daní z nehnuteľ−
ností od roku 1999 do konca roku 2006
Adonai Real Trans s.r.o., Bratislava
Ive−Tet s.r.o., Mliečany
Elektromart, Dunajská Streda
Agaricus Slovakia, s.r.o., Malé Dvorníky
M−Land s.r.o, Dunajská Streda
Suchonová Anna, Dunajská Streda
Vinoprodukt, a.s.., Bratislava−Rača
Stavil, s.r.o., Dunajská Streda
Mikap, s.r.o.,
Agriko, s.r.o., Veľké Dvorníky

245 392 Sk
188 440 Sk
148 000 Sk
113 864 Sk
60 564 Sk
33 957 Sk
52 108 Sk
51 384 Sk
143 502 Sk
16 170 Sk

Fitos Zoltán, Hodos (2006)
Béhr Ladislav, Dunajská Streda
Klempa Szilárd, Dunajská Streda
Kucsera L. Renova, Bratislava
Kun Árpád, Gabčíkovo
Végh Tibor, Vrakúň
Rampaskó Július, Dunajská Streda
Marcellová Rozália, Dunajská Streda
Dlhy Rudolf, Dunajská Streda
Antalová Barbora, Mliečany
Takácsová Marta, Dunajská Streda
Boráros Alexander, Dunajská Streda
Cséfalvay Pál, Dunajská Streda
Miklósová Zuzana, Dunajská Streda
Výkaz odzrkadluje situáciu v čase našej uzávierky

15 520 Sk
11 911 Sk

232 294 Sk
265 001 Sk
66 104 Sk
79 400 Sk
51 800 Sk
51 562 Sk
24 188 Sk
29 306 Sk
6 080 Sk
8 715 Sk
8 448 Sk
6 940 Sk
6 487 Sk
5 446 Sk
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40 fokos kánikulában
Az idei nyáron sorra dőltek meg a százéves melegrekordok.
Dunaszerdahelyen is gyakran 40 fok körüli hőséggel kellett
„megbirkóznunk“. A nyáron át üzemelő egyetlen városi
óvodában az óvónők egy kis odafigyeléssel és leleményes−
séggel úrrá lettek a hőségen. Ügyeltek a gyerekek folyadék−
fogyasztására, a hűvös fák alatt játszottak, olykor pedig
egy kis fürdőzés is jólesett.

22.8.2007
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10 Óvoda / Materská škola

A városi óvodaprogram a megvalósítás útjára lépett

Tetőcsere a Széchenyi utcai óvodában

Július elején beindult az
óvodaprogram: ennek kere−
tében a városi önkormány−
zat a kilenc óvoda fenntar−
tójaként az oviépületek fo−
kozatos felújítását és álla−
guk javítását tűzte ki célul.
A Széchenyi utcai óvoda ke−

rült először sorra, ahol egy
magyar és két szlovák nevelé−
si nyelvű osztály működik.
Nem véletlenül, hiszen az
épület tavaly beázott. Ez sem
meglepő, mert több mint 25 é−
ves létesítményről van szó, a−
mely lapostetős és szüntelenül
gond volt a nem megfelelő te−

tőtéri szigeteléssel. A tetőcse−
rére július elején került sor, ez
mintegy félmillió koronás rá−
fordítást igényelt a városi
költségvetésből.
A Széchenyi utcai óvodá−
ban már tavaly is lezajlott egy
komolyabb felújítás: ekkor a
padlót cserélték ki és a terme−
ket kifestették. A költségeket
részben szponzorok finanszí−
rozták, részben pedig a szülők
által befizetett illetékekből
állták.
Az Október utcai óvoda is
nagy változás előtt áll, hiszen
a fűtési időszak kezdetéig
gázművesítik. Eddig az óvoda
fűtését a kórház kazánjából
biztosították, ősztől viszont
már saját gázkazán adja a me−
leget, amely sokkal gazdasá−
gosabb fűtést tesz lehetővé.
Az óvodaprogram harmadik
idei akciójaként a Jesenský
utcai szlovák óvoda tetőcse−
repeit is újakra cserélik.
A többi óvodában is kisebb−
nagyobb javításokat, helyreál−

Začala sa realizácia mestského programu rekonštrukcie materských škôl

Výmena striech a kotla
V júli sa začala realizácia programu rekonštrukcie mater−
ských škôl, v rámci ktorej si mestská samospráva vytýčila
za cieľ postupnú rekonštrukciu predškolských zariadení.
Tie už niekoľko rokov patria do zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta.
Program bol odštartovaný
kompletnou obnovou strechy
škôlky na Széchenyiho ulici,
v ktorej sú dve slovenské trie−
dy a jedna je maďarská. Výber
materskej školy nebol náhod−
ný, strechu tejto škôlky totiž
bolo treba bezodkladne opra−
viť po tom, čo vlani zatiekla.
Nestalo sa to náhodou. Jedná
sa o 25 ročnú budovu s rov−
nou strechou, ktorej izoláciou
boli
vždy
problémy.
Rekonštrukcia strechy sa u−
skutočnila začiatkom júla,
z mestského rozpočtu bolo na
tieto práce vynaložených tak−
mer pol milióna korún.
V tejto škôlke sa vlani u−
skutočnila výmena podlahy
a miestnosti tiež boli vymalo−

vané. Náklady financovali
čiastočne sponzormi a čias−
točne boli hradené z rodičov−
ských príspevkov.
Aj materskú školu na
Októbrovom námestí čaká
veľká zmena. Do začiatku
zimnej vykurovacej sezóny
bude budova plynofikovaná,
vďaka čomu vykurovanie
škôlky bude hospodárnejšie.
Doteraz bola materská škola
vykurovaná z kotolne nemoc−
nice, od jesene však bude mať
novú, vlastnú kotolňu.
V rámci programu rekon−
štrukcie materských škôl sa
realizuje aj výmena strešných
krytín v škôlke s výchovným
jazykom slovenským na
Jesenského ulici. Ako pre

Dunajskostredský hlásnik ve−
dúca mestského školského ú−
radu Eva Nagyová uviedla, aj
v ostatných predškolských za−
riadeniach sa v priebehu leta
uskutočnia menšie opravy.

lításokat eszközöltek a nyár
folyamán, tájékoztatta lapun−
kat Nagy Éva, a városi tan−
ügyi hivatal vezetője. Elsősor−
ban több helyiséget kifeste−
nek, és a szociális létesítmé−
nyeket is felújítják, részben a
szülők által befizetett illeté−
kekből.
–v−
Szeptembertől ilyen figyel−
meztető táblák jelennek
meg a város iskolái és óvo−
dái környékén, amelyek ki−
helyezését a Metrans cég
kezdeményezte.

Od septembra budú u−
miestnené pri školách a
škôlkach tabule, ktorých
vyhotovenie iniciovala fir−
ma Metrans.
Niekde sa budú triedy maľo−
vať, inde sa opravia sociálne
zariadenia. Práce budú čias−
točne financované s rodi−
čovských príspevkov.
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A hallgatás nem old meg semmit
Előző számunkban beszélge−
tést közöltünk Hencze Ange−
lika gyermekpszichológussal
az anyanyelvű oktatás előnye−
iről. Az interjúra azt követően
került sor, hogy a Városi Mű−
velődési Központ Beszéljünk
róla c. rendezvénysorozata
keretében a pszichológusnő
előadása szokatlanul nagy
visszhangra talált a hallgató−
ság körében. A résztvevők
teljesen megnyíltak, elmond−
ták azokat az iskolai tapaszta−
lataikat is, amelyeket évek óta
feldolgozatlanul, titkolt teher−
ként cipeltek. Egyik fájdalmas
tapasztalatuk a kirekesztés és
a gúny volt; a szlovák iskolá−
ban osztálytársaikból ezeket
a reakciókat nagyon gyakran
fogyatékos szlováktudásuk
váltotta ki. Eközben nagyon
elgondolkoztató egy körül−
mény, nevezetesen az, hogy
valószínűleg nem a szlovák
gyerekek rekesztik ki rossz
szlovákságuk miatt magyar
társaikat. A dunaszerdahelyi
szlovák iskola tanulóinak
ugyanis több mint hetven szá−
zaléka magyar, tehát a leg−
több gyerek magyar környe−
zetből érkezik naponta az is−
kolába, ahol ugyancsak ma−
gyar társát csúfolja azért,
mert az nem tud eléggé szlo−
vákul. Közismert, hogy a kire−

kesztett, gú−
nyolt gyer−
mek teljesen
elveszíti ön−
bizalmát, és
végül arra is
képtelennek
tartja magát,
amit szeren−
csésebb kö−
rülmények
között játsz−
va elvégez−
ne. Ezzel be−
lekerül egy
olyan hely−
zetbe, amely−
ből segítség
nélkül nincs
kiút. Ő lesz
az ügyeletes
balek,
az
ügyefogyott
ostoba. Nagy kár, mert sok−
szor kifejezetten jó képességű
gyermekek kerülnek ebbe
a pozícióba. Hogyan lehetne
rajtuk segíteni? És hogyan
lehetne segíteni a csúfolódó−
kon, a kirekesztőkön? Mert
aligha kétséges, hogy mások
terrorizálása – mert erről
van szó, lelki terrorról – nem
vall egészséges lelkületre.
Hogyan lehetne feltárni, hon−
nan táplálkozik ez a készte−
tés, és hogyan lehetne változ−
tatni rajta? Hogyan lehetne

toleranciára tanítani a szlo−
vák iskolák magyar diákjait,
akik magyar társaiknak kese−
rítik naponta az életét, nehe−
zen gyógyuló lelki sebeket
ejtve rajtuk? Hogyan kezelje
ezt a szlovák pedagógus? És
hogyan a magyar szülő, a ki−
rekesztettnek és a kirekesztő−
nek az apja, anyja? És egyál−
talán, hogyan érhető tetten ez
a magatartás, amikor a szé−
gyenkező áldozat mélyen
hallgat róla, a kínzó pedig
nem dicsekszik vele? Olyan

