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Ha csütörtök−akkor színház?
Keď štvrtok, tak divadlo?

Október 23−án szakadó esőben került sor az 1956−os
magyar forradalom emlékünnepségére és a diktatúrák
áldozatainak tavaly felállított emlékmű
megkoszorúzására. A zord időjárás viszont nem
ronthatta el a Felvidéki Rockszínház produkcióját, a−
mely este a VMK falai között előadta
A napba öltözött lány rockoperát.
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Másfélezer aláírás
1500−an csatlakoztak ahhoz
a petícióhoz, amelyet Duna−
szerdahelyen kezdeményezett
három helyi szervezet. Az alá−
írásgyűjtés Marek Maďarič
kulturális miniszternek a kite−
lepítésekkel kapcsolatban el−
hangzott kijelentései ellen fo−
lyt.
Karaffa
Attila,
a
Pázmáneum Polgári Társulás
titkára és az akció szóvivője
tájékoztatott bennünket, hogy
az aláírásokat – a Magyar Ko−
alíció Pártja parlamenti képvi−
selőinek közvetítésével eljut−
tatják a szlovák kormányhiva−
talba.

Fehér Csaba

Áramszünet
A Nyugat−szlovákiai Villamos−
művek Regionális Kiren−
deltsége értesíti Dunaszer−
dahely lakosait, hogy karbantar−
tási munkák végzése miatt de−
cember 4−én 10 órától 15 óráig
áramszünet lesz a következő
utcákban: Kistejedi, Ipari,
Fürdő, Bősi és Diófa utcák.

Felveszünk kézbesítőket
A dunaszerdahelyi városi
önkormányzat
munkavi−
szonyba felvesz kézbesítő−
ket postai küldemények
széthordására. Kézbesítői
gyakorlattal rendelkezők e−
lőnyben. Információk a köv.
telefonszámokon: 031/ 590−
3918, 590−3944.

Prerušenie dodávky
elektrickej energie
Západoslovenská energetika,
a.s. oznamuje obyvateľom mes−
ta Dunajská Streda, že z dôvo−
du vykonávania prác na zaria−
deniach rozvodu elektrickej e−
nergie budú dňa 4. decembra od
10 do 15 hod. bez dodávky e−
lektrickej energie nasledujúce
ulice:
Malotejedská,
Priemyselná, Kúpeľná, Gab−
číkovská a Orechová.

Prijmeme doručovateľov
Mestská samospráva v
Dunajskej Strede prijme do
pracovného pomeru resp. na
dohodu o pracovnej činnosti
doručovateľov písomností.
Prax v oblasti doručovania
vítaná. Informácie na tel. č.:
031/ 590−3918, 590−3944.

A vihart kavart és Brüsszelt is megjárt kiállítás a VMK−ban

N e v e r a g a i n ! − Soha többé!
Sajnos. csak egy napig volt lát−
ható Dunaszerdahelyen a Vá−
rosi Művelődési Központban a
Never again!, vagyis a Soha
többé! elnevezésű kiállítás, a−
mely a felvidéki magyarság
1945 utáni meghurcoltatására
emlékezik. Három helyi szer−
vezet, az MKP városi szerve−
zete, a Pázmánuem társulás és
a keresztény értelmiségieket
tömörítő Pax Romana kezde−
ményezésére jutott el ez a tár−
lat városunkba.
A mintegy százezer magyar
háború utáni deportálásának
60. évfordulójára emlékező
tárlatot immár magánszemély−
ként az a Fehér Csaba nyitot−
ta meg, akit a hatalom október
végén váltott le a komáromi
Duna mente magyar múzeum
éléről. Valószínűleg azért is,

hogy ezt a kiállítást elvitte az
Európa Parlamentbe és aláírás−
gyűjtést is indított a beneši
dekrétumok révén kisemmi−
zett magyarok kárpótlása
ügyében. A szlovák politikai
körökben emlékezetesen nagy
vihart kavart és Brüszszelt is
megjárt tablókiállítás fotói és
megrázó képei felidézték az
akkori rezsim magyarellenes
túlkapásait. A döbbenetes kép−
sorok emberi tragédiákat tár−
nak fel és emlékeztetnek a ma−
gyarságot és a németeket sújtó
deportálásokkal járó borzal−
makra. Miután az ember vé−
gignézi ezt a megrázó képeket
felvonultató kiállítást, magától
értetődően maga is azt mondja,
amit a kiállítás címe is üzen:
Soha többé! Az akkori depor−
tálások szenvedő alanyai közül

többen jelen voltak a kiállitás
megnyitóján. Az ötven kilós
batyukkal a hátukon házaikat
könnyek között elhagyó embe−
rek látványa az ő szemükbe is
könnyeket csalt és spontán vis−
szaemlékezések keretében el−
csukló hangon osztották meg a
kiállítás közönségével akkori
döbbenetes megpróbáltatásai−
kat.
A tablókiállítás után a duna−
szerdahelyi kultúrházban le−
vetítették a kitelepítések ször−
nyűségeit korabeli híradók
filmfelvételeivel felelevenítő
Magyar Kálvária című kisfil−
met. Záróakkordként pedig a
filmvásznon megelevenedett a
Szabadság, szerelem című já−
tékfilm, amellyel az 56−os for−
radalomról emlékeztek meg
városunkban. −p−

Lezárult a fotópályázat

Skončila sa fotosúťaž

Tízen neveztek be

Desať uchádzačov

Október végén zárult a városi fotópályázat,
amelyre tíz érdeklődő küldött be pályamun−
kákat, tehát hárommal többen, mint tavaly. A
harmadik alkalommal meghirdetett fotóver−
senyre beküldött munkák közül november
közepén szakmai zsüri választja ki a díjazás−
ra javasolt legszebb felvételeket. Ezekből de−
cember elején kiállítás nyílik a Vermes villá−
ban, a tárlatnyitón lesz a díjátadó ünnepség is.

Do konca októbra mohli záujemcovia zaslať
svoje fotozábery do mestskej fotografickej
súťaže. Do uvedeného termínu sa prihlásilo
10 záujemcov. Odovzdané práce vyhodnotí
odborná porota a určí, ktoré z nich budú oce−
nené. Slávnostné odovzdávanie cien bude pri
otvorení výstavy z najlepších diel začiatkom
decembra vo Vermesovej vile.
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A városháza tervei szerint gyorsan növő fákkal pótolják a kivágott beteg fákat

Park, járda és kerékpárút létesül
Megkezdődött az új városi
park kialakítása a Hypernova
mögött, amely az ott épülő csa−
ládi házak tőszomszédságában
létesül. Első lépésként október
végén kitakarították a földutat,
amelyet rövidítőútként hasz−
náltak azok a lakosok, akik a
Kelet lakótelepről gyalogosan
igyekeztek a hipermarketbe.
A gyalogos földút mentén
elburjánzott aljnövényzetben
és a sűrű bokrokban rengeteg
szemét rejtőzködött, több csa−
ládi házból ide hordták ki
ugyanis a szemetet. A környe−
zetvédelmi alosztály töménte−
len mennyiségű szemetet és
gizgazt hordatott el, nyilatkoz−
ta lapunknak Varga László
mérnök , az alosztály vezetője.

A tereprendezés folytatódik. A
jövő év elején kezdődik meg

az új, gyorsan növő fafajták te−
lepítése, továbbá a járda és a

kerékpárút megépítése, amely
a parkon halad keresztül.

Odstránené nezdravé stromy budú nahradené novými, rýchlo rastúcimi druhmi

Pribudne park, chodník a cesta pre bicyklistov
Za Hypernovou boli naštartované prí−
pravné práce, konečným výsledkom kto−
rých bude nový park v susedstve novej zó−
ny rodinných domov. Koncom októbra mu−
seli zlikvidovať predovšetkým burinu a pre−
bujnelé kríky pozdlž chodníku, ktorý použí−
vali obyvatelia zo sídliska Východ, ktorí
skrátili svoju cestu do nákupného strediska.
Niekedy museli preskakovať aj kaluže na László Varga:
Mesto zabezpečil
poľnej ceste.
Pod zlikvidovanou burinu sa nachádzalo odvoz smeti za
nesmierne veľa smeti, ktoré sem vynášali niekoľko stotisíc
obyvatelia okolitých rodinných domov. korún
Referát mestského úradu zabezpečil odvoz
smeti za niekoľko stotisíc korún z tejto lokality, uviedol pre DH
vedúci referátu Ing. László Varga. Následná úprava terénu eš−
te v tomto roku pokračuje.
Na jar budú pozdlž nového hodníka vysádzané rýchlorastúce
druhy stromov, ďalej sa vybuduje nová cyklistická trasa, súbež−
ne sa zriaďuje aj nový mestský park.

December elején

Začiatkom decembra

Városi tisztasági napok

Mestské dni čistoty

December első hetében lesz az egész városra kiterjedő szo−
kásos őszi nagytakarítás. A várost négy zónára osztják fel és
fokozatosan kerül sor a nagyobb méretű háztartási és egyéb
hulladékok elhordására, nyilatkozta lapunknak Varga László,
a környezetvédelmi alosztály vezetője. A szemételhordás me−
netrendjéről és a további részletekről lapunk következő szá−
mában tájékoztatunk.

Na prvý týždeň decembra sú naplánované mestské dni čisto−
ty. V rámci celomestského veľkého upratovania územie mes−
ta bude rozdelené na štyri zóny, z ktorých odpady budú odná−
šať etapovite, vrátane aj nepotrebných predmetov veľkých
rozmerov, povedal pre DH vedúci referátu životného prostre−
dia na mestskom úrade László Varga. O časovom harmo−
nograme akcie a o podrobnostiach odvozu smeti budeme in−
formovať v nasledujúcom vydaní DH.

14.11.2007
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Karácsonyi Vásár

A lakcím nélküli 600 lakos után mindannyiunk
pénzéből fizetjük a szemétdíjat

A Vámbéry Laknak, de elérhetetlenek
téren lesz!
Dunaszerdahelyen jelenleg már hatszáz körüli a konkrét

Új helyszíne lesz az idei
karácsonyi vásárnak: a
Vámbéry téren, a temp−
lom melletti térségen zaj−
lik majd. december 6−tól,
vagyis Mikulás napjától.
A városi hivatal illetékes
osztálya elsősorban olyan
kézműves−termékeket áru−
sítók jelentkezését várja, a−
kik a karácsony előtti idő−
szakban kelendő, tájjelleg−
zetes tárgyakat, kerámiát,
kézi készítésű karácsonyi
díszeket, betlehemet, ád−
venti koszorúkat, fából,
szalmából, csuhéból és e−
gyéb természetes anyagok−
ból előállított árukat, hím−
zett terítőket, míves vas−
esztergályos munkákat,
gyertyákat, továbbá mézes−
kalácsot, ostyát, házi süte−
ményeket, lángost, pék−
árut, édességeket, sültgesz−
tenyét, főtt kukoricát, hal−
ínyencségeket és italokat
kínálnak eladásra. Nagy−
iparilag gyártott textíliák és
lábbelik árusítására a téren
nem lesz lehetőség.
Az érdeklődők a városi
hivatal városfejlesztési és
helyi adók, illetékek osztá−
lyán jelentkezhetnek. To−
vábbi információk: Hor−
váth Ákos, tel: 590−39−57.
A karácsonyi vásárt kísé−
rő kulturális rendezvények−
ről lapunk november végi
számában tájékoztatunk.

lakcím nélküli emberek száma, akiknek állandó lakhelyük−
ként Dunaszerdahely városa van feltüntetve.
Nem hajléktalanokról van szó azonban, mert mind laknak vala−
hol, albérletben, esetleg ismerősöknél, csak sehol sincsenek ál−
landó lakhelyre bejelentkezve. Ezek az esetek tavaly óta szapo−
rodtak el gombamód, miután egy törvénymódosítás nyomán a
lakástulajdonos immár a beleegyezése nélkül kijelenthet az ad−
digi állandó lakhelyéről olyan személyt, akinek a lakáshoz nem
fűződik jogviszonya. A városi hivatal szemszögéből ez a hely−
zet egyértelműen hátrányos, mert például lehetetlen nekik kéz−
besíteni a különböző adók és illetékek befizetésére felszólitó ér−
tesítőket. Ezek a személyek nem fizetnek sem adót, sem más
díjtételt. Tehát a szemétdíjjal is adósak, a város emiatt csak az
idén 378 ezer koronás bevételtől esik el. Szemetelni márpedig
ezek a feketén ittlakók is szemetelnek, a hulladékukat a város
saját költségére kénytelen elhordatni, ami pluszkiadást jelent.
Ezek jelenleg behajthatatlannak tűnő kintlevőségek.
A helyzet megoldása érdekében a városi hivatal lépni kíván,
hiszen az ilyen lakosok száma egyre nő. Elkészült az úgymond
láthatatlan városbeliek névsora, akik között meglepő módon
szép számmal vannak ingatlanokkal is rendelkező, tehát fizető−
képes személyek is. A tervek szerint az év végéig kapnak lehe−
tőséget arra, hogy bejelentkezzenek állandó vagy átmeneti lak−
helyre. Ha ez megtörténik, akkor elengedik nekik az adótartozá−
suk utáni bírságot, nyilatkozta Pápay Zoltán, a pénzügyi és va−
gyonkezelési osztály vezetője. Ha ezt nem teszik meg, akkor a
további teendőket a városi hivatal a végrehajtóra bízza.

Z našich vrecák platíme za odvoz odpadu
aj za 600 neprihlásených obyvateľov

Bývajú, ale sú nezastihnuteľní
V Dunajskej Strede je v súčasnosti už takmer 600 osôb bez
konkrétnej adresy. Teda takých obyvateľov, ktorí v rubrike
adresy trvalého pobytu občianskeho preukazu majú uvede−
né len mesto Dunajská Streda.
Nejedná sa o bezdomovcov, lebo každý z nich niekde býva, v
podnájme, prípadne u známych, len nie sú nikde prilásení na tr−
valý pobyt. Tieto prípady sa rozšírili vlani po zmene zákona,
podľa ktorého majitelia bytu môžu odhlásiť z trvalého pobytu o−
sobu, ktorá nemá právny vzťah k bytu, a to aj bez súhlasu do−
tknutej osoby.
Z pohľadu mesta je táto situácia nevýhodná, lebo napríklad
nie je možné takýmto osobám doručiť úradné listy ani výzvy.
Teda tieto osoby neplatia ani dane, ani poplatky. Neplatia ani
poplatok za odvoz nimi vyprodukovaného odpadu, čo predsta−
vuje výpadok z príjmu mesta vo výške 378 tisíc korún ročne.
Mesto je nútené tento odpad odvážať na vlastné náklady, pri−
čom sa poplatky za odpad rysujú ako nedobytné pohľadávky.
Mesto sa nechce nečinne prizerať tejto záležitosti, ale bude ko−
nať, veď počet takýchto obyvateľov stále narastá. Je pripravený
zoznam tvz. neviditeľných obyvateľov, medzi ktorými je prekva−
pujúco veľa majiteľov nehnuteľností, teda solventných osôb. Títo
majú podľa plánov čas do konca roka na to, aby sa prihlásili k
prechodnému alebo trvalému pobytu. Ak tak učinia, budú im od−
pustené penále za nezaplatené dane − povedal pre DH vedúci fi−
nančného oddelenia, Zoltán Pápay. Ak tak neurobia, mestský ú−
rad poverí vymáhaním pohľadávky exekútorov.

Vianočné trhy
Tento rok na
Vámbéryho námestí
Vianočné trhy budú tento rok
na novom mieste: budú od 6.
decembra, teda od Mikuláša
na Vámbéryho námestí, na
priestranstve pri kostole.
Príslušný referát mestského ú−
radu očakáva predovšetkým pre−
dajcov takých predmetov, ktoré
sú v predvianočnom období žia−
dané a vyhľadávané. Teda pre−
dajcov vkusnej keramiky, via−
nočných ozdôb, betlehemov, ad−
ventných veniec, ďalej predme−
tov z dreva, slamy, kukuričného
šúpolia a iných prirodzených lá−
tok, výšiviek, kovaného železa,
sviečok ako aj medovníkov, o−
plátok, domácich zákuskov, lan−
gošov. Očakáva taktiež účasť
predajcov pečiva a sladkostí, pe−
čených gaštanov, varenej kuku−
rice, rybacích špecialít a nápo−
jov. Nebude povolený na via−
nočných trhoch predaj textilu a
obuvi hromadnej výroby.
Záujemcovia sa môžu prih−
lásiť na oddelení rozvoja mesta,
poplatkov a miestnych daní
mestského úradu. Bližšie infor−
mácie poskytne Ákos Horváth
na telefónnom čísle: 590−39−57.
O sprievodných kultúrnych
akciách vianočných trhov bu−
deme informovať v novembro−
vom vydaní Dunajskostredského
hlásnika.

Véradók kitüntetése
A járási Vöröskereszt a hagyo−
mányokhoz híven idén is kitün−
tetette a dunaszer−
dahelyi járás ju−
biláns véradó−
it. A Bonbon
Hotelben meg−
rendezett ün−
nepségen a Vö−
röskereszt nevében
Misányik Tibor köszönetet mon−
dott azért, hogy a véradással
sokszor életet mentenek. A
Janský−emlékérem bronz, ezüst,
arany vagy gyémántfokozatát a
véradások számától függően
129−en vehették át. Külön emlí−
tést érdemel a gyémánt−emlék−
éremmel kitüntetett, 59 éves
Földváry Sándor. 22 éves kora
óta már több mint 230−szor adott
vért. Az emlékplaketteken kívül
az önfeláldozó önkéntes munká−
ért járó érdemérem II. fokozatát
is kiosztották. Ezt a díjat kapta
meg a 13 éves Botka Viktória is,
aki egy fiút mentett meg a fulla−
dástól.−pl−
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Az 1956−os magyar for−
radalom 51. évfordulóján
tartott kegyeletes megemlé−
kezés a római katolikus
templomban szentmisével
kezdődött. A magyar forra−
dalom áldozataira emlékező
istentiszteletet Gallovits Jó−
zsef győri kanonok mutatta
be. Ezután került sor a ko−
szorúzási ünnepségre a dik−
tatúrák áldozatainak tavaly
felavatott emlékművénél. A
zuhogó eső ellenére mintegy
kétszázan vettek részt a
megemlékezésen. Esernyők
alá rejtőzködve hallgatták
meg a Szózatot, majd Hulkó
Gábor alpolgármester rövid
emlékezését 1956 mártírjai−
ra. Az ünnepség szónoka
Bárdos Gyula volt. A meg−
emlékezést a Himnusz zárta.
„Nem ünnepelni jöttem Önök−
höz, egy forradalom és szabad−
ságharc dicsőségét öregbíteni,
de nem is gyászolni, bánkódni a
magyar nemzet eltiport szabad−
ságvágya felett. Emlékezni jöt−
tem Önökhöz tiszta szívvel és
nyitott lélekkel, mert azt hiszem,
a nemzetünk szempontjából tra−
gédiákkal és drámai fordulatok−
kal teli 20. században is azt kell
keresnünk elsősorban, amit egé−
sz történelmünkből is tanulság−
ként lehet levonni: egy nemzet
múltja az egyén életéhez hason−
ló időkerék, amelyben a sikerek−
nek és a bukásoknak egyként
kell adnia a mindenkori újrakez−
dés alapját. Hiszem ugyanis, ho−
gy az örömélmény és a „csaka−
zértis” elszánás egy tőből faka−
dó erőforrás: az ember megúju−
lásának, a mindenkori újjászü−
letés és alkotás vágyának az él−
tető eleme.
Emlékezzünk hát békével lel−
künkben, tiszta fejjel keresve a
rosszban a jót, a múltban a jövőt
— az erkölcsi feltámadás és al−
kotói újjáéledés reményével.
Szükségünk van e hitre, e re−
ményre, de az ésszerűségre is,
mert az 1956−os forradalom és
szabadságharc még velünk élő
történelem, mégis hagyatéka
van. ...És éppen ez az egyik ha−
gyatéka a velünk élő történelem−
nek: az igazáért küzdő embert
megalázhatják, meghurcolhat−
ják, de sosem törik meg, mert a
szabadságvágy megnyilvánulá−
sa nem póz, hanem a lélek álla−
pota. És a szabad lelkű ember
sosem törik meg,”− hangsúlyoz−
ta ünnepi beszédében Bárdos
Gyula, az MKP alelnöke.