Hogyan látja
Vekerdy Tamás?
Megkérdeztük Vekerdy Ta−
más gyermekpszichológust, a
Nők Lapja népszerű Testünk,
lelkünk rovatának tanácsadó−
ját, hogyan lehetne elejét
venni a fenti cikkben taglalt,
egy életen át fájó sebet hagyó
– kirekesztő magatartásnak.
Vekerdy Tamás: „Ez nem
szlovák—magyar kérdés ter−
mészetesen, hanem a másság
kérdése. Erdélyből gyerekek
jönnek hozzánk, akik sokkal
szebben, ízesebben, nagyobb
szókinccsel beszélnek magya−
rul, mint a magyarországi
gyerekek, de ugyanilyen kire−

kesztő kigúnyolás a részük,
mint amilyenről a dunaszer−
dahelyi beszélgetés résztvevői
számoltak be. Ha az erdélyi
kislány a hús klopfolása he−
lyett (német szó!) potyolást
mond – kiröhögik és végeér−
hetetlenül gúnyolják. Nem
fogják fel, hogy jobban beszél
magyarul, mint ők, ellenkező−
leg, úgy látják, hogy rosszab−
bul. Ezekben a csúfolásokban
a tanár, a tanárok szerepe nem
elhanyagolható. Ha a tanárnak
valódi kapcsolata van az osz−
tállyal, és ő befogadja, méltá−
nyolja a bármilyen értelemben

Fotó: archív
”más” gyereket, akkor az osz−
tály sem fogja csúfolni.
További kérdés, hogy va−
jon mikor kell egy kétnyelvű
közegben a másik nyelvhez
közelíteni a gyerekeket? Az
igazi persze az volna – de tu−
dom, hogy ilyesmit istenkí−
sértés állítani Kelet−Közép−

kérdések ezek, amelyekről ér−
demes elgondolkozni. De
csakis a közös gondolkodás
vezethet eredményre. Amikor
pszichológus, pedagógus e−
gyütt keres kiutat. Nagyon el−
kelne Dunaszerdahelyen egy
ilyen párbeszéd. A hallgatás
nem megoldás. A pszicholó−
gusok számára is kihívás le−
hetne egy olyan tréning ki−
dolgozása, amely ezt a hely−
zetet segítene oldani, javíta−
ni.
(vojtek)
Európában, ahogy erre a ma−
gyar hivatalosság sem volt
fogékony az első világháború
előtt és után, a kiváló magya−
rok példája ellenére – szóval
az igazi persze az volna, ha
kétnyelvű közegben mind a
két fél tanulná (és persze a
magáénál rosszabbul, de be−
szélné) a másik nyelvét.
Hogy mikor érdemes az
ilyesmit elkezdeni? A finnek
például ”nyelvi fürdőnek”
nevezik azt, hogy a svéd ki−
sebbség lakta területeken finn
óvodások a svéd, a svéd óvo−
dások a finn nyelvvel ismer−
kednek játékosan, dalokban,
mondókákban, mozgásos já−
tékokban, nem tanítva és ta−
nulva a másik nyelvet, hanem
csak megmerítkezve benne,
anélkül, hogy kezdetben érte−
nék.“
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Už aj predchádzajúce ročníky fotosúťaže potvrdili, že o dobrých fotografov nit núdze

Bystré oko, dobrý aparát

V súčasnosti je obrovský záu−
jem o fotoalbumy, ktoré pri−
bližujú život Bratislavy na
sklonku 19. storočia. Dobové
fotografie totiž zachytili kon−
tinuálne sa meniaci obraz
mesta. Napríklad čarovné zá−
kutia podhradia, synagógu na
Rybnom námestí, slávny
Kättenhaus, alebo malebnú
sochu Sv. Jozefa pri kostolíku
Notre Dame či mramorovú
sochu kráľovny Alžbety na
chodbe
farského
úradu
Modrého kostolíka,ktoré sú
dnes už minulosťou. Pokochať
sa v nich je možné už len na
starých fotografiách, preto je
vždy taký záujem o fotoalbu−
my niekdajšej Bratislavy.

Podobné publikácie vznikli
aj o iných mestách. Dunajská
Streda sa však rozhodla už
dnes myslieť na potomkov,
ktorí budú zvedaví na život
predkov na začiatku 21. storo−
čia. Príprava takéhoto albumu
je jedným z cieľov fotografic−
kej súťaže, ktorú už po tretí−
krát vyhlásila samospráva
Dunajskej Stredy. Zúčastniť
sa súťaže môžu nielen obyva−
telia mesta. Cieľom je zachytiť
mesto, jeho atmosféru, ako aj
život obyvateľov, ich obľúbe−
né miesta, ale aj staré domy a
ulice odsúdené na sanáciu, či
novostavby, aj prázdne plo−
chy, na ktorých budú zakrátko
stáť nové obytné domy alebo
sídliská.

Zaujímavá kompozícia sa
môže vydariť každému, nielen
profesionálnemu fotografovi.
Treba k tomu len dobrý apa−
rát a bystré oko. To, že o dob−
rých fotogra−
fov našťastie
niet núdze,
potvrdili už aj
predchádza−
júce ročníky
fotosúťaže.
Ak sa do
súťaže zapojí
viac fotogra−

fov, amatérov a profesionálov,
tak nielen odborná porota bude
mať z čoho vyberať, ale aj re−
daktori budúcich fotoalbumov,
ktoré, dúfajme, budú prezerať
naši vnuci, pravnuci, a verme,
že aj ďalšie generácie.
Súťažné práce sa môžu odo−
vzdať do polovice októbra
v Galérii súčasných maďar−
ských umeľcov (Vermesova
vila), resp. sa môžu poslať na
jej adresu.
Montáž z obrázkov
Pétera Fodora
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Soós László fotói

Jó szemű fotósokban
szerencsére nincs hiány –
ezt bizonyítják az előző két
év mellékelt pályázati fotói

Hatalmas sikere van a régi Po−
zsonyról készült albumoknak,
amelyek kevés szöveggel és
sok−sok korabeli fényképpel
idézik fel a hajdani koronázó
város szebb napjait, amikor
még létezett a girbegurba, ro−
mantikus utcácskák szabdalta
Váralja, a Hal téri zsinagóga, a
híres Kättenhaus, a Notre
Dame templom közelében a
bájos Szent József szobor, és
Rigele carrarai márványba fa−
ragott Erzsébet királynéját bár−
ki megcsodálhatta a Kék temp−
lom plébániájának folyosóján.
Mára mindez csak régi fényké−
peken látható, ezért van akkora
sikere a város egykori arcát be−
mutató kiadványoknak, noha
már több tucat jelent meg belő−
lük — a kíváncsiság és a nosz−
talgia alkotják a vásárlóerőt.
A siker hatására más váro−
sokról is jelentek meg hasonló
publikációk, és azok iránt is
nagy volt a kereslet. Duna−
szerdahely előretekint: már
most gondol a jövő generáci−
ókra, már most tesz azért, ho−

Figyelő szem
és jó gép
szükségeltetik

Göndör László fotói
gy kielégítse arra vonatkozó
kíváncsiságukat, hogyan éltek
elődeik a 21. század első évti−
zedeiben. Egy majdani album
összeállítása is az egyik célja
annak a fotópályázatnak, ame−
lyet első ízben három éve hir−
detett meg Dunaszerdahely
önkormányzata, és amelyre
most is várja a résztvevőket, a−
kik nem csak dunaszer−
dahelyiek lehetnek. A cél az
volt, hogy megörökítsék jelen−
legi állapotában a várost, is−
mert részleteit és kevésbé is−
mert zugait, folyton változó
arculatát és atmoszféráját, la−
kóinak mindennapi életét és
ünnepeit. Lencsevégre kapni
a lebontásra ítélt épületeket és

az éppen épülőket is, sőt, az ü−
res telkeket is, amelyen nem−
sokára házak magasodnak.
Nem kell hivatásos fényké−
pésznek lenni ahhoz, hogy va−
laki izgalmas és egyedi felvé−
teleket készítsen, csak egy
fényképezőgépre van szükség
és érzékeny, figyelő szemre.
Jó szemű fotósokban szeren−
csére nincs hiány, ahogy azt az
előző két év mellékelt pályá−
zati fotói is bizonyítják. Jó
lenne, ha még többen kapcso−
lódnának be a versenybe, hogy
a mostani zsűrinek és a majda−
ni albumok szerkesztőinek le−
gyen miből válogatniuk. Mert
reméljük, hogy nem csak egy
albumra való fénykép gyűlik

így össze, s így azt, amit most
mi, egykor unokáink, sőt déd−
és ükunokáink is látni fogják.
A fotópályázat résztvevői
pályamunkáikat október kö−
zepéig a Kortárs Magyar Ga−
lériában (Vermes villa) adhat−
ják le, vagy a pályázati kiírás−
ban megjelölt címre küldhetik
el. Az egyéb tudnivalókat a
lapunkban is közölt pályázati
felhívás tartalmazza. (vk)
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Tento klub v určitom zmysle každého rozvíja: aj deti, aj dospelých

Po letných prázdninách opäť ožije detský klub
Motkáčikovia alebo ľudovo povedané Klub baba−mama bol
výborný nápad. Nasvedčuje tomu aj skutočnosť, že klub
funguje už štvrtý rok v priestoroch MsKS. Mladé mamičky
týždenne dvakrát, v pondelok a v stredu prinášali sem svoje
ratolesti. Činnosť klubu usmerňuje pani EDIT BUDAY, uči−
teľka cirkevnej školy z Dolného Štálu.
Ona tvrdí, že v správnom čase
zaklopala na správne dvere.
Dohodnúť sa s pani riaditeľ−
kou mestského kultúrneho do−
mu, pani Ildikó Ibolya nebo−
lo ťažké, veď v tom čase už aj
sama rozmýšľala o niečom po−
dobnom. Pridelili jej miest−
nosť, v ktorej umiestnila ma−
mičkin starý nábytok. Stenu
štýlovo dekorovala veľkým
obrazom Macka pusíka, ktoré
namaľovalo 14 ročné dievčat−
ko. A potom už prichádzali
mamičky, jedna po druhej –
spomína s úsmevom na tvári
pani Edit Buday.
„Už sa ani presne nepamä−
tám, ako sa to začalo. Sadla

jeme, spievame, hráme sa lop−
tové hry, detské hry, mamičky
a deti, všetci spolu.“
Táto činnosť sa koná v zr−
kadlovej sále. Aj keď sú dve−
re miestnosti zatvorené, ve−
selý džavot prezrádza, že sa
deti
dobre
zabávajú.
Nepoužívajú tu klasickú
plastelínu, ale modifikova−
nú, z múky, vody, so štipkou
soli. Netreba ju upiecť,
stvrdne i bez toho. Dá sa
prifarbiť potravinárskymi
farbami, a nič sa nestane ani
vtedy, ak dieťa túto masu
náhodou ochutná. V miest−
nosti sa nachádzajú aj iné
hračky, najmenší sa tešia