A szakadó esőben mintegy kétszázan vettek részt
az 1956−os forradalom 51. évfordulóján tartott koszorúzási ünnepségen

Emlékezés−esernyők alatt
A szónok felelevenítette a
véres októberi események egy−
es sorsdöntő mozzanatait, majd
beszédének zárószakaszában a
következőket mondta: „Mert az
1956−os forradalom és szabad−
ságharc kapcsán gyakran fel−
merül a kérdés, miért csak Ma−
gyarország népe tudott egye−
sülni a szabadságvágy mentén,
miért nem csatlakozott hozzá
Kárpát−medence magyarsága,
s leginkább mi, innét a Felvi−
dékről. Nem feltételezem a kér−
dés firtatóinak a rossz szándé−
kát, hiszen a velünk élő történe−
lem ismérve az is, hogy hiá−
nyoznak bizonyos eseményso−
rok egyes láncszemei, meg az
is, hogy az összefüggések kere−
sése során olykor nem vesszünk
észre más történelmi esemény−
sorokat. 1956 bűvöletében el−
homályosulhat egy hatszázez−
res nemzetrész sorsa, a hatvan
évvel ezelőtt történt események,
amikor szülőföldünkön lettünk
földönfutókká, amikor a szovjet
hatalom segítségével és a nyu−
gati hatalmak nemtörődömsége
mellett százezreket alázhattak
meg a reszlovákizáció lélekölő
követelésével, amelynek ha el−
lenállnak, szedhetik a sátorfá−
jukat. És szedték is: százezernél
is többet telepítettek Magyaror−
szágra, tízezreket raktak fel
marhavagonokba, hogy Cse−
hországban szinte rabszolga−

ként adják őket el. Férfiak és
asszonyok, idősek és gyerekek
— szüleink, gyermekeink, test−
véreink, barátaink — űzettek el
az ősök földjéről, akik meg ma−
radtak, a gerinctörés fájdalmá−
val mondhattak le nemzetisé−
gükről, a legszentebb öröksé−
gükről, a magyarságukról. Sza−

Bárdos Gyula
bad−e feltenni ilyen körülmé−
nyek között a kérdést, hogy mi−
ért a családi házak konyháiban
összebújva, remegő szívvel tud−
tuk csak figyelni az 56−os ese−
ményeket? Szabad−e számon−
kérni, hogy nem vonultak az ut−
cákra azok, akik éppen csak ha−
zatértek csehországi szolgasá−
gukból, sokan meg még vissza
se vették magyar nemzetiségü−
ket, félve az újabb meghurcol−
tatásoktól? Szabad−e ilyen tör−

Hulkó Gábor alpolgármester is megkoszorúzta az emlékművet

ténelmi hagyatékot magában
hordó nemzetrésztől megkér−
dezni, miért csak a forradalom
bukása után öltöttek fekete kar−
szalagot, hogy legalább szoli−
daritásukat kifejezzék a hős
testvérekkel, rokonokkal, bará−
tokkal — a közülük kiszakított
és kitelepített ismerősökkel? Én
azt mondom: nem szabad. De
emlékezni kell, mert ez is velünk
élő történelem, nemcsak 1956.
S ennek is van hagyatéka, azt se
feledjük. Ne feledjük, mert a
sors már csak olyan, hogy oly−
kor egymástól független dolgo−
kon keresztül is — ez esetben a
forradalom és szabadságharc
mellett a deportálásokon és ki−
telepítéseken keresztül —
ugyanazt üzeni a jövő nemzedé−
keinek. Ez esetben azt , hogy
megalázni, meghurcolni lehet
egy népet, nemzetet, de megtör−
ni soha, ha tovább él benne a
szabadságvágy, ha a véres, a−
vagy elhurcoltan meggyötört
testben szabad marad a lélek.
Emlékezni jöttem Önök közé,
kedves barátaim, tiszteletet
tenni az 1956−os forradalom és
szabadságharc évfordulóján. A
történelem furcsán forgó idő−
kereke tehet róla, ha közben
egy másik évforduló is felsejlik
bennünk, a háborút követően
az idős polgártársainkat vagy
őseinket ért mérhetetlen igaz−
ságtalanságé. És nem ünnep−
lünk, nem is bánkódunk, csak
emlékezünk, meg üzenünk. Azt
üzenjük mindenkinek, hogy
megtanultuk: meghurcolni,
megalázni lehet az embert, de
megtörni soha, ha szabad ma−
rad lelke, ha él benne a sza−
badságvágy. Nekünk pedig sza−
bad a lelkünk és soha nem ad−
juk fel szabadságvágyunkat.
Isten ebben segítsen bennün−
ket most, az emlékezés pillana−
taiban és mindörökké!”
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Kettétörték a galéria logóját

Éjszakai rongálás

Bombariadó volt a kereskedelmi magánakadémiában

Diák lehet az elkövető
Ozorák iskola – bomba –
röviden csak ennyit mondott
az az ismeretlen telefonáló,
aki október 24−én 8 óra 11
perckor felhívta a tűzoltó−
ság segélyhívószámát. E be−
jelentés után bombariadó
miatt kiürítették az Ozorák
féle kereskedelmi magán−
akadémia épületét.

A földön heverő kettétört táb−
lát október 29−én, hétfőn a
reggeli nyitáskor Gaál Derzsi
Ildikó, a galéria gondnoka fe−
dezte fel. Csak a tábla sarkai
maradtak meg a kerítésre erő−
sített tartóoszlopon. Magát a
műanyagból készült táblát,
amelyen a Kortárs Magyar
Galéria KMG rövidítését áb−
rázoló logója volt látható,
valamilyen éles tárggyal üt−
hették ki a helyéről.
Az okozott kár mintegy né−
gy−hatezer korona. Mint a járá−
si rendőrkapitányról megtud−
tuk, kihágás jogcímén indult el−
járás ismeretlen elkövető ellen.
Both Péter őrnagy kizártnak
tartja, hogy a vandál tett mö−
gött nemzetiségi indíték húzód−
na meg. A táblán ugyanis nem
volt kifejezetten feltüntetve az
a szó, hogy magyar, csak a rö−
vidítésben szerepelt egy erre
utaló M betű. Másrészt a rend−
őrkapitány szerint vasárnapról
hétfőre virradóan máskor is
előfordulnak hasonló vandál
megnyilvánulások,
amikor
diszkóból hazatérő fiatalok
erőfitogtatásból törnek és zúz−
nak. A járási rendőrkapitány
szerint, sajnos, csak az elköve−
tők csekély hányadát sikerül le−
fülelniük, de ez esetben is min−
dent elkövetnek azért, hogy
kézrekerítsék azt, aki megron−
gálta a dunaszerdahelyi Kortárs
Magyar Galéria cégtábláját.

Nagy Béla százados, járási tú−
zoltóparancsnoktól megtud−
tuk, hogy a telefonáló magya−
rul beszélt és a hangja alapján
ítélve diák lehetett. A bejelen−
tés után a túzoltók azonnal ki−
vonultak az épülethez. Elzár−
ták a gázcsapokat, kikapcsol−
ták a villanyt és megtették az
ilyenkor elengedhetetlen biz−
tonsági intézkedéseket. A tör−
téntekről azonnal értesítették
a dunaszerdahelyi rendőrkapi−
tányságot és a nagyszombati
kerületi rendőrparancsnoksá−
got. Ők is kivonultak és tüze−
tesen átvizsgálták. az épületet.
Szerencsére csak vaklármáról
volt szó, hiszen a különlege−
sen kiképzett kutyák és

a rendőrök nem találtak bom−
bát. Nagy Béla szerint gyaní−
tották ugyan, hogy feltehető−
leg diákcsínyről van szó, ettől
függetlenül azonban mindent
alaposan átvizsgáltak.
Both Péter járási rendőrka−
pitány bízik abban, hogy rövid
idő alatt sikerül kideríteniük
a bombát bejelentő személy
kilétét. A derülátását arra ala−
pozza, hogy tavaly szeptem−
berben a helyi kórházban is

volt vakriadó, amikor a bete−
geket az udvarra kellett mene−
kíteni, ám a tettest sikerült rö−
videsen kézrekeríteni. A mos−
tani vakriadó kapcsán már
megindult a nyomozás. Rém−
hírterjesztés bűntettét elkövető
személy után nyomoz a ren−
dőrség. A büntetése egy évtől
öt évig terjedő szabadságvesz−
tés lehet.
–pve−

Planý bombový poplach v súkromnej obchodnej akadémii

Páchateľom bol zrejme žiak
V Dunajskej Strede 24. ok−
tóbra polícia dopoludnia
prehľadávala budovu Súk−
romnej obchodnej akadémie
L. Ozoráka. Stalo sa to po
tom, čo ráno po ôsmej hodine
anomym nahlásil, že v bu−
dove sa nachádza bomba.
Potvrdil to šéf okresného
hasičského zboru Vojtech
Nagy, podľa ktorého na ties−
ňovú linku zavolala neznáma,
maďarsky hovoriaca mla−
distvá osoba. Policajti a hasiči

evakuovali žiakov a vyprázd−
nili aj budovu internátu.
Najprv policajti a pyrotech−
nici prehľadávali priestory,
boli nasadené aj špeciálne vy−
cvičené psy na vyhľadávanie
výbušniny. Tá sa však na−
šťastie nenašla, teda potvrdil
sa predpoklad okresného poli−
cajného šéfa Petra Botha, že
išlo zrejme o študentský žart,
začo však páchateľ zrejme
draho zaplatí.
Polícia už začala trestné stí−

hanie z prečinu šírenia poplaš−
nej správy. Potvrdila to
Martina Kredatusová z me−
diálneho oddelenia Krajského
riaditeľstva policajného zboru
v Trnave. Podľa nej pácha−
teľovi hrozí vezenie na jeden
až päť rokov. Kapitán P. Both
je optimista, verí, že sa im po−
darí v krátkom čase vypátrať
páchateľa, podobne ako v prí−
pade planého bombového po−
plachu v mestskej nemocnici
v septembri roku 2006.