som na bicykel a roznášala
pozvánky z domu do domu.
Nápad založiť klub som pri−
niesla z Anglicka. Tam som
videla, ako sa mamičky pravi−
delne schádzajú na kávu, čaj,
rozprávajú sa, vymenia si skú−
senosti a ich malé ratolesti sa
motkajú okolo nich. Zvlášť sa
s nimi nik nezaoberal, len sa
tam
tmolili.
Obrázky
z Anglicka sa v mojej mysli
vynorili po narodení mojej
dcéry. Vtedy som si zaumieni−
la, že to skúsim aj ja. Naše
stretnutia sa líšia od anglic−
kých len tým, že u nás sú vždy
nejaké spoločné aktivity:
skackáme spolu, alebo tancu−

hlavne tým, ktoré môžu tla−
čiť alebo ťahať. To, čo nik
nechce, sú plyšové zvierat−
ká. A to i napriek tomu, že
ich je tu neúrekom. Malé,
veľké,
samé
darčeky.
Sladkosti, chrumky sa nepo−
dávajú, deti dostanú na de−
siatu ovocie, najčastejšie ja−
bĺčko. Namiesto prisladzo−
vaných malinoviek dostáva−
jú na pitie obyčajnú vodu.
Tu aj to dieťa zje jabĺčko,
ktoré ho doma odmieta.
Priemerne sa v klube schá−
dza 10−12 mamičiek. V obdo−
bí sviatkov, ako je Mikuláš,
veľká noc, fašiangy, maškarný
ples atď. o niečo viac. A pri−

chádzajú aj oteckovia, nieke−
dy sú aj dvaja. Sú ratolesti,
ktoré prinášajú do klubu ba−
bičky, a z času na čas prichá−
dzajú aj slovenské mamičky.
„To je najlepšie – hovorí pani
Edit – že to nie je len klebetný
klub. Maminy otvárajú otázky,
ktoré sa javia z ich pohľadu
ako problematické. Najčas−
tejšie hovoria o vzdorovaní
detí a o škôlke. Stáva sa, že
mamičky ustarostene hovoria
o svojich deťoch, po niekoľ−
kých vetách však vysvitne, že
to, čo považovali za problém,
problémom vôbec nie je.
Niekedy sa stáva aj opak: ma−
mičky sú unesené vývojom
svojich detí. Po niekoľkých
minútach však zisťujú, že aj o−
statné detičky sa vyvíjajú po−
dobným tempom a smerom.“
„Mamičky sa veľmi veľa na−
učia jedna od druhej – hovorí
jedna zo zainteresovaných.
Pani Mária Pálfy, ktorá nosí
do klubu svoje vnúča dúfa, že
si dieťa ľahšie zvykne ne škôl−
ku. Andrea Roth patrí medzi
kmeňové
členky klubu,
najprv navšte−
vovala Mot−
káčikov
so
Zsófiou, po−
kračovala so
Sárou, teraz
navštevuje
klub s Áro−
nom.
Naj−
staršia dcéra
od septembra
nastúpi do zá−
kladnej školy,
bude v jednej
triede s viace−

rými deťmi, ktoré
pozná z klubu a po−
tom zo škôlky.
Pani Edit Buday
tvrdí, klub v urči−
tom zmysle každé−
ho rozvíja. Aj deti,
aj maminy. Nie je
výnimkou ani vedú−
ca, aj ona sa tu
mnohému naučila.
Ba aj reportérka sa
za ten kratulinký
čas, čo trávila v klu−
be naučila psycho−
lógiu jedenia jabĺč−
ka. Že v čom spočíva? „Je za−
ujímavé sledovať, ako dieťa
prijíma očistené, nakrájané
jabĺčko. Niektoré deti sa na
mňa usmejú, iné obozretne
skúmajú, čo im ponúkame. Je
také dieťa, čo najprv zoberie,
prštekom prešetrí, potom vrá−
ti späť, iné uchmatne aj nie−
koľko nakrájaných jabĺčok. Sú
deti, ktoré ma najprv otestujú,
hlboko sa mi pozrú do oči, až
potom sa opovážia zobrať si
ponúkané jabĺčko. Je príjem−
né sledovať ich. Stáva sa aj to,
že mamička predbehne svoje
dieťa, zoberie jabĺčko z tanie−
ra a ponúka ho dieťaťu. Vtedy
ju žartovne pokarhám: ne−
chaj, aby sa tvoje dieťa reali−
zovalo.“
Kde sa prijímajú deti s toľ−
kou láskou a pozornosťou,
tam sa ratolesti cítia dobre.
A kde sa drobci cítia dobre,
tam sa dobre cítia aj mamičky.
Už aj preto sa oplatí navštevo−
vať tento klub. Kto tak raz uči−
ní, určite príde aj na ďalšie se−
denia klubu. (p)

Fotky: archív
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Ismét gazdagodott a Kortárs Magyar Galéria

Teljesült
100 szobor a Vermes villában kívánság

Új szobrokkal gyarapodott
a Kortárs Magyar Galéria
gyűjteménye, amely köztu−
dottan az alkotók által ado−
mányozott művekből áll.
Az eddigi gyakorlat az volt,
hogy a város minden évben
tízegynéhány képzőművészt
látott vendégül a termálfürdő
közelében álló nyaralójában,
azok pedig egy−egy alkotá−
sukkal viszonozták a vendég−
látást. Az idén a nyaraló re−
konstrukciója miatt a művész−
telep elmaradt, a magyaror−
szági szobrászművészek aján−
dékozó kedve azonban töret−
lennek bizonyult, amiről ti−
zennégy szobor tanúskodik. A
művészek Dunaszerdahelyen
tett látogatásáról Lipcsey
György, a Kortárs Magyar
Galéria kuratóriumának elnö−

ke számolt be lapunknak.
„Nagyon szép munkák
gyűltek össze, neves művé−
szek alkotásai. Olyan kiváló−
ságok tisztelték meg egy−egy
művükkel a galériánkat, mint
Lugossy Mária, Gál Tamás,

Ézsiás István vagy a Kos−
suth−díjas Haraszti István,
akinek nagyon nehéz hozzá−
jutni a szobraihoz. Haraszti
István nagyon szép beszédet
mondott az ajándékozók al−
kotásait bemutató kiállítás
megnyitóján. Arra buzdította
a dunaszerdahelyieket, hogy
legyenek büszkék a galériá−
jukra, és látogatásaikkal tölt−
sék meg élettel a Vermes vil−
la termeit. Mert a galéria el−
sősorban a közönségé, csakis
általa képes élni – hangsú−
lyozta a neves művész.
Budahelyi Tibor, a Magyar
Szobrász Társaság vezetőségi
tagja, akiről elmondható, ho−
gy a rengeteg energiát és han−
gyamunkát igénylő szerve−
zést tekintve benne éledt újra
a gyűjteményt életre hívó
Luzsicza Lajos szelleme,
közölte, hogy még ebben az
évben újabb szobrok érkez−
nek Magyarországról. Ezzel
teljesül egy szép felajánlás,
ugyanis maguk a magyaror−
szági szobrászok voltak azok,
akik festő− és grafikus társaik
példáján felbuzdulva szorgal−
mazták, hogy a szobrászat is
legyen méltó módon képvi−
selve a dunaszerdahelyi galé−
ria anyagában. Ennek a ne−
mes adni akarásnak köszön−
hetően ma már több kiállítás−
ra való szoborral dicsekedhe−
tünk, számuk a százat közelí−
ti.“ (vk)

Két festőművész közös kiállítása
Az Art Ma galéria soros kiál−
litásán az érdeklődők ezúttal
két magyarországi, Kopasz
Tamás budapesti és Tolnay
Imre győri művészek alkotá−
sait tekinthették meg. A kiállí−
tást megnyitó Hushegyi Gá−
bor művészettörténész szerint
nem véletlen a két festőmű−
vész közös kiállítása, ugyanis
nagyon sok hasonló vonás fi−
gyelhető meg alkotásaikon.
Mindkét művész az absztrakt,
tárgy nélküli festészet jeles
képviselője. Kopasz Tamás
képeire az érzelmek intenzív
kifejezése jellemző. A sötét
színekkel dolgozó művész
csapongónak tűnő alkotásain

azonban mégis megfigyelhető
a tudatos építkezés. Tolnay
Imre a fény nagy tisztelője, aki

a világosságot és a sötétséget
életünk meghatározó jelensé−
gének tekinti.

Az idei Dunaszerdahelyi Ze−
nei Napokról beszámoló má−
jusi cikkünk Lipcsey Ildikó−
nak, a rendezvény ötletgazdá−
jának és fő szervezőjének, a
zeneiskola igazgatójának az−
zal a kívánságával zárult, ho−
gy bárcsak ne feledkezne meg
róluk a Kulturális Minisztéri−
um. Most tőle kérdezzük: nem
feledkezett meg?
„Legnagyobb örömünkre a
minisztérium nem feledkezett
meg a rendezvényünkről, ke−
rek 50 ezer koronával támo−
gatta, már meg is kaptuk a
pénzt. Ez hatalmas megköny−
nyebbülést jelent számunkra,
mert ennek köszönhetően vis−
sza tudjuk adni azt az össze−
get, amelyet kénytelenek vol−
tunk kikölcsönözni, hogy fe−
dezni tudjuk a kiadásokat. És
van még egy nagy−nagy örö−
münk: alig fejeződtek be a ze−
nei napok, máris kezdtek jön−
ni az ajánlatok, és nem is akár−
milyenek. Ismert, rangos elő−
adóművészek jelentkeztek, és
jelentkeznek folyamatosan,
hogy szívesen fellépnének a
jövő évi rendezvényen. Ter−
mészetesen mellékelik a mű−
sorukat is, és így lassacskán
kezd alakulni a következő évi
program. Az, hogy neves mű−
vészek maguktól jelentkez−
nek, arról tanúskodik, hogy a
Dunaszerdahelyi Zenei Na−
poknak jó visszhangjuk van
zenei körökben. Ez egyben
garancia arra is, hogy a jövő
évi rendezvény nívója nem
lesz rosszabb az eddiginél, sőt
− mi, akik részt veszünk a
szervezésében, titkon ebben
reménykedünk – talán még jo−
bb is lesz nála. (vk)
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Držanie psov
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Hosszú távú fejlesztési tervek a strandon
a halakat áttelepítik az út
túloldalán található tóba,
ami a horgászás szerelmese−
inek jelent majd újabb lehe−
tőséget.
A strand fejlesztési terveire