Vandali znovu vyčínali – Poškodili logo galérie
Neznámi vandali v Dunajskej Strede v noci
28. októbra poškodili a zvalili na zem logo
mestskej galérie, ktorá bola umiestnená pri
vchode na tabuli z umelej hmoty.
Zvalenú a rozsekanú tabuľu, na ktorej bol uve−
dený názov Galéria súčasných maďarských
umelcov v skrátenej podobe KMG, našla 29.
októbra ráno správkyňa galérie. Privolaní poli−
cajti spôsobenú hmotnú škodu odhadli maxi−

málne na 6 tisíc korún, Okresný policajný šéf
Peter Both jednoznačne vylúčil, že by išlo
o vandálny čin s národnostným motívom.
Podľa neho pomerne často sa stáva, že skupiny
mladíkov, vracajúcich sa z diskoték v nedeľu v
noci vyčínajú v meste. Prípad zničenia loga
mestskej galérie polícia podľa P. Botha kvali−
fikovala ako priestupok a začala pátranie po
neznámom páchateľovi pre spáchanie trestného
činu poškodzovania cudzej veci.
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Mestská televízia, kurzy

Prečo sa zmenila programová štruktúra mestskej televízie?

Dynamickejšie reportáže o meste
Od októbra vysiela mestská te−
levízia v novej programovej
štruktúre. O príčinách zmeny
nás informovala šéfredaktorka
televízneho štúdia, ÉVA BÍRÓ.
 Čo bola príčina podstatnej
zmeny doterajšej programovej
štruktúry mestskej televízie?
– Počas desaťročnej existencie
mestskej televízie nedošlo k ta−
kej radikálnej zmene v progra−
movej štruktúre, ako teraz.
Zmena však bola nevyhnutná.
Novinkou je, že program odteraz
nevysielame len v určitých hodi−
nách, ale priebežne ho opakuje−
me v týždenných intervaloch od
štvrtka do ďalšieho štvrtka.
Snažíme sa aj takto prispôsobiť
ku zmeneným návykom ľudí.
Hoci sme teletext zrušili, onedl−
ho začneme sprevádzkovať
webovú stránku televízie, kde u−
miestnime informácie, ktoré do−
teraz boli zverejnené na strán−
kach teletextu. Od januára chys−
táme ďalšiu novinku, a to rozho−
vory v štúdiu. V tejto relácii sa
budeme zaoberať témami, ktoré
zaujímajú obyvateľov Dunajskej
Stredy. Chceme pripravovať re−
lácie, ktoré pružne a komplex−
nejšie informujú o dianí v našom
meste.
 Čo očakávate od novej
programovej štruktúry, resp.
čo očakáva vedenie mesta od
tejto zmeny, veď samospráva
financuje vysielanie mestskej
televízie?
– Mestskú televíziu financuje
samospráva, ale do obsahu vy−

sielaných programov nezasahu−
je. Naším cieľom je pripravovať
reportáže o Dunajskej Strede,
a kladieme väčší dôraz na uda−
losti v meste. Našou snahou je
priniesť zaujímavé témy z každej
oblasti. Chceli by sme docieliť,
aby diváci mali o naše programy
záujem.

 Po uplynutí určitého času
plánujete nejakým spôsobom
preveriť, aká bola odozva vy−
novenej programovej štruktú−
ry?
– Samozrejme. Pre nás je veľ−
mi dôležitá spätná väzba. Radi
prijmeme konštruktívnu kritiku,
veď našim cieľom je pripraviť ta−
ké programy, ktoré divákov zau−
jímajú. Chceme zvýšiť sledova−
nosť programov, ale to nezávisí
len od kvality programov.
Doteraz sme dostali veľmi dobré
ohlasy, a to nás motivuje.
 Obsahové a formálne
zmeny v programe televízie
majú určitú životnosť. Zrejme
terajšie zmeny sa neprijímajú
na ďalších 10 rokov?
– Skutočne neplánujeme novú
programovú štruktúru na ďalších
desať rokov. Aj v rámci novej
štruktúry sa snažíme priniesť nie−
čo nové. Pripravujeme nové rub−
riky, v nich rozoberáme témy,
ktorých sme sa aj doteraz dotkli.

Ale nemeníme len obsah, ale aj
vzhľad, grafiku. O pripravova−
ných novinkách by som nechce−
la viac prezradiť, radšej nech ich
objavia, zaregistrujú diváci.
 Prichádzajú do úvahy aj
určité korekcie v programovej
štruktúre ak sa vynoria určité
požiadavky, návrhy alebo po−
strehy divákov? Teda bude re−
agovať vedenie akciovej spo−
ločnosti v správe mesta na tieto
podnety pružne?
– Prvé vysielanie v zmenenej
programovej štruktúru bolo po−
učné. Aj samotný štáb postre−
hol, čo treba meniť, aby sme
zvýšili kvalitu programov, v
čom nás utvrdili aj postrehy o−
byvateľov. Napríklad, že titulky
v slovenčine pod obrazom boli
spustené príliš rýchlo. Tento
problém sme zakrátko vyriešili,
a to zmenou charakteru titulok.
Ak to bude technicky a perso−
nálne možné, požiadavky a oča−
kávania divákov splníme.
Budeme pružne reagovať na po−
strehy a podnety.
 Je technické vybavenie
ako i štáb redaktorov a tech−
nickov televízie primerané no−
vej programovej štruktúre?
– Technické vybavenie televí−
zie je dobré. Potrebujeme ešte
vyrobiť kulisy v štúdiu k rozho−
vorom. Personálne obsadenie
momentálne je tiež dostatočné,
ale od januára budeme potrebo−
vať ďalších kameramanov. Zatiaľ
sú teda dané podmienky k ú−
spešnej práci.

Vezetőképzés
óvónőknek
A csallóközi ovónők körében nagy ér−
deklődésre talált a dunaszerdahelyi vá−
rosi tanügyi hivatal kezdeményezése.
Több mint ötven dunaszerdahelyi, il−
letve környékbeli óvónő és óvodai
igazgatónő jelentkezett a vezetőképző
tanfolyamra.
A tanügy módszertani felelőse,
Pőcz Ildikó lapunknak elmondta, hogy
a kurzus kétéves és teljesen ingyenes.
A dunaszerdahelyi tanügyesek kezde−
ményezését felkarolta a pozsonyi peda−
gógiai módszertani központ és ingye−
nesen biztosítja a előadókat. Az októ−
ber 18−i nyitóelőadáson például arról
kaphattak képet a tanfolyam résztvevői,
hogy miként kell alkalmazni az óvodák
gyakorlatában a közbeszerzési törvény
rendelkezéseit. Ezen kívül a tanfolyam
szervezési kérdéseiról is szó volt, hi−
szen havonta egyszer egy egész napot
vesz majd igénybe a továbbképzés. A
kurzus beutazó résztvevőinek az uti−
költségét általában az illető községek
önkormányzatai vállalták magukra.
Dunaszerdahely városa a szervezési te−
endőket karolta fel, ezen kívül a tanfo−
lyam egész időtartamára ingyenesen
rendelkezésre bocsátja a Perfects épü−
letében lévő nagy előadótermet.
A Dunaszerdahelyen beindult óvo−
dai vezetőképző tanfolyam főleg azok
számára nagyon hasznos és biztosít−
hat a továbbiakban szakmai előrelé−
pést, akik igazgatói állásokat kívánnak
megpályázni az óvódákban, de szak−
mailag sokat adhat a mostani igazga−
tónőknek is. A résztvevők nagyra érté−
kelik, hogy a tanfolyam szinte házhoz
jön, úgymond itt van a szomszédban,
és nem kell Pozsonyba vagy a nehezen
elérhető Nagyszombatba utazniuk. −p−

Dvojročný kurz
V Dunajskej Strede sa 18. októbra u−
skutočnilo úvodné stretnutie účast−
níkov dvojročného akreditovaného
štúdia, ktorého sa zúčastní 50 riadite−
liek a učiteliek materských škôl mesta
a obcí regiónu.
Dvojročný kurz pre vedúcich pra−
covníkov inicioval mestský školský ú−
rad v Dunajskej Strede, odborným ga−
rantom je bratislavské Metodicko−pe−
dagogické centrum. Dvojročné štúdi−
um je bezplatné, nakoľko pred−
nášateľov rôznych tém zabezpečuje
metodické centrum, Podľa pracov−
níčky mestského školského úradu,
metodičky Ildikó Pőczovej cestovné v
prípade účastníkov kurzu, ktorí dochá−
dzajú z okolitých obcí, prepláca prí−
slušný obecný úrad. Mesto Dunajská
Streda poskytne bezplatne pred−
náškovú sieň a vybavuje organizačné
záležitosti celého kurzu.
Témou úvodnej prednášky bolo
uplatňovanie zákona o verejnom ob−
starávaní v podmienkach mater−
ských škôl. V rámci kurzu sa pred−
nášky budú konať mesačne raz.
Cieľom štúdia, ktorá sa uskutoční v
rámci celoživotného vzdelávania pe−
dagógov, je vytvoriť kvalitné pred−
poklady pre tvorivú riadiacu prácu v
materských škôlkach a oboznámit
účastníkov so základmi moderného
školského manažmentu. −p−
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Madjar asszony lovat fej Saga településen

A dunaszerdahelyi Kopecsni Gábor is részvett
az első magyar–madjar törzsi találkozón Kazakisztánban!

Madjar lány és magyar legény
páros tánca fesztiválhangulatban
Ötezer hektár földet és asszonyt ajánlottak neki, csak maradjon köztük…

A

Turáni−alföld a mai
Közép−Ázsia nagy ré−
szére
kiterjedő,
sztyeppével borított síkság
ősi népei közt a türk népek
mellett a hun, az avar és a
magyar törzseket is szá−
montartja a tudomány. Ka−
zakisztánban máig fennma−
radt a Madjar (ejtsd: magyar)
törzs, amelynek tagjai magu−
kat madjarként azonosítják. A

magyarországi tudományos
élet a hatvanas években szer−
zett róluk tudomást, de tudo−
mányos vizsgálatokat is vég−
ző kutatóútra csak 2006.
szeptemberében került sor,
amikor Bíró András antro−
pológus vezetésével ötfős ex−
pedíció járta be a madjar törzs
által lakott területet és végzett
antropológiai vizsgálatot.
Hazatérésük után született

Csoportkép a madjar családdal, akiknél laktak.

meg az első magyar–madjar
törzsi találkozó (Kurultay)
gondolata. Hosszas szervezés
után 2007. július 4–8. között
a madjar törzsi terület köz−
pontjában, Saga településen
került sor a találkozóra. A
magyar küldöttség részét ké−
pező 9 fős baranta (tradicio−
nális magyar harcművészet)
csapat tagjaként Felvidékről a
Budapesten tanuló dunaszer−
dahelyi egyetemista, Kopecs−
ni Gábor, Révkomáromból
pedig Varga Sándor lovas−
íjász jutott el a madjarok kö−
zé.
A törzsi találkozóra vezető
úton elsőként Asztarát, az új
kazak fővárost tekintették
meg, majd Aszkalikot, az
egykor 140 ezres (zömmel o−
rosz), mára 30 ezer kazaknak
otthont adó, de inkább szel−
lemvárosra emlékeztető he−
lyet érintették. A következő
megálló Kumsikban volt, a−
hol népviseletbe öltözött ka−
zakok (egyébként ők is rokon

népnek tartják a magyart!)
énekkelt, tánccal, kumisszal
(lótejből erjesztett, gyenge
szeszes ital) fogadták őket.
Az ünnepi vacsorán felszol−
gált, főtt bárányfejet a rang−
idős vágta fel és osztotta szét
az asztalnál. Persze, bárány−
húst és lóhúst is felszolgáltak
a becses vendégeknek.
A fő úti cél Saga volt, a tör−
zsi találkozó színhelye, a
mintegy ezerötszáz madjar
Madjar ember sírköve.
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Dunaszerdahelyi csapatsiker az
I. Magyar Nemzeti Baranta Bajnokságon

Kopecsni Gábor magyar bajnok lett!

Madjar–magyar tabló. Középen Bíró András Zsolt, a magyar
küldöttség vezetője, mellette a képen balról Kurmangazi
Sokpituli helyi vezető.
központja. A háromnapos ta−
lálkozó fesztiválhangulatban
zajlott. Ének és tánc minden
mennyiségben, ebbe a madjar
lány és magyar legény páros
tánca is belefért. A magyar
harci testkultúrát képviselő
baranta bemutatót, a héjsza
harci táncot és ősi énekeket
nagy érdeklődéssel fogadták
a madjarok. Nemzeti sport−
juk, a küran népi birkózás be−
mutatására egyenesen a válo−
gatottat hozták el. A mieink
közül páran kiálltak ellenük,
de semmi esélyük nem volt.
Lenyűgöző volt, ahogy a lo−
vasversenyen 8 éves madjar
gyerekek a 15 km−es távot

vágtában tették meg. A ren−
dezvény után pedig a barantá−
sok,
köztük
a
duna−
szerdahelyi Kopecsni Gábor
botot forgatni, ostorozni, íjá−
szatra okította őket. A talál−
kozó nagyszerűen teljesítette
küldetését, hogy kölcsönösen
megismerjék és tiszteljék
egymás történelmét, hagyo−
mányait és nemzeti kultúrá−
ját.
A madjarok vert agyagtég−
lából épült faluházakban él−
nek, jurta kevés van. Nem ve−
tik meg a szeszes italt, vod−
kát, konyakot, kazak sört bő−
ven fogyasztanak. A kazak
temetőkben a mai napig a sír−

Kazakisztáni madjar család körében. A kép bal oldalán, a
magyar zászlót Kopecsni Gábor tartja. A zászló előtt Kovács
István áll, a madjar asszony mellett Benis Miklós térdel.

A magyarországi Felcsúton
2007. szeptember 22−én került sor
a VIII. Baranta Magyar Bajnokság
és egyben az I. Magyar Nemzeti
Baranta Bajnokságra mivelhogy
Felvidékről és Erdélyből is voltak
résztvevők. A bajnokság a követ−
kező 3 kategóriában zajlott le: Me−
nyét – nők/leányok, Kese – 13−17
év közötti fiúk, s az Öskü – 17 év
feletti férfiak nyolc versenyszámá−
ban.
A Felvidék dunaszerdahelyi
Baranta csapata 7 versenyzőt indí−
tott: Kiss Ingrid – Csicsó, Szüllő
Péter, Mizera József, Jerábek
Róbert – mind Nyékvárkony,
Danics Roland, ifj. Bugár
György, Kopecsni Gábor – mind
Dunaszerdahely.
A bajnokság 7 km−es futással
kezdődött, majd ezt követte az í−
jász mesterlövészet, ahol 50, 40,
30 és 20 méterről volt 1−1 lövés. Mivel sok jelentkező volt, ezért 4−
es csoportok jöttek létre, s körmérkőzések döntötték el a továbbju−
tást az íjászpárbaj, a magyar övbirkózás, a szabadvívás, a hajítófegy−
ver párbaj versenyszámokban. Ezután egyenes kiesésre ment a küz−
delem. Amikor már mindenki kiversenyezte magát, következett a pá−
ros vívószám bemutatása, majd a mulatás derűjeként a fegyveres
tánc és szoborgyakorlat.
Az egész napos bajnokság fáradalmait siker koronázta, mivel ösz−
szesítésben a dunaszerdahelyi csapat érte el a legtöbb helyezést:
Menyét – Kiss Ingrid 4. hely
Kese – Danics Roland 2. hely
Öskü – ifj. Bugár György 3. hely
Kopecsni Gábor 1. hely, magyar bajnok!
A sok gyakorlás, edzés meghozta az eredményét. Reméljük, a kör−
nyékbeli falukban is megkedvelik a barantát. Törődjünk a hagyo−
mányainkkal és a lehető legsikeresebbek is legyünk!

feliraton „madjar” jelzővel
különböztetik meg magukat a
kazakoktól. Az ősi törzsi ro−
konságra rendkívül büszkék,
nagy szeretettel, vendéglátás−
sal vették körül a magyar kül−
döttséget. A gyerekek kíván−
csian kérdezgették, te is ma−
gyar vagy? Az öregek szeme
pedig gyakran könnyezett a
meghatottságtól. Marasztal−
ták rendesen a derék magyar
legényeket. Ötezer hektár föl−
det, állatokat, asszonynak va−
ló madjar leányt kapnak, csak
maradjanak…
Ha nem is maradtak, a tá−
voli madjarokkal az elképze−
lések szerint az idén még ta−
lálkozni szeretnének. Ezúttal
Magyarországon, de lehető−
ség szerint a Felvidéken is vi−
szont akarják látni a madjar
törzsi küldöttséget. Az össze−
jövetel szervezése folyamat−
ban van.
−kgy−
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A környezeti ártalmak hatása a daganatos betegségek kialakulására

Az ólom alattomos idegméreg
A DH kérdéseire válaszol
MUDr. CSÓKA TIBOR
klinikai onkológus, a Csal−
lóközi Onkológiai Kezde−
ményezés PT elnöke.
z Mely környezeti ártal−
mak okozzák a legtöbb da−
ganatos betegséget?
– A rák kialakulásának rizi−
kótényezőit az elemző jár−
ványtan /analitikus epide−
miológia/ hagyományosan a
külső és belső okok nagy cso−
portjába sorolja. A környezeti
ártalmak a daganatkeltő külső
tényezők körébe tartoznak.
Több ezer járványtani vizsgá−
lat eredményeként kijelenthe−
tő, hogy kb.80−85%−ban a kö−
vetkező tényezők állnak e sú−
lyos betegségek hátterében.
Az eltorzult étkezési szokása−
inkban, ételeink összetételé−
ben, a modern élelmiszeripari
eljárásokban rejlenek a leg−
gyakoribb külső rizikóténye−
zők. A dohányzás és a mérték−
telen alkoholfogyasztás a
„tisztes” második helyet fog−
lalja el. A kb. 4000 szennyező
anyagot tartalmazó cigaretta−
füstben legalább 50−60 köz−
vetlen rákkeltő anyag találha−

tó. A rák kifejlődését egyes
biológiai tényezők is elősegí−
tik. Egy sor olyan vírust, bak−
tériumot vagy parazitát ismer
az orvostudomány, amelyek
valamilyen ok–okozati össze−
függésben állnak a daganatok
kifejlődésével. A kémiai
anyagok és fizikai folyamatok
közül, amelyeknek leginkább
közük van az egészséges sej−
tek „megkergüléséhez”, emlí−
tésre méltó a környezet nehéz−
fémterheltsége és a radioaktív
sugárzás. Ezek közül a króni−
kus higany−, ólom−, nikkel−,
kadmium−, vagy arzénmérge−
zések a legsúlyosabbak.
z Az ólommérgezés mi−
lyen rákkeltő tényezőnek
számít és miképp fejti ki ha−
tását az emberi szervezetre?
– Az ólom az egyik legelter−
jedtebb környezetszennyező
nehézfém. Bőségesen tartal−
mazzák a festékek, a kenőola−
jak, a fáradt motorolaj, egyes
háztartási termékek, valamint
az ivóvizünk. A szárazelemek−
ről, az akkumulátorokról, az u−
tak menti növényzetről nem is
szólva. Ez egy idegméreg. Fel−
szívódása a tüdőn és/vagy az

emésztőcsatornán keresztül
történik. Hosszú távon tönkre
teszi, elsorvasztja a fő
kiválasztószerveket, a májat és
a vesét. Kihatással van a vörös
vérsejtekre is. Klinikailag je−
lentős vérszegénységet okoz.
A szervezetből nagyon nehe−
zen ürül ki. A heveny ólom−
mérgezés előfordulása manap−
ság már szerencsére, ritkaság−
nak számít. A múltban a ros−
szul kiégetett mázas edényből
fogyasztott citromos tea oko−
zott súlyos gyermekkori mér−