Az elkövetkezendő években
új úszófelülettel bővül a
Thermál Park. Az objektum
területén található tavat fürdő−
tóvá kívánja alakítani a strand
vezetősége, hogy ezzel a ter−
mészetes vizeket kedvelőket
is kicsalogassák a fürdőbe.
Egy német −− osztrák szabada−
lom alapján lesz megoldva a
víz tisztántartása. A szabada−
lom szerint a tó egyik, elvá−
lasztott részébe speciális nö−
vényzetet ültetnek, mely ál−
landóan tisztán tartja a tó vi−

az üzemeltető részvénytársa−
ság és az önkormányzat fej−
lesztési terveket készítet,
amelyek alapján uniós pályá−
zatokból tud forrásokat terem−
teni a kivitelezésre. (pa)

zét. Innen emelik majd át a vi−
zet a tó fürdőzők és vízi spor−
tok számára fenntartott olda−
lára. Itt lesz kialakítva egy
homokos part (beach) és egy
gyermekes családok számára
is alkalmas természetes fürdő−
ző – és napozó hely.
Az eddig kihasználatlanul,
a tó közepén álló dombot is
hasznosítani kívánják. E he−
lyütt a tervek szerint egy hat
sávos vízi csúszda épülne
majd.
A víz tisztasága érdekében

Väčšina psíčkárov nepozná príslušné nariadenie
mesta o držaní psov, len tuší, že niečo také existuje
Je teplý júlový podvečer.
Medzi panelákmi pobehuje
niekoľko psov. Zvieratá
s hustejšou srsťou očividne
ťažko znášajú teplo. V lete
venčím psa len večer, aby ne−
dostal úpal, hovorí oslovený
psíčkár.
Nás však tentoraz zaujíma
niečo iné, konkrétne, či ma−
jitelia psov dodržiavajú prís−
lušné záväzné nariadenie mes−
ta o chove a držbe psov. Či
vôbec vedia o tom, že niečo
také existuje? Aj náš sprie−
vodca, Mihály Fodor, prís−
lušník mestskej polície kladie
otázky náhodne zastavenému
psíčkárovi práve z tejto oblas−
ti.
Čiernobiely pes je na oboj−
ku, ako to predpisuje naria−
denie, jeho majiteľ však nemá
pri sebe sáčok ani novinový
papier, či inú pomôcku, s kto−
rou by výkal svojho štvor−
nohého miláčika dokázal od−
strániť. Ako zastavený majiteľ
povedal, je si vedomý toho, že
výkaly nemožno zanechať na
trávniku alebo na chodníku,
tie môžu byť zdrojom rôznych

chorôb. Prisľúbil, že nabudúce
už bude mať pri sebe vhodnú
pomôcku. Pritakáva i náš
sprievodca: „Dnes Vám poku−
tu nevyrubíme, len upozor−
níme na porušenie mestského
nariadenia. Nabudúce však
budeme prísnejší“ – hovorí.
Ako podotkol, za previnenia

tohto druhu, ako aj za chýba−
júci krúžok s evidenčným čís−
lom psa by mohol na mieste
vyrubiť 500 korunovú pokutu.
Samozrejme,
zastavení
psíčkari svorne tvrdili, že
svojho štvornohého miláčika
nahlásili na mestskom úrade.
Ich tvrdenie sa dajú ľahko a

rýchlo overiť na mestskom ú−
rade. Kto tak neučiní do troch
mesiacov, môže byť potresta−
ný aj do výšky 5 tis. korún.
Kormi, Noci, Bundáš,
Morži... s majiteľmi týchto
psov sme sa počas našej ve−
černej kontroly stretli. Ale
nielen oni znečisťujú svojimi
štornohými maznáčikmi naše
sídliská. Chovatelia a majite−
lia psov by mali myslieť na to,
že psie výkaly môžu byť zdro−
jom rôznych vážnych chorôb
a infekcií. Preto by malo byť
aj ich záujmom, aby ne−
zostávali na chodníku či tráv−
niku.
Nariadenie o držaní psov
bolo mestským zastupiteľ−
stvom prijaté v roku 2004.
Ako sme sa aj počas večernej
prechádzky mestom presved−
čili, väčšina držiteľov psov ho
vôbec nepozná, hoci vymed−
zuje povinnosti majiteľov.
V nasledujúcich vydaniach
DH si preto opäť pripo−
menieme tieto predpisy, ako
aj možné sankcie za porušenie
všeobecne záväzného naria−
denia mesta.
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A kutyatartásra vonatkozó kötelező érvényű városi rendeletet általában nem ismerik
a gazdik, csak sejtik, hogy ilyesmi létezhet

Esti „ebvadászaton”
Fülledt júliusi este van. A ke−
leti lakótelep tömbházai kö−
zött több kutyus rohangál. A
nagyobb bundát viselő ebek
pihegnek, nehezen tűrik a
rekkenő hőséget. Ilyenkor es−
tefelé hozom csak le, nehogy
délután hőgutát kapjon, ma−
gyarázza az egyik ebtulaj−
donos.
De bennünket most más ér−
dekel. Nevezetesen az, hogy a
gazdik betartják−e a kutyatar−
tásra vonatkozó városi rende−
letet. Hogy egyáltalán tudnak−
e arról, hogy ilyesmi létezik.
A kis szerkesztőségi stábun−
kat elkísérő városi rendőr, Fo−
dor Mihály is erről faggatja a
leszólított kutyasétáltató urat.
Fekete−fehér kutyusa pórázt
visel, úgy, ahogy a rendelet
előírja. A gazdinál viszont
nincs zacskó vagy újságpapir,
amivel az ürüléket a kukába
dobná. Szabadkozik is, tudja,
hogy nem szabad a fűben va−
gy a járdán hagyni a kutyaürü−
léket. De most éppen nem ho−
zott magával erre szolgáló
kelléket. Majd legközelebb
már biztosan lesz nála, ígéri.

Pedig rengeteg fertőző beteg−
ség forrása lehet a szanaszét
heverő ürülék. Emberünk bó−
lint, hogy ezt ő is tudja.
„Most még nem bírságo−
lunk, csak figyelmeztetjük,
hogy Ön, kedves uram, ren−
deletet sértett. Legközelebb
már szigorúbbak leszünk” −
magyarázza a kíséretünkben
lévő városi rendőr. Majd a
nyomaték kedvéért hozzáte−
szi, hogy 500 koronás hely−
színi bírságot is kiszabhatna
ezekért a vétségekért, vagy a−
zért, hogy az ebnek nincs a
nyakában a nyilvántartási
száma.
Persze, minden ellenőrzött
gazdi állította, hogy a kutyája
be van jelentve a városi hiva−
talban. Ezt gyerekjáték más−
nap a nyilvántartás alapján
megállapítani. Aki ezt elmu−
lasztja és több mint három
hónapja tart kutyát, akár öt−
ezer koronás bírságot is fizet−
het.
Kormi, Noci, Bundás, Mor−
zsi... – ezekkel a kutyusokkal,
illetve gazdijaikkal találkoz−
tunk. De a többi négylábú
kedvenc is jócskán hozzájárul
közterületeink szennyezésé−
hez. A gazdiknak gondolniuk
kellene arra, hogy milyen fer−
tőző betegségeket okozhat a
szanaszét heverő kutyaürülék.
Ezért saját és környezetük ér−
dekében is gondot fordíthat−
nának arra, hogy eltávolítsák
a járdáról és a füves területről.
(pve)

„Most csak figyelmeztetjük az embereket, de
ősztől már megkezdjük a bírságolást is” – fi−
gyelmeztet Fodor Mihály városi rendőr

Az ebtulajdonosokra vo−
natkozó városi rendeletet
2004−ben fogadta el a vá−
rosi képviselőtestület. Esti
körsétánk is azt igazolta,
hogy az emberek nem is−
merik, pedig a rendelet
egy sereg kötelességet tar−
talmaz a gazdikra nézve.
Lapunk következő szá−
maiban részletesen ismer−
tetjük ezeket a kötelezően
betartandó előírásokat és
a kiszabható szankciókat.
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gyre több szurkoló teszi
fel napjainkban a kér−
dést, vajon mi okozta az egy−
kor szebb napokat is látott
DAC fociklub hanyatlását.
Ha csupán a járási havilap,
illetve a városi Téma bértoll−
nokainak elemzéseit olvassuk,
olyan érzésünk támadhat,
hogy mindenért városunk pol−
gármestere és a labdarúgó
klub jelenlegi vezetése okol−
ható. Ezek az állítások távol
állnak a valóságtól, ezért a
mára kialakult helyzet valós
okaival igyekszem az alábbi−
akban megismertetni szurko−
lótársaimat.
Puskás Ferenc szerint, aki a
múlt század ötvenes éveiben a
világ egyik legjobb labdarú−
gója volt: kis pénz kis foci,
nagy pénz nagy foci. Ez a pu−
skási állítás jellemzi szeretett
klubunk sikereit és kudarcait
is egyaránt.
A 80−as évek elején kezdő−
dött a DAC sikertörténete. Az
akkori járási pártvezetés segít−
ségével sikerült bevonni a já−
rás szövetkezeteit a labdarúgó
klub támogatói közé. Ezek al−
kalmazták a DAC játékosait és
biztosították alapfizetésüket.
Biztos anyagi háttérrel, nyu−
godt körülmények között lehe−
tett építkezni. Ennek az évti−
zednek a végére a DAC lett az
ország egyik legtehetősebb és
ezáltal legstabilabb fociklubja.
Az 1989−es bársonyos forra−
dalommal beköszönt változá−
sok érzékenyen érintették a
klub életét is. 1991−re szinte az
összes mezőgazdasági szövet−
kezet anyagi háttere megren−
dült, s megszüntették az addig
nyújtott támogatást. A klub−
ban több válogatott futballista
játszott, ekkor a nézőszám
azonban ennek ellenére meg−
csappant. A bevételkiesést a
vezetőség a játékosok eladásá−
ból kezdte pótolni.
Az 1990−es évek második
felére a Csehszlovák Bajnok−
ság felbomlott. Az így kelet−
kezett ismételt bevételkiesése−
ket újabb játékosok eladásával
és kölcsönök felvételével pó−
tolta a vezetőség. Ez oda veze−
tett, hogy a legjobb játékosain−
kat elveszítettük, biztos anyagi
háttér nem volt, a csapat pedig
a kiesés szélére sodródott.
1998−ra több tízmillióra duz−
zadt a DAC focicsapatának
adósságállománya, ami csődöt
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és tarthatatlan helyzetet ered−
ményezett. A reménytelenség−
ben a város akkori önkormány−
zata, Pázmány Péterrel az élén,
sietett a csapat megmentésére.
Dunaszerdahely egy értékét
megóvandó, megalapították a
város tulajdonában levő FK
DAC 1904 részvénytársaságot.
A város képviselő−testülete új
elnökséget nevezett ki a klub

adtak. Megszüntették a klub
profi státusát és ezzel megad−
ták az agonizáló klubnak a ke−
gyelemdöfést. Ettől az idő−
szaktól kezdve játékosaink
szabadon igazolhatóvá váltak.
A 2003/2004−es szezon
kezdetére az akkori vezetősé−
get mintha a föld nyelte volna
el. Az ifjúsági szakág csődbe
jutott és a DAC a nehezen