Csak a mintegy 4000 szennyező anyagot tartalmazó cigarettafüstben legalább 50–60 köz−
vetlen rákkeltő anyag található.
Az ólom az egyik legelterjedtebb környezetszennyező nehézfém. Ez egy idegméreg. Fel−
szívódása a tüdőn és/vagy az emésztőcsatornán keresztül történik. Hosszú távon tönkrete−
szi, elsorvasztja a fő kiválasztószerveket, a májat és a vesét.

gezést. Az 1994−es magyaror−
szági paprikahamisítás okozta
„ólommérgezés−járvány” szin−
tén alimentáris (élelmezési)
eredetű volt. Talán még van−
nak, akik emlékeznek a Heves
megyei roma lakosságot érintő
akút ólommérgezésre! 1995−
ben Heves községben egy ci−
gánytelepen rendszeresen ak−
kumulátorokat bontottak az
ottaniak. A savat kiöntötték a
földre, az ólomlemezeket fa−
zekakban felolvasztották.Az
egész udvar, ahol a gyerekek
is játszottak és a környék nagy
mennyiségű ólommal volt
szennyezett. Hárman meghal−
tak, a vizsgáltak közül 65
gyermek és 14 felnőtt kezelé−
sét kellett elrendelni.
z Milyen tünetei vannak
az ólómmérgezésnek?
– A daganatok kialakulásá−
ban az idült, krónikus ólom−
mérgezésnek van járványtani
és biológiai jelentősége. Leso−
ványodás, kondícióromlás,
mozgászavarok, izom−és ideg−
sorvadás, idült vérszegénység,
vetélés, meddőség, szellemi
funkciók romlása…, és még
sorolhatnám ennek a szindró−
mának a tüneteit. Ez az állapot
a környezet ólomszennyezett−
sége esetén alakulhat ki. Az i−
lyen környezetben élők első−
sorban a szennyezett levegőn
és talajon keresztül állandó jel−
leggel ólomexpozíciónak van−
nak kitéve. A máj−, vese−, lép−
és nyirokrendszer sorvadása az
emberi szervezet immunrend−
szerének csökkent működését
okozzák. Ez a védelemhiányos
közeg pedig kedvez az egész−
séges sejtek elfajzásának, nö−
velheti a rák kialakulásának
kockázatát. A pontos járvány−
tani vizsgálatok, adatok vi−
szont még hiányoznak.
Az ólommérgezés végigkí−
sérte az emberiség történetét,
megjelenését az emberi civili−
záció indította el. Mindig volt,
van és lesz, mindaddig amíg az
ólmot felhasználó iparágak
szennyezik a környezetet. Ezért
az ólomterhelés és mérgezés
mindig az örökzöld kérdések
közé fog tartozni, esetleg csak
a forrásai változnak.
−kgy−
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Pro DS kártyával előnyösebb

Ha csütörtök−akkor színház?
Városunkban hagyományo−
san csütörtök a színházi elő−
adások napja. Az idei szín−
házi évadnyitó napja ugyan−
csak csütörtökre, október
25−re esett. Az esti ünnepi
szezonnyitó előtt a Kassai
Thália délután is előadta Ör−
kény: Tóték című darabját,
mégpedig diákközönségnek.
Az évadnyitó esti előadásra
már elővételben minden jegy
elkelt. A „mágnest” kétségte−
lenül a főszerepet játszó Rák
Viki személye jelentette. A ta−
valyinál is több az idén a bér−
lettulajdonos: összesen 285−
en váltottak éves bérletet.
Alighanem kevés kisvárosi
művelődési ház mondhatja el
magáról azt, amit a dunaszer−
dahelyi: nevezetesen, hogy az
560 férőhelyes színházterem−
ben helyet foglaló közönség
fele bérlettel jár az előadások−
ra.
Ibolya Ildikó, a VMK igaz−

gatónője lapunknak elmondta,
hogy a régi bérlettulajdono−
sok bizonyos fajta protekciót
élveznek, hiszen megszokott
kedvenc ülőhelyeikről élvez−
hetik az előadásokat. A bérle−
tek és a színházjegyek ára vál−
tozatlan. Az éves bérlet a
helytől függően 2200, illetve
1800 koronába kerül. A jegy−
vásárlásnál húsz koronás en−
gedményt kapnak azok az ál−
landó lakhelyű dunaszerda−
helyiek, akiknek Pro DS ked−
vezménykártyájuk van.
Az idei bérletes előadások
között hét előadás szerepel.
Fellép a Kassai Thália, a ko−
máromi Jókai Színház, továb−
bá a budapesti Sziget színház,
valamint a győri, a gödöllői és
a szabadkai társulat is színre
lép jövő májusig. Az igazga−
tónő szerint ez korántsem
nem végleges lista, mert rend−
szerint évközben terven felül
befut még egy−két előadás. −p−

S kartou PRO DS vstupenky lacnejšie

Keď štvrtok, tak divadlo?
V našom meste štvrtok je už
tradične dňom divadelných
predstavení. Aj tento rok ú−
vodné predstavenie tohto−
ročnej divadelnej sezóny sa
konalo vo štvrtok, 25. ok−
tóbra.
Košické divadlo Thália
uviedlo na scénu Tótovcov od
Istvána Örkénya dokonca dva−
krát. Poobede hrali košickí
herci pre žiakov mestských
škôl. Večerné predstavenie bo−
lo vypredané do posledného
miesta. Magnetom bola hlavná
postava, ktorú stvárňovala po−
pulárna Viki Ráková. Aj na
tomto predstavení takmer po−
lovicu obecenstva tvorili maji−
teľia permanentiek. Tento rok
sa ich predalo 285, teda viac,
ako v minulom roku. Málo
kultúrnych domov sa môže po−
chváliť s takým záujmom
o permanentky, ako v našom
meste. Kapacita veľkej sály je
560 miest, teda polovicu obe−

censtva tvoria naši kmeňoví
diváci, permanentkári, uviedla
pre DH Ildikó Ibolya, ria−
diteľka mestského kultúrneho
strediska. Podľa nej dlhoroční
držitelia permanentiek majú
určitú protekciu, veď pred−
stavenie môžu sledovať „zo
svojho“ obľúbeného miesta.
Ceny lístkov a permanentiek
sa nezmenili. Cena celoročnej
permanentky stojí v závislosti
od miesta 2200, resp. 1800 Sk.
Pri kúpe lístka dostávajú 20
korunovú zľavu tí obyvatelia
Dunajskej Stredy, ktorí sú dr−
žiteľmi ProDS karty.
Počas tohtoročnej divadel−
nej sezóny sa predstaví dunaj−
skostredskému obecenstvu
košické divadlo Thália, ko−
márňanské Jókaiho divadlo,
ďalej divadlo Sziget z Buda−
pešťi, ako aj divadelné súbory
z miest Győr, Gödöllő a
Subotica.

egyesület jelentős szerepet ví−
vott ki magának a neoavant−
gárd szemléletű csoportosu−
lás, amely tagjainak művé−
szetében fellelhető az autodi−
dakta létformából fakadó „ge−
rilla öntudat“, a szabadság−

központúság, az új „roman−
tikus“ egyéniségkultusz, a já−
tékosság, de olykor a botrány−
kavarás is. A progresszív VLS
mindig fontos ellenpólusát
képezte a giccses, kommersz
és felszínes kultúrának.