Más a foci,
más a politika

(Foto: www.fcdac1904.com
− Nagy Krisztián)

élére, melyet a klub volt futbal−
listái, köztiszteletben álló vál−
lalkozók és futballszakembe−
rek alkottak. Céljuk az volt,
hogy az adott játékosállo−
mánnyal feljussanak az I. ligá−
ba és megmentsék a klubot. Az
adósságaitól megszabadult
klub teljesítette a kitűzött célt,
és visszaküzdötte magát az I.
ligába. A siker nem tartott so−
káig. A II. ligába való lecsú−
szással, melyben közrejátszott
az újabb átszervezés is, meg−
pecsételődött a klub sorsa. A
nézőszám folyamatosan csök−
kent, a klub menedzsmentje
pedig szponzorok híján a „régi
szokás szerint” ismét a játéko−
sok eladásából és kölcsönök
felvételével foltozta a lyuka−
kat. Minden akkori vezető szá−
mára világossá vált, hogy ez az
állapot nem tartható. 2003−ban
újra „becsődölt” a labdarúgó−
csapat. Az akkori menedzs−
ment, amelynek tagjai még ek−
kor is kizárólag a fociból és a
DAC−ból éltek, látva a helyzet
tarthatatlanságát, mindent el−

összeszedett 11 focistával, 9
ponttal az utolsó helyen vég−
zett az őszi idényben.
Az önkormányzat válaszút
elé került. Tudatában volt an−
nak, hogy a csapat működteté−
se nem kizárólag önkormány−
zati feladat, ezért vagy bizto−
sítja az élsport további mű−
ködtetését, vagy megszűnik a
szerdahelyi foci. Győzött a
labdarúgás szeretete és a kép−

viselő−testület úgy határozott,
hogy leváltja az eddigi, a klu−
bot többször csődbe juttató
menedzsmentet és egy új,
amatőr szinten működő veze−
tést nevez ki.
A város ebben az időben
rendezte a klub több mint 4
millió koronás tartozását és
ettől kezdve biztosítja stabil
anyagi hátterét. A képviselő−
testület által meghatározott
összeg a DAC működését ha−
tárok közé szorítja. Ez azt je−
lenti, hogy a költségvetési tá−
mogatás a másod−, illetve a
harmadosztály szintjéig teszi
lehetővé egy amatőr klub mű−
ködését. A régi szép időket u−
gyan kellemes emlegetni, de
Puskás szavait továbbgondol−
va, egy tőkeerős befektető
nélkül profi körülményeket
nehéz biztosítani.
A klub jelenlegi helyzetét
látva sajnálatos, hogy nincs o−
lyan futballszerető helyi vállal−
kozó Dunaszerdahelyen, aki
magáénak érezné és támogatná
a klubot. Jellemző, hogy való−
színűleg az elmúlt évek törté−
nései is elriasztják a potenciális
támogatókat, hiszen vannak, a−
kik a DAC focicsapatának sor−
sából is politikát kreáltak. Pe−
dig a dunaszerdahelyi foci léte
nem a politikumról szól.

A

továbbiakban két le−
hetőség adódhat. Az
első szerint egy tőkeerős be−
fektetőt talál a vezetőség, aki
a várossal közösen finanszí−
rozná a profi fociklubot. A
második variáns szerény
anyagi lehetőségekkel szá−
mol, amelyhez mérten a DAC
amatőr alapon a regionális
bajnokságok résztvevőjévé
válik.
PÁPAY ZOLTÁN

A DAC kerete:
1 Kobr Jiří, 2 Košovan, 3
Uzola István, 4 Csölle József,
5. Bognár Zoltán, 6 Adam
Marián, 7 Buka Pál. 8 Egri Ti−
bor, 9 Kriss Miroslav, 10 Hor−
váth Martin, 11 Zlacký Vladi−
mír, 12 Belkovics László, 13.
Németh Krisztián, 14 Olejník
Jozef, 15 Lelkes Ádám, 16
Húšťava Filip, 17 Bartalos Ár−
Meszlényi Tibor vezetőedző pád, 18 Hamar Péter, 19 Ha−
bán Tamás, 22 Döme. Edzők:
Meszlényi Tibor, Sebő László, Baranyai Imre, Lunák František
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Folytatjuk a dunaszerdahelyi sportklubok bemutatását: A fiatalabb és az idősebb
diákcsapat az idén kerületi bajnoki címet nyert!  Öt klubban 85 játékos szerepel

A DAC a kézilabda−utánpótlás sikeres bázisa
Lehet hatásosabban kezdeni
egy sportklub bemutatását,
mint a sikereivel? A Duna−
szerdahelyi DAC kézilabda−
klub esetében ez elmondható.
Mindkét diákcsapata, a fiata−
labb diákok (94´) és idősebb
diákok (92´) ugyanis megnyer−
te a Nagyszombati kerületi
bajnokságot! A két DAC gár−
da tehát ott volt az eperjesi or−
szágos döntőben.
Egy bajnoki idényben sike−
rült. Hasonló DAC diák dup−
lázásra legutoljára 1999−ben
volt példa, amikor a 84−esek
és a 86−osok nyertek kerületi
bajnokságot. Nem véletlen,
hogy ma zömmel ők alkotják
a DAC II. ligás felnőtt együt−
tesét. Egyébként Kálmán
Miklós klubelnök és edző irá−
nyításával tavaly az idősebb
diákcsapat (93−asok) úgyszin−
tén kerületi bajnok volt. Ha
megnézzük a DAC kézilabda−
klub tagságát, láthatjuk, hogy
a legkisebbektől, tehát a két
éve a Vámbéry Alapiskolában
Kálmán Miklós és Dömény
Lubos vezetésével működő
felkészítő csoporttól (4. osztá−
lyosok) kezdve, amelyet akár
„kézisulinak” is nevezhetünk,
egészen a férfi csapatig a teljes
felépítmény megvan – kivéve
a juniorokat. Folytassuk tehát
a sort a friss kerületi bajnok fi−
atalabb diákcsapattal, ahol a

fiatal, még kezdőnek mondha−
tó, de már sikeres Kálmán Pé−
ter edző tavaly augusztustól
végzett szakmai munkájának
gyümölcse most beérett. Apja,
Kálmán Miklós, az idősebb
diákokkal vitte végbe ugyan−
ezt a fegyvertényt.
A klub következő szintje a
15–17 évesekből álló ifjúsági
csapat, amely Fodor Mihály
edző keze alatt az országos if−
júsági liga nyugati csoportjá−
ban szerepel. Végül a felnőtt
csapat második éve a II. ligá−
ban, a keret fele idősebb ifjú−
sági és junior korú, fiatal,
perspektivikus játékos, köztük
olyan korábbi korosztályos or−
szágos válogatottak, mint
Barta Róbert, Simon Sán−

EREDMÉNYEK
A Szlovák Kupa I. fordulója
DAC 1904 – OTJ Moravany
nad Váhom 5:0 (2:0)
2007.08.07.: Sima győzelem.
Németh fontos pontos találata
megnyitotta a veszélytelen
vendégek kapuját, majd jött
Adam duplája, Horváth pará−
dés kapáslövése és Zlacký rit−
kán látható, saját térfélről elért
gólja. Csapatunknak nyolc év
után végre sikerült átjutni a
Szlovák Kupa első fordulóján.
A II. LIGA
1. forduló: DAC 1904 − ŠK
Slovan Bratislava B 3:1
(0:1) – 2007.08.04.: A máso−

dik félidőben mutatott játéká−
val megérdemelten szerezte
meg első fontos győzelmét a
DAC. Horváth két gyors gólja
és Zlacký parádés találata je−
lentette a nap fénypontját.
2. forduló: AFC Považan
Nové Mesto nad Váhom –
DAC 1904 1:0
2007.08.11.: Az elmúlt idény
harmadik helyezettje ellen ke−
vés volt a mezőnyfölény. Há−
rom jó helyzetet puskáztunk
el. A vágpartiaké maradt a há−
rom pont, akik egyetlen fél−
helyzetig jutottak.
(www.fcdac1904.com)

dor, Juhos Gábor, Merva
Pál, Szabó Péter. Az első baj−
noki idényben egyetlen pont−
tal az utolsó helyen végeztek,
de az idén már 12 pontot sze−
rezve a táblázat 10. helyét sze−
rezték meg, javuló teljesít−
ménnyel.
A Dunaszerdahelyi DAC
kézilabdaklub öt együttesében
összesen nyolcvanöt kézilab−
dázó játszik, ebből mindössze
kettő jár be Nagylégről, a töb−
bi dunaszerdahelyi! A szakmai
munka, az edzések a Vámbéry
Ármin Gimnázium, a Kodály
AI és a Vámbéry Ármin AI
tornatermeiben és sportpályáin
folynak, míg a bajnoki és e−
gyéb találkozóikat a nyárasdi
kézilabdacsarnokban játsszák.