A Vajda Lajos Stúdió a Kortárs Magyar Galériában

A Metró−klubtól a Vermes villáig
A Vermes villában november
19−én nyitották meg a Vajda
Lajos Stúdió (VLS) kiállítá−
sát, A galéria Luzsicza−ter−
mében Gubis Mihály (a VLS

közelmúltban elhunyt egyik
művésze) emlék−kiállítása lát−
ható – november 16−ig.
A harminc évvel ezelőtt a
szentendrei VLS−t megalapító
ifjú művészek
már 1968−tól
jelen vannak a
kultúra világá−
ban, a kezdeti
években még a
budapesti Met−
ró
Klubban
találkozgattak.
A
kulturális
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Kétnyelvűség, hol vagy? Megnyílt a MAX szórakoztató− és bevásárló központ

Legyünk
MAX−imalisták!
A dunaszerdahelyi MAX igazi
„plázahangulata” semmivel
sem marad el a nagyvárosok
hasonló bevásárló− és szóra−
koztató központjaiétól. A rende−
zők a megnyitón is „kivágták a
rezet”, volt ott minden, foga−
dás, sajtótájékoztató, Dara
Rolins−koncert. Elégedettek is
lehettünk, hiszen a befektetők is
úgy látják − amit mi persze ré−
gen tudunk−, hogy Dunaszer−
dahely e döntő többségben ma−
gyarok által lakott régió köz−
pontja.
De kevésbé örömteli tapasz−
talattal is szembesülünk az új
dunaszerdahelyi „csoda” lát−
tán. Aki ugyanis belép a MAX
falai közé, egyáltalán nem érzi,
hogy egy 80%−ban magyarok
által lakott városban van. A 80
üzlet közül alig 4–5 csalogatja
a vásárlót magyar feliratokkal.
De valljuk be, ez nem annyira
a MAX hibája, hanem ilyen a
szlovákiai magyar valóság.
Amelyhez például hozzátarto−
zik az is, hogy sok magyar szü−
lő – határok átjárhatósága ide,
Európai Unió oda – még ma is
úgymond a jobb érvényesülés
reményében szlovák iskolába
íratja gyermekét. Ha mi ilye−
nek vagyunk, tisztelet a kivétel−
nek, akkor miért várhatnánk
többet egy kizárólag szlovák
tőkével felépült komplexum−
tól?!
De a remény hal meg utoljá−
ra... A beruházó társaság és az
bolthelyiségek bérlői elsősor−
ban üzletemberek. Akik azt sze−
retnék, hogy befektetésük meg−
térüljön, sőt, idővel nyereséget
hozzon. Ezt azonban csak úgy
érhetik el, ha a kapitalizmus
farkastörvényeit követve a vá−
sárlók igényeihez alkalmaz−
kodnak. Igényeljük, azaz keres−
sük ezért a magyar feliratokat,
a magyar kiszolgálást és a ma−
gyar nyelvű vetítést. Egy kis
szójátékkal élve: egyáltalán
nem veheti zokon senki, ha ily−
en szempontból „MAX−imalis−
ták” leszünk. A kétnyelvűség a
táblákon és a kiszolgálásban−
ez a minimum, amit elvárnánk.
Ráadásul „vastagon” törvé−
nyes jogunk is van erre, hiszen
Dunaszerdahelyen a törvény−
ben előírt húsz százaléknyi ma−
gyar négyszerese él.

Nyolcvan üzlet, három moziterem, kaszinó
Október 20−án megnyílt a
MAX és a környék nagykö−
zönsége is „birtokába vehet−
te” az impozáns szórakozta−
tó− és bevásárló központot.
A 620 millió koronás beru−
házással elkészült kétszintes
komplexum felépítésére ke−
vesebb mint egy évre volt
szükség.
Pavol Adamec, az EuroMax
Slovakia Rt. vezérigazgatója
szerint alapos felmérések után
döntöttek úgy, hogy Szlováki−
ában Dunaszerdahely legyen
az ötödik olyan város, ahol
„MAX−üzletház” épül. „Fel−
méréseink szerint a város gaz−
daságilag fejlett és egy tőke−
erős régió központja” –
mondta.
A Galántai úton lévő épü−
letben mintegy 80, többnyire
márkás termékeket árusító
bolt található. Ezeknek több

Pavol Adamec, az EuroMax
Slovakia Rt. vezérigazgatója

mint a fele ruházati cikkeket
árul, de megtalálható itt szinte
minden. A szórakoztató jelző−
re a MAX a hamarosan meg−
nyíló kaszinóval, az éttermei−
vel, kávézóival és teázóival,
és elsősorban a csúcstechniká−
val működő Cinemax mozival
szolgál rá. A három mozite−
remben összesen csaknem fél−
ezer néző foglalhat helyet, a
legnagyobb több mint 200 fé−
rőhelyes. A sajtótájékoztatón

a Cinemax képviseletében
Anton Drobný volt jelen, aki
szerint korábbi tapasztalataik
alapján optimista a tekintet−
ben, hogy felizzik a „moziláz”
Dunaszerdahelyen.
Mint
mondta, az emberek a hagyo−
mányos régi mozik iránt már
nem érdeklődnek, de a mo−
dern „multimozik” iránt igen.
Mintegy 200 film premierjét
tervezik évente, napi 10–14
filmvetítés mellett.

Nem mondtak le arról a tervükről sem, hogy magyarul is le−
gyenek vetítések. Ehhez azonban mindenképpen egyezségre
kell jutniuk a magyar szinkronokhoz és feliratokhoz fűződő
szerzői jogokról. Ezek tisztázása nem olyan egyszerű, mert
ezek országokhoz, és nem nyelvi régiókhoz kapcsolódnak.
De ha úgy látják, hogy ez iránt valós igény mutatkozik (az−
az, ha továbbra is inkább Győrbe fognak járni moziba a du−
naszerdahelyiek), mindent megtesznek azért, hogy magyar
nyelven is legyen vetítés.

Nový multiplex s tromi kinosálami
Nový multiplex Cinemax,
ktorý dotvorili v Dunajskej
Strede, má celkovú kapacitu
460 miest pre filmových fanú−
šikov v troch moderných ki−
nosálach. Návštevníci multi−
plexu si budú môcť v rámci
programovej ponuky odteraz
vybrať minimálne z 10 pre−
mietacích časov.
Cinemax Dunajská Streda
patrí do siete spoločnosti Ci−
nemax a.s., ktorá v súčasnosti
prevádzkuje zariadenia aj v
Trnave, Poprade, Trenčíne a

Nitre. Multiplex má svoje ki−
nosály vybavené veľkými
plátnami, digitálnym zvukom
a klimatizáciou. Kinosály sú
vhodné aj na konanie firem−
ných prezentácií, kongresov a
seminárov. V prvom týždni
premietania každý návštevník
dostane ku vstupenke sladké
prekvapenie.

Spoločnosť Cinemax a.s.
vznikla 1. júla 2006. Jej hlav−
nou náplňou je budovanie a
prevádzkovanie viacsálových
kín v obchodných a zábav−
ných centrách po celom Slo−
vensku. Do konca roka 2007
do siete pribudnú ďalšie dva
multiplexy, 15. novembra v
Skalici a 8. decembra v Žiline.
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Visszautasították a Športprogres támadásait

List prezidentovi Slovenského futbalového zväzu

A DAC−pálya védelmében

Vážený pán prezident !
Vedenie futbalového klubu FK DAC 1904 a.s. a primátor mes−
ta Dunajská Streda sa touto cestou ostro dištancuje od mediálnych
útokov zo strany Športprogresu, partnerskej organizácie SFZ. Tie
boli adresované nášmu mestu a vedeniu futbalového klubu v sú−
vislosti údajným nezabezpečením možnosti tréningu reprezentač−
ného výberu U 15 na hlavnom ihrisku v mestskom štadióne v
Dunajskej Strede.
Touto cestou si Vám dovoľujeme oznámiť nasledovné skutočnos−
ti. Pred uskutočnením sústredenia ani vedenie mesta Dunajská
Streda, ktoré je majiteľom futbalového štadiónu, ani manažment
futbalového klubu nebolo požiadené ani zo strany SFZ, ani zo stra−
ny Športprogresu o zabezpečenie tréningovej plochy pre reprezen−
tačný výber U 15. V deň sústredenia 15 minút pred začatím tré−
ningu p. Miklós telefonicky informoval predstaviteľov mesta o ko−
naní sústredenia a o potrebe zabezpečenia tréningovej plochy.
Nakoľko počasie bolo daždivé a tráva hlavného ihriska bola znač−
ne premoknutá, po konzultácii so správcom ihriska sme ponúkli i−
hrisko s umelou trávou tretej generácie, respektíve tréningové i−
hriská v Malom Blahove. Podotýkame, že stav hlavného ihriska nie
je ideálny, už sme po vegetačnom období, preto sa ho snažíme
chrániť pred výraznejšími škodami. Náš futbalový klub má k dis−
pozícii 3 trávnaté ihriská, ktoré nám už nepostačia, nakoľko máme
okrem hlavného mužstva až 9 mládežníckych mužstiev a 4 prí−
pravky. Na udržiavanie kvality hlavného ihriska ročne vynaložíme
okolo 1 mil. Sk a preto sme nepovažovali za vhodné zničiť výsled−
ky doterajšej starostlivosti a chceli sme predísť výraznejším ško−
dám .
Vedenie Vašej partnerskej organizácie naše vysvetlenie ignoro−
valo, odmietlo naše alternatívne návrhy. Navyše, rôznymi vyhráž−
kami na predstaviteľov mesta a mediálnymi útokmi v miestnej tla−
či sa snažilo vytvoriť napätie medzi predstaviteľmi mesta, FK DAC
1904 a.s. a Slovenským futbalovým zväzom.
Na záver poznamenávame, že mesto Dunajská Streda, aj vede−
nie futbalového klubu má aj naďalej eminentný záujem o korektné
vzťahy so Slovenským futbalovým zväzom a veríme, že predmetný
incident nenaruší našu doterajšiu dobrú spoluprácu.
S pozdravom: Ing. Péter Pázmány primátor mesta,
Barnabáš Antal − prezident FK DAC 1904 a.s.

Az FC DAC 1904 Rt. vezetősége és Pázmány Péter polgár−
mester levelet küldött a Szlovák Labdarúgó Szövetség elnö−
kének, amelyben elhatárolódtak a Športprogresnak a sajtó−
ban is megjelent támadásaitól, mely szerint állítólag nem
biztosítottak edzéslehetőséget az U15 válogatott számára a
DAC központi futballpályáján.
A levélben tudatták a futballszövetség elnökével, hogy erre elő−
zetesen nem is kaptak felkérést a Športprogres részéről. Az U15
válogatott dunaszerdahelyi összpontosításának napján csak 15
perccel az esedékes edzés előtt értesítették telefonon az összejöve−
telről a DAC vezetőségét, és kérték az edzés lehetőségét a DAC−
főpályán. Miután az időjárás miatt annak talaja erősen átázott volt,
az edzésre a műpályát, illetve a nagyabonyi edzőpályákat kínálta
fel a város. Ezt a DAC−pálya állapota is indokolta, amelyet a város
igyekszik óvni a jelentősebb károktól. A pálya gyepszőnyege mi−
nőségének fenntartása évi 1 millió koronába kerül.
A felkínált alternatív lehetőségeket a Športprogres elutasítot−
ta, és mediális támadással próbált feszültséget teremteni az FC
DAC 1904 vezetősége és a szlovák futballszövetség között.