A DAC diákcsapatai évek
óta rendszeres részvevői szá−
mos külföldi tornának, meg−
járták Karvinát, Prágát, sze−
repeltek
a
tatabányai
Interball tornán, a Veszprém
Kupán, alkalmanként pedig
Budapesten, Szlovéniában és
a svédországi Göteborgban is
megfordultak. Ez utóbbi a vi−
lág legnagyobb diák− és ifjú−
sági kézilabdatornája.
A dunaszerdahelyi fiú és
lány kézilabdasport fejlődé−
sét, a konkurencia erősödését
nagyban elősegíti, hogy idén
ősztől egy minőségi átszerve−
zés révén Dubnica, Malacka,
Léva, Pöstény és Cífer csapa−
taival biztosan bővül a Nagy−
szombati kerületi bajnokság
mezőnye, de szóba jöhet még
pár pozsonyi együttes beje−
lentkezése is.
Végül mondjunk pár köszö−
nő szót a szponzoroknak, tá−
mogatóknak. Nagy támaszai a
klubnak a játékosok szülei,
szép összeg fut be a klub költ−
ségvetésébe az adók 2 száza−
lékából is. Természetesen
nem marad el a városi önkor−
mányzat rendszeres évi költ−
ségvetési sporttámogatása
sem, a szponzori cégek között
pedig többek között a TM
Stav, a Tauris és a Paradiso
nevét jegyezhetjük fel.
−kgy−

Bérlethirdetés
Minden DAC szurkoló figyelmét felhívjuk arra, hogy 2007.
augusztus 18−tól kezdtük meg a 2007/2008−as idény hazai
mérkőzéseire szóló bérletek árusítását. Bővebb információ−
val Sebő László szolgál a 0903−570−673−as számon. Az idé−
ny bérletesei között játékosok által dedikált DAC mezeket
sorsolunk ki.
a DAC vezetősége

Adója 2%−val a DAC−ért
Dunaszerdahely város önkormányzata és a DAC ezúton kö−
szöni meg minden vállalkozónak és magánszemélynek, hogy
az idei esztendőben adója 2%−ával a labdarúgó klubot támo−
gatta. A klub tervei között szerepel, hogy a csapatot ilyen
módon támogató személyek közül egyet a DAC labdarúgó−
csapat vezetőségébe sorsolnak.
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Nyolc év munkájának gyümölcse, amellyel városunk hírnevét is öregbítette a világban

Petényi Tamás Európa−bajnok rapidsakkban!
A szerbiai Szabadkán megrendezett ifjúsági korosztályos
rapidsakk (rövidített, 15–60 perc játszmaidős) Európa baj−
nokságon Petényi Tamás a 14 éves korig kategóriában
aranyérmet nyert. A Dunaszerdahelyi Sakklub kiváló te−
hetsége a 9 fordulós viadalon 5 győzelemmel és 4 döntet−
lennel 7 pontot szerezve léphetett a dobogó legmagasabb
fokára.
A Ráchela József–Ráchela
Milan edzőpáros tanítványa
Szlovákiában az első ifjúsági
játékos, akinek ez sikerült. A
2005−ben a 12 évesek korcso−
portjában elért Európai Unió−
bajnoki cím után ez újabb
nagy eredmény a fiatal sakko−
zó számára. De tényként
mondhatjuk, hogy a duna−
szerdahelyi sakksport fennál−
lása óta is ez a legkiemelke−
dőbb siker, s Dunaszerdahely
városa joggal lehet büszke
Petényi Tamásra!
A rapidsakk a fiatalos len−
dület, a villámgyors döntések
sportja. Amikor Tamást arról
kérdeztem, hogyan sikerült
ezt a világra szóló eredményt
elérnie, mosollyal az arcán, a
tinédzserek magabiztos fölé−
nyével válaszolta, hogy
”egész könnyen”. Ami, per−
sze, így utólag, az aranyérem
birtokában már nem is felelőt−
len kijelentés, de nyilván nem
volt az annyira könnyű mulat−
ság.
A kétnapos rendezvény Ta−
más elmondása szerint kiváló
körülmények között zajlott, ő
maga Szlovákia válogatottja−

ként, vagyis a dunaszer−
dahelyi sikeredző, Ráchela
József vezette szlovákiai kül−
döttség tagjaként vett rajta
részt. A másik dunaszerda−
helyi sakkozó, Farkas Gábor
pedig a 18 évesek csapatver−
senyében szerepelt a szlovák
válogatottban.
 Milyen speciális felké−
szülést igényel a rapidsakk,
az edzéseken külön foglal−
koztok vele? – kérdeztem Ta−
mástól.
– Igazán különleges, speci−
ális rapidsakk munkát nem
végzünk, de az edzéseken
rendszeresen gyakoroljuk,
úgyhogy alaposan felkészül−
tem rá. Természetesen min−
denki a rangos versenyeken
akarja megmutatni, hogy mit
tud, hogy ő a legjobb.
 Milyen eséllyel ültél a
sakktáblához, kik voltak a
legnagyobb ellenfelek?
– A mezőny nagy része is−
meri már egymást. A legnehe−
zebb ellenfélnek a bolgár Di−
mitrovot és az orosz Grigor−
jevet tartottam. Nem azzal
mentem ki, hogy megnyerem,

Foto: dstv

de mindenképpen az élen sze−
rettem volna végezni, az első
három hely valamelyike volt
kinézve. Valami adatkezelési
hiba folytán az első napon
még nem szerepeltem a ki−
emeltek között, másnap a 2.

Ďalšie ovocie osemročnej tvrdej práce, ktorým znova šíril aj
dobré meno Dunajskej Stredy vo svete

Tamás Petényi majstrom Európy v rapid šachu!
V Srbsku, v Subotici usporia−
dali Majstrovstvá Európy
mládeže v rapid šachu (skrá−
tený hrací čas). Výborne si
počínal mladý talent ŠK DS
Tamás Petényi, zverenec tré−
nerskej dvojice Jozef Rá−
chela–Milan Ráchela. Naj−
väčšia nádej dunajskostreds−
kého šachu za 5 výhier a 4 re−
mízy nazbieral 7 bodov a stal
sa majstrom Európy v kate−
górii do 14 rokov – ako prvý
hráč na Slovensku, ktorému

sa to podarilo. Po
titule majstra Eu−
rópskej únie v
kategórii do 12
rokov v 2005 je
to ďalší veľký ú−
spech tohto mla−
dého šachistu.
Zároveň doteraz
aj najväčší ús−
pech organizova−
ného šachového
športu v našom meste a
Dunajská Streda môže byť

právom hrdá na Tamása
Petényiho!

helyen emeltek ki. Az 5. for−
duló után már szinte elérhető
közelségbe került az Európa−
bajnoki cím, a még hátralévő
négy fordulóban izgultam is
rendesen. De sikerült, és a
nyakamba akasztották az
aranyérmet, megkaptam a
győztesnek kijáró serleget, a−
mely a vitrinemben a dísz−
helyre került.
 Ha rangsorolnod kelle−
ne az eddig elért legjobb
eredményeidet, mi kerülne
az első három helyre?
– Hát mindenképpen a ra−
pidsakk európa−bajnoki cím
van legfelül. Utána a 2005−
ben szerzett Európai Unió−
bajnoki cím a 12 éves korosz−
tályban, s a dobogó harmadik
fokára kettőt is helyeznék,
mégpedig a 2005−ben nyert
országos korosztályos egyéni
bajnoki címet, valamint az i−
dei országos ifjúsági liga csa−
patbajnoki elsőségét.
Lejegyezte: −kgy−
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Második lett a Vámbéry Gimnázium
A Kárpát−medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság
magyarországi labdarúgó−döntőjében a középiskolások me−
zőnyében a Vámbéry Ármin Gimnázium csapata a második
helyen végzett. A Kodály Zoltán Alapiskola, a Kereskedelmi
Magánakadémia, valamint a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Középiskola nem jutott be a döntőbe. A rendezvény fővédnöke−
ként idén is dr. Mádl Ferenc korábbi magyar köztársasági el−
nök adta át az érmeket. Ott volt a Fradi−stadionban Kű Lajos fő−
szervező, Grosics Gyula, Várhidi Pál, dr. Fenyvesi Máté és
dr. Csom István egykori neves sportolók valamint Nemcsák
Károly és Sinkovits Vitai András színművészek.
A DUNASZERDAHELYI ISKOLÁK EREDMÉNYEI:
alapiskolások, Balatonvilágos: Nyárasd−Kodály Zoltán
Alapiskola 5:1, Zenta (Délvidék)−Kodály Zoltán AI 6:2, Ko−
dály Zoltán AI−Fülek 1:0. Továbbjutott: Zenta. Középisko−
lások − Szigetszentmiklós, Tököl: Vámbéry Ármin
Gimnázium−Nagybecskerek (Délvidék) 2:0, Vámbéry Gim−
názium−Temesvár (Erdély) 4:2, Vámbéry Gimnázium−
Lendva (Muravidék) 2:1. Tj.: Vámbéry Gimnázium. Szar−
vas: Kereskedelmi Magánakadémia−Mezőgazdasági és Élel−
miszeripari Középiskola 4:2. Döntő−Üllői út: Székely−
udvarhely−Vámbéry Gimnázium 1:1, 11−esekkel 7:6. −pl−

A rendezvény fővédnöke Mádl Ferenc volt (archív felvétel)

Játékos úszásoktatás
Szunyog Péter hét éve vezet csoportos úszótanfolyamokat
Dunaszerdahelyen. „Négyéves kortól foglalkozunk a gyere−
kekkel. Az oktatás célja, hogy a gyermek megismerje, meg−
szeresse és elsajátítsa a vízben való mozgást. Azok a gyerme−
kek, akik már megszokták a vizet, megismerkedhetnek a hát−
, a gyors−, a mell− és a pillangóúszás alapjaival. Azt szeret−
nénk elérni, hogy könnyedén és aktívan, játszva és magabiz−
tosan tanuljanak meg úszni. A programunk részét képezi a
gyógyúszás is. Orvosi ajánlásra járnak hozzánk úszni olya−
nok, akiknek hátgerincproblémáik vannak“ – mondta az ok−
tató.
Az úszóiskolában azonban nem csak gyermekcsoportok
vannak, hanem több felnőtt csoport is működik. Szunyogék
olyanokkal is szívesen foglalkoznak, akik már tudnak úszni,
de szeretnék a technikájukat tökéletesíteni. Mindemellett i−
gény szerint akár versenyekre is felkészítik a jelentkezőket.
Az úszóiskolában sok óvodás és kisiskolás korú gyermek
szerette meg a vizet és sajátította el az úszás alapjait. A siker
pedig annak köszönhető, hogy a működés középpontjában a
szakértelem és a gyermekközpontúság áll.
Szunyog Péter dunaszerdahelyi úszóiskolája szeptembertől
hétfőn−pénteken 14.00−16.00 között, szombaton 9.00−11.00
óra között tartja a foglalkozásokat. Az érdeklődők a
0905/348 607−es telefonszámon jelentkezhetnek.

Végső búcsú Kornfeld Ferenctől

Fájó emlékekkel terhes
kor krónikása távozott

Ny

olcvannegyedik életév−
ében, hosszan tartó betegség u−
tán, 2007. július 4−én, a zsidó idő−
számítás szerint az 5467. eszten−
dő Tamuz hónapjának 18. napján
elhunyt városunk köztiszeletben
álló polgára, Kornfeld Ferenc,
templomi nevén Efraim Ben Josef
Zvi. Sokunk Feri bácsija.
Július 5−én Schweitzer József
professzor, Magyarország nyugalmazott főrabbija búcsúz−
tatta őt az ősi dunaszerdahelyi zsidó temetőben. Fájó szívvel
gyászoló családja, a Dunaszerdahelyi Zsidó Hitközség, to−
vábbá a közeli Galánta, Komárom, Győr és Pozsony hitköz−
ségeinek tagjai, valamint városunk, szülővárosa társadalmi
életének jeles képviselői és polgárai, számos barátja és tisz−
telője jelenlétében.
A manapság boldog békeidőnek nevezett években, 1924. áp−
rilis 11−én jött a világra a mai Bacsák utca egyik házában. A
szigorú, ám szeretetteljes családi nevelés olyan tulajdonsá−
gokkal és ismeretekkel ruházta fel, amelyre életében mindig
támaszkodni tudott és szilárd kapaszkodót jelentettek neki a
legkegyetlenebb időkben is. Édesapja akkoriban nyolc évig
volt Dunaszerdahely polgármester−helyettese. Egy városé, a−
hol a zsidók és keresztények kölcsönös megbecsülésben, egy−
mást erősítő, multikulturális közegben éltek. Ő ennek a több
rétegű közösségnek volt a minden jóra fogékony, a „duna−
szerdahelyiségből” táplálkozó, szorgos tagja, gyermekkorától
kezdve. S az is maradt, mindazok után is, aminő tragikus sor−
sot elszenvedett a fasizmus barbár vérzivatarában. Szeretett
szülei; családja, rokonsága, közössége, néhányuk kivételével,
mind odaveszetek a haláltáborokban. Ő maga megjárta a
munkaszolgálat, majd Buchenwald és Mauthausen poklát.
A háború után sem termett sok babér a kevés hazatérőnek.
Szűkös időkben, elenyésző érvényesülési lehetőségek mellett
tudott családot alapítani és nevelni, felnevelni. Az ősi, duna−
szerdahelyi gyökerek erősebbnek bizonyultak az új haza hí−
vó szavánál is. A maroknyi dunaszerdahelyi zsidóság hit−
életéének, megmaradásának, újraszerveződésének kovásza,
szervezője, vezető egyénisége lett. S féltő őrzője, krónikása
egy boldog gyermek− és ifjúkortól fénylő, ám egyben fájó em−
lékekkel terhes kornak. Idős koráig úgy élt köztünk a maga
természetességével, bölcsességével, tevékeny lokálpatrióta−
ként, hogy közben apránként, mindennapi szorgoskodással
teljesítette küldetését.

Sz

erencsések vagyunk, hogy a városunk életétől elvá−
laszthatatlan személyes életének eseményeit finom érzékkel
megosztotta velünk. Dunaszerdahely múltjáról, jellegzetes
helyeiről, eseményeiről és alakjairól írt sorozatának darab−
jai lapunk hasábjain is nagy olvasottságnak örvendtek. Be−
tegsége sem akadályozhatta meg abban, hogy az élvezetes
történeteket, mai szóval sztorikat kötetbe rendezze és kiadja.
Kornfeld Ferenc Az én városom Dunaszerdahely – „Kis Je−
ruzsálem” című könyve halála előtt pár nappal hagyta el a
nyomdát. Feltette az i−re a pontot. Feri bácsinak már csak
annyi ideje maradt, hogy Tibor fiának lediktálja a dedikált
tiszteletpéldányra méltók névsorát. Ám Dunaszerdahely tör−
ténetébe és mindannyiunk szívébe, szép emlékezetébe, akik
ismertük, szerettük és tiszteltük őt – örökre beírta nevét...
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Nem babra megy a játék!
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TASHY Agrotrade Kft. www.tashy.sk patasi@tashy.sk
Jesenského 13, DS, Tel: +421−(0)31−552 6539, Fax: 552 4317

Július 11−i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: 1. Milyen bútor kapha−
tó a DunaMobili üzletházban? 2. Milyen új szolgáltatást kínál a
DunaMobili a profilbővítés keretében?
A helyes válasz: 1. Modern olasz stílbútor, 2: Beltéri épüle−
tek berendezése és kivitelezése.
A helyes választ beküldők között a DunaMobili Kft. három,
egyenként 500 korona értékű ajándékát sorsoltuk ki.
Nyerteseink: Pálfy Mária (Boriny 1384/43), Bazsó Attila
(Barátság tér 2170/23), Lőrincz Irén (Halpiac tér 334/13)
Nyerteseinknek gratulálunk! Nyereményeiket (a
DunaMobili 500 korona értékű ajándéka) személyazonos−
ságuk igazolása után a DunaMobili épületében (Rényska
4292/2, tel: 552 95 52) vehetik át − munkanapokon 9−17 óra,
szombaton 9−12 óra között
Új kérdéseink: Mi a neve annak az energiatakarékos világí−
tórendszernek, amelyet a TASHY Agrotrade Kft gyárt?
Válaszaikat legkésőbb szeptember 2−ig küldjék be szerkesz−
tőségünk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján. A he−
lyes választ beküldők között háromszor 60 darabból álló tojás−
ajándékcsomagot sorsolunk ki.

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z 11. júla
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili na−
sledovné otázky: 1. Aký nábytok ponúka predajňa DunaMobili?
2. Vymenujte novú službu DunaMobili, o ktorú firma rozšírila
svoju činnosť! Správne odpovede: 1. moderný, talianský štýlový,
2. realizácia interiérových zariadení
Z čitateľov, ktorí nám poslali správnu odpoveď, sme vyloso−
vali troch šťastlivcov, ktorí vyhrávajú tri darčeky firmy
DunaMobili v hodnote po 500 Sk: Mária Pálfy (Boriny
1384/43), Bazsó Attila (Nám. priateľstva 2170/23), Irén
Lőrincz (Rybný trh334/13). Výhercom blahoželáme. Výhry
(darčeky firmy DunaMobili v hodnote 500 SK) si môžu pre−
vziať − s preukazom totožnosti – v budove DunaMobili,
Rényska 4292/2, tel: 552 95 52.
Noví otázka: Ako sa volá úsporný svetelný systém, ktorý
vyrába Tashy Agrotrade spol s r.o.?
Traja šťastlivci, ktorí pošlú správne odpovede do redakcie,
vyhrajú po 60 kusov vajec.
Odpovede zašlite najneskôr do 2. septembra na adresu re−
dakcie, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu.

 Élelmiszer−csomagolóanyagok és kartonok
 Tojás és fagyasztott baromfi raktározása és

nagykereskedelmi forgalmazása
 Az energiatakarékos TASHY− ORION−vilá−

gítórendszer gyártása és telepí−
tése (kevésbé energiaigényes és
hosszabb élettartamú világító−
testek felhasználásával) –
Szerelés és érintésvédelem is!

A II. Komexpón tartja alakuló ülését a
Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége

Szépségverseny is lesz!
2007. szeptember 27–29 kö−
zött második alkalommal kerül
megrendezésre a Komáromi
Nemzetközi Kiállítás és Vásár,
a KOMexpo. A tavaly október−
ben életre hívott rendezvény
eredményei rendkívül biztató−
ak, a kiállító vállalatok, ill.
szakmai szervezetek megtöltöt−
ték a városi sportcsarnokot, és
az azt körülölelő szabadteret.
Több ezer látogató volt kíván−
csi a cégek kínálatára, a folya−
matosan zajló kulturális progra−
mokra és a szórakoztató ren−
dezvényekre. Minden várako−
zást felülmúlt
az a média−
érdeklődés, amely figyelemmel
kísérte az eseményt: több mint
25 helyen jelent meg a
KOMexporól helyi és országos
médiákban híradás, a rövidebb
hírtől a több oldalas beszámo−
lóig
Mi lesz a változás az első ki−
állításhoz képest? – kérdeztük
Rázsó Ellát, a Komexpo fő−
szervezőjét, amikor éppen
Dunaszerdahelyen járt a cél−

ból, hogy a kiállításnak minél
több dunaszerdahelyi partnere,
kiállítója legyen.
– Új a helyszín, most a Selye
János Egyetem Innovációs Köz−
pontjában lesz a kiállítás, de en−
nél jóval több a változás, első−
sorban a kísérőrendezvények
széles skáláját tekintve. Lesznek
szakmai konferenciák, előadá−
sok, kultúrműsorok (gondolunk
a kicsikre is, KID−Komexpót is
rendezünk), itt tartja alakuló ülé−
sét a Szlovákiai Magyar Vállal−
kozók Szövetsége.
És szépségkirálynőt is vá−
lasztunk, akinek további karri−
erjét is egyengetjük, ő lehet a−
kár a régió reklámarca külön−
böző későbbi rendezvénye−
inken. A 18–25 év közötti höl−
gyek még mindig jelentkez−
hetnek a misskomexpo@
bumm.sk e−mail címen.
Minden fontos információ –
magyarul és szlovákul egya−
ránt – megtalálható internetes
honlapunkon, a www. komex−
po.com címen.
(n)
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Novorodenci/Születések

Színházi előadások a 2007/2008−as
színházi évadra

ZOSOBÁŠILI SA /
HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Darnay Vivien
Lakatoš Jaroslav
Müller Richard
Heller Dávid
Hájos Kevin
Megyeri Réka
Halászová Anna Karolina
Patríková Simona
Fördös Rebeka
Šudyová Lucia
Olgyay Réka
Berecz Lisa
Klempa Ladislav
Győri Kristóf
Bergmann Mathias
Takácsová Zsófia
Pecsuk Levente
Novorodencom prajeme dob−
ré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Hartmannová Rozália (1935)
Nyáriová Ružena (1928)
Kántorová Alžbeta (1926)
Csomor Ján (1924)
Kolonyiová Anna (1928)
Ing. Kostra Dalimír (1943)
Szilvási Koloman (1955)
Siekelová Irena (1924)
Kornfeld František (1924)
Kolesnáč Pavol (1926)
Miklós Zoltán (1937)
Vidová Zuzana (1935)
Lukács Pavel (1937)
Nagy Eugen (1924)
Szűcs Silvester (1963)
Szabóová Mária (1915)
Kučera Viliam (1919)
Érsek Ondrej (1951)
Lukácsová Alžbeta (1920)
Fűzeková Mária (1912)
Narancsík Jozef (1938)
Tóth Tibor (1947)
Krecskó Juraj (1938)
Várady Alojz (1922)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!

 2007. OKTÓBER 25.: THÁLIA SZÍNHÁZ – KASSA,
ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK(színmű), Főszerepben: Rák
Viki
 2007. NOVEMBER 22.: JÓKAI SZÍNHÁZ – MOLNÁR−
KELLÉR−ZERKOVITZ : A DOKTOR ÚR (zenés vígjáték),
Rendező : Schlanger András m.v.
 2008. JANUÁR 17.: SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ –
SZABADKA: RIDEG SÁNDOR−TÍMÁR PÉTER : INDUL
A BAKTERHÁZ (vígjáték)
 2008. FEBRUÁR 14.: JÓKAI SZÍNHÁZ – KOMÁROM
SZÉP ERNŐ: PATIKA (színmű), Rendező : Verebes
István
 2008. MÁRCIUS 13.: JÓKAI SZÍNHÁZ: SHAKESPEA−
RE: VIHAR(dráma), Rendező : Viktorian Fruza m.v.
 2008. ÁPRILIS 17.: JÓKAI SZÍNHÁZ: GÁRDONYI
GÉZA: A BOR (népszínmű), Rendező : Bezerédi Zoltán m. v.
 2008. MÁJUS 22.: SZIGET SZÍNHÁZ – BUDAPEST
PRESSER – SZTEVANOVITY − HORVÁTH:
A PADLÁS (musical) Rendező : Pintér Tibor
Bérletárak : I.o.: 2200,−Sk ( emelkedő sorok VI.,VIII, X, XII)
I.o.: 1800,−Sk. Várjuk mielőbbi jelentkezésüket!
Információ a műsorokról: Városi Művelődési Központ –
Dunaszerdahely. Szervezési osztály: Csörgei Tünde (0915/701
918). Szabó Jolán (0915/041 881), Tarcsi Alica (0903/287
318), Tel. : 590 08 13, 590 08 11, e−mail: organizing@vm−
kds.sk – A műsorváltoztatás joga fenntartva.

Fotopályázat: Fényképek Dunaszerdahelyről
Dunaszerdahely város önkormányzata
2007−ben ismét fényképpályázatot hir−
det. Az immár harmadik évfolyam
meghirdetésével a város vezetése azt
tartotta szem előtt, hogy a városi fény−
képarchívum újabb színvonalas fény−
képanyaggal gyarapodjon. A városi
önkormányzatnak eltökélt szándéka,
hogy az elkövetkező nemzedékeknek
gazdag fényképanyaggal dokumentálja
a város folyamatos fejlődését és arcu−
latának változásait, az itt élő emberek
életminőségének szüntelen javulását.
A pályázat idei, harmadik évfo−
lyamára a következő témakörökben
küldhetők be munkák:
1. Az utca embere kritikus szem−
mel
2. Utcák, terek, épületek, műem−
lékek
3. Természeti szépségek, a négy
évszak
A fényképek méretei: 20x30 és
30x40 cm.
Az első két kategóriában a zsűri a
válogatásnál csak olyan pályamunká−
kat vesz figyelembe, amelyek a város
életét, épületeit, környezetét örökítik
meg, vagy egyértelműen és beazono−
sithatóan Dunaszerdahelyhez kötőd−
nek. A zsűri kizárólag olyan pálya−
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munkákat vesz figyelembe, amelyek
eddig sehol sem voltak publikálva! A
polgármester díja kizárólag az első
két kategóriába tartozó képek alkotó−
jának ítélhető oda.
A hagyományos módon készült
fényképfelvételek mellett várjuk az el−
vontabb, új technikai eljárással ké−
szült fotókat is.
***
A pályázatra beküldött alkotásokat
szakmai zsűri bírálja el. A beérkezett
munkákból a két legrangosabb mű−
vet díjazzák. A polgármester külön−
díja 10 000 Sk, a zsűri fődíja 5 000
Sk. A sikeres pályázónak a kiállításra
kerülő fotók után anyagköltség címén
darabonként 200 koronát megtéríte−
nek. (Ezt az összeget a kiállítás meg−
nyitóján kapja kézhez a pályázó/ A fo−
tókhoz kérjük csatolni a negatívot, va−
gy a fényképet lemezen.) A pályamun−
kák 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. (Nyit−
va tartás keddtől szombatig 10−tól 17
óráig) Részletesebb tájékoztatás a
031 / 5529384−es számon.

Gerasimov Peter −
Šimšíková Zoja
Pálfy Michal −
Gerhárdtová Andrea
Szabó Peter −
Hideghétyová Eva
Fucsek Peter − Bugár Erika
Keijer Arian Christiaan −
Ráczová Piroska
Bc. Fitos Peter −
JUDr. Kissová Ildikó
Hanuliak Richard −
Pivodová Erika
Tajcnár František −
Urbanová Kinga
Takács Kristian −
Márková Andrea
MUDr. Bartalos Július −
Simonová Alžbeta
Keszőcze František −
Pálošová Kristína
Kádár Zsolt −
Mgr. Kériová Anna
Ágh Peter − Kovácsová Rita
Macháč Pavol −
Ješková Alžbeta
Ing. Katona Štefan −
Bazsóvá Marieta
Mészáros Štefan −
Méhesová Andrea
Tinka Norbert −
Guľová Katarína
Ing. Melichárek Ondrej −
Mgr. Mikušová Lenka
Kádár Kristian −
Nagyová Iveta
Mátis Peter − Simonová Mária
Veľa šťastia a lásky
v spoločnom živote!
Sok szerencsét és boldogsá−
got a közös úton!

Kortárs Magyar Galéria
 A Vermes villában augusztus
végéig látható a galéria gyűjte−
ményes kiállítása és a Magyar
Szobrásztársaság által ajándéko−
zott szobrok.
 2007. szeptember 7−én, 17 ó−
rakor: Lipcsey György Munká−
csy−díjas szobrászművész gyűj−
teményes kiállításának meg−
nyitója.

Csallóközi Múzeum
A Csallóközi Múzeum kiállí−
tási termében Kovačicai naiv
művészet címmel a szerb naiv
művészek munkáit bemutató
tárlat várja a közönséget. A
vándorkiállítás Dunaszerda−
helyen augusztus 31−ig tekint−
hető meg.
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Képriport / Előzetes
A Dunaszerdahelyi Hírnök
szeptember 12−i számából

Streetball

Z nadchádzajúceho čísla

Vicces nevű csapatok komoly harca rockzene mellett
A dunaszerdahelyi városi
streetballtorna ötéves fennál−
lása alatt a déli régió ifjú
amatőr kosárlabdázóinak leg−

nagyobb és legjobban szerve−
zett tornájává nőtte ki magát.
A lelkes, kosárlabdakedvelő
fiatalok – élükön ifj. Hulkó
Gáborral – ötletéből született
torna részvevőinek száma év−
ről−évre nő, idén a két kate−
góriában (18 év alatt és 18 év
felett) már meghaladta a har−
mincat. Sőt, most először a
18 év alattiak kategóriájában
már „vegytiszta“ lánycsapat,
a somorjai Devils is küzdött a
fiúk ellen. Ugyancsak örven−
detes, hogy újabban közép−
korú, 30, 40, sőt 50 éves játé−
kosok is felbukkannak a csa−

patokban. A dunaszerdahelyi
csapatokon kívül Komárom,
Érsekújvár, Somorja és
Galánta reprezentánsai voltak
itt a városi sport− és szabad−
időparkban
lebonyolított
megmozduláson.
A dunaszerdahelyi street−
balltorna a sport mellett egy−
ben jó buli és szórakozás; sa−
játja a hangszórókból dübör−
gő, a fiatalokra „dop−
pingként“ ható modern rock−
zene, és nemkülönben a frap−
pánsnál frappánsabb csapat−
nevek. Mint például "Az ide

Szent István−nap:

Napba öltözött lány
– Dunaszerdahelyen

Újra az iskolában
nekem minden hónaljat" vi−
selő dunaszerdahelyi gárda,
amely a fiatalabbak kategóri−
ájában megszerezte a torna−
győzelmet. Az idősebbek kö−
zött az érsekújvári csapat bi−
zonyult a legjobbnak.
A tornát a városi önkor−
mányzat és szponzorok támo−
gatásával a Via Nova Polgári
Társulás szervezte, s a sikeres
szervezés önzetlen önkénte−
sek munkájának eredménye
is.
Kép és szöveg: −kgy−

előzetes
Vásári
Pred jarmokom

Streetbal ako šport a zábava mladých
Streetbalový turnaj v Dunajskej Strede sa počas piatich ro−
kov stal najväčším a najlepšie zorganizovaným masovým
podujatím mladých basketbalistov južného regiónu. Tento
rok sa ho okrem domácich celkov zúčastnili aj družstvá z
Komárna, Nových Zámkov, Šamorína a Galanty a to v
dvoch vekových kategóriách do 18 rokov a nad 18 rokov.
Víťazstvo v kategórii mladších si odnieslo družstvo z
Dunajskej Stredy, kým medzi staršími bol najúspešnejší ce−
lok z Nových Zámkov. Organizátorom turnaja bolo
Občianske združenie Via Nova za pomoci Mestskej samo−
správy v Dunajskej Strede.

ÚjNovýkörforgalom
kruhový objazd