A DAC a második helyen
A DAC legutóbbi II. ligás mérkőzései: 12. forduló, október
20.: FK DAC 1904 − Artmedia B 3:0 (0:0), 13. forduló, ok−
tóber 27.: FK Rača − FK DAC 1904 0:0, 14. forduló, no−
vember 3.: 14. forduló: FC DAC 1904 − Topvar Topoľčany
2:1 (2:1). Az éllovasok: 1. Senec 31 pont, 2. DAC 26 pont,
3. Artmedia B 26. pont.

Nyugdíjasaink öt érmet nyertek Naši dôchodcovia získali päť medailí
A Senior Games Europe elnevezésű sportvetélkedőn sikere−
sen szerepeltek a városunkat képviselő nyugdíjas sportolók.
A idősebb generáció sportolóinak részvételével szeptember
14. és 19. között Győrben harmadik alkalommal megtartott eu−
rópai viadalon városunk képviselői egy arany, két ezüst és két
bronzérmet szereztek. A dunaszerdahelyi versenyzők közül az
úszásban Magyarics
Erzsébet jeleskedett,
50 méteres mell−
úszásban győzött,
100 méteres hát−
úszásban
pedig
ezüstérmes lett. A
sakkozó Székely Ist−
ván ezüstéremmel
térhetett haza, Bugár
Aladár a 6 kilométe−
res futásban és a 40
km távú kerékpáro−
zásban 1−1 bronzér−
met szerzett.
Az európai nyug−
díjasversenyen 9 or−
szág 170 nyugdíjas
sportolója vett részt.
Szlovákiát 10 tagú
csapat képviselte.

Naši dôchodcovia úspešne reprezentovali mesto na športovej
akcii Senior Games Europe.
Na treťom ročníku športového podujatia, ktoré sa konalo od
14. do 19. septembra v Győri, naši dôchodcovia získali jednu
zlatú, dve strieborné a dve bronzové medaily. Z dunajskostred−
ských športovcov podala znamenitý výkon Erzsébet Magya−
rics, ktorá na 50
m prsia získala
zlatú, na 100 m
znak striebornú
medailu. Šachista
István Székely sa
domov vrátil tiež
so striebornou me−
dailou, Aladár
Bugár získal po
jednom
bronze
v dvoch discip−
línách, na 6 km
behu ako aj na 40
km cyklistickej
trati.
Na súťaži sa zú−
častnilo 170 dô−
chodcov z 9 eu−
rópskych krajín.
Slovensko repre−
zentovalo 10 člen−
né družstvo.

14 Olvasói verseny / Čitateľská súťaž

Nem babra megy a játék!

Október 24−i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: 1. Kiről nevezték el Duna−
szerdahely legújabb gyógyszertárát? 2. Hol található a Medical
egészségcentrum? 3. Sorolja fel a Szent Mária Gyógyszertár három
újdonságát! A helyes válaszok: 1) A gyógyszertárat Szent Mária−
Magdolnáról nevezték el, 2) A Medical egészségcentrum a
Nagyabonyi úton található, 3) önkiszolgáló részleg, gyermeksarok,
Medical−kártya
A helyes választ beküldők közül hárman sorsolással a duna−
szerdahelyi Bertoni cég egyenként 500–500 korona értékű ajándék−
csomagját, valamint a Szent Mária Gyógyszertár kezdőértékű
Medical kártyáját nyerték.
Nyerteseink: Buzgó Denisza (Nemesszegi út 133/12), Bartal
Gergely (SzNF−tér 196/41) és Bacskárdi Mária (Újfalu 2219/12).
Nyerteseinknek gratulálunk!
Új kérdésünk: Milyen szolgáltatásokkal várja a vendégeket a
dunaszerdahelyi Fő utcán található Fornetti Centro kávéház?
A helyes választ beküldők közül sorsolással hárman 500–500 ko−
ronás utalványt nyernek a Fornetti cég jóvoltából, melyeket a
Fornetti kávéházban tetszés szerinti értékesíthetnek, és a különböző
kínálatok közül választhatnak.
Válaszaikat legkésőbb november 20−ig küldjék be szerkesztősé−
günk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján.

Nejde o babku!
Výhercovia čitateľskej súťaže z 24. októbra
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili nasledovné
otázky: 1. Po kom pomenovali najnovšiu lekáreň Dunajskej Stredy?,
2. Kde sa nachádza zdravotnícke centrum Medical?, 3. Vymenujte tri
novinky Lekárne Sv. Márie! Správna odpoveď: 1) Sv. Mária−
Magdaléna, 2) Na Veľkoblahovskej ceste, 3) destký kútik, samoob−
služná časť, Medical karta.
Z tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vylosovali troch výher−
cov. Vyhrávajú darčekové balíčky od dunajskostredskej firmy
Bertoni v hodnote po 500 Sk, ako i Medical kartu od Lekárne Sv.
Márie. Výhercovia: Denisa Buzgó (Nemešsegská 133/12), Gergely
Bartal (nám. SNP 196/41), Mária Bacskárdi (Nová Ves 2219)
Nová otázka: Aké služby poskytuje zákazníkom kaviareň
Fornetti Centro na Hlavnej ulici?
Medzi tými, ktorí zašlú správne odpovede, vylosujeme troch šťast−
livcov. Vyhrávajú 500−500 korunové nákupné poukážky Fornetti,
ktoré sa môžu využiť v kaviarni Fornetti.
Odpovede zašlite najneskôr do 20. novembra na adresu redakcie, a−
lebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu.

Fornetti − osem rokov na slovenskom trhu

Pečivo, kaviareň, pizza, internet...

Reklám / reklama
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Nyolc éve a Fornetti a szlovákiai piacon

Pékáru, kávézó, pizza, internet...
A FORNETTI SLOVAKIA Kft. fagyasztott pékárut gyártó és értékesítő
vállalat. Céljuk, hogy fogyasztóik nap mint nap élvezhessék a frissen
sült, ropogós péksütemények varázsát.
Az olaszos csengésű FORNETTI Franchise rendszer Magyarországról
származik, megálmodója és megteremtője Palásti József pékmester és
tulajdonos. A szlovák piacon Ambrovics Ferenc jóvoltából 1999−óta
van jelen. A 10. születésnapját ünneplő FORNETTI ma már 16 ország−
ban vetette meg a lábát, a FRANCHISE EURO TOP 500−as listáján az
előkelő 3. helyet foglalja el a McDonalds és a Tecnocasa mögött.
A sikertörténethez nagy mértékben hozzájárul a Dunaszerdahelyen
működő, közel 160 dolgozót foglalkoztató, a legmodernebb gépeket és
technológiákat használó vállalat is, amely napi 24 órás gyártási folya−
mattal havi 300−350 tonna pékárut állít elő. A dolgozók részére rend−
szeresen továbbképzéseket, iskolázásokat és tanfolyamokat biztosíta−
nak, lehetőséget adva a pályakezdő fiatal pékeknek és cukrászoknak is.
A dunaszerdahelyi Fornetti termékeit közel 80 városban forgalmazzák,
és azokat mintegy 250 üzletben (Coop Jednota, Kaufland−, Eurest− és
Sodexho−üzletek stb) árusítják. De ott vannak az üzemanyagtöltő állo−
másokon is, mint például a Slovnaft, AGIP, ESSO és Shell boltjaiban.
Emellett rendszeresen látnak el iskolai büféket, szállodákat, kávézókat
is.
Ambrovics Ferenc 8 évvel ezelőtt bátran vágott bele a vállalkozásba,
munkája és hite mára lehetővé tette, hogy egy feltörekvő és sikeres vál−
lalat működjön ma Dunaszerdahelyen. A gyártóüzemen kívül FORNET−
TI CENTRO internetes kávézójuk is van, amely rövid idő alatt a helyi fi−
atalok törzshelyévé vált, de azok is látogatják, akik tiszta és modern
környezetben kívánnak kikapcsolódni. Itt az ingyenes internetezés mel−
lett a playstation−játékok is várják a fiatalokat, a legfinomabb pizzákat
pedig 4 perc alatt készítik el, továbbá közel 35 fajta Fornetti−termékből
válogathatnak a vendégek.

FORNETTI SLOVAKIA s.r.o je spoločnosť, ktorá vyrába a distribuuje mra−
zené pekárenské výrobky. Jej cieľom je, aby spotrebitelia mohli deň čo
deň vychutnávať čaro čerstvo napečeného, chrumkavého pečiva.
Taliansky znejúci FORNETTI Franchise systém predaja pochádza z
Maďarska. Jeho zakladateľom a majiteľom je majster pekár József Palásti.
Na slovenskom trhu spoločnosť funguje zásluhou Ferenca Ambrovicsa od
roku 1999. Spoločnosť FORNETTI, ktorá oslavuje desiate výročie svôjho
vzniku, pôsobí dnes už v 16 krajinách, v TOP 500−e FRANCHISE EURO sa
nachádza za McDonaldsom a Tecnocasou na poprednom treťom mieste.
K úspechu sa bezpochyby pričinil aj podnik v Dunajskej Strede, ktorý za−
mestnáva 160 pracovníkov a je vybavený najmodernejšími strojmi a zaria−
deniami. V troj smennej prevádzke mesačne vyrába 300−350 ton pečiva.
Spoločnosť poskytuje pre zamestnancov pravidelné školenia a kurzy, pri−
čom uplatnia sa tu aj mladí pekári a cukrári. Výrobky dunajskostredskej vý−
robne konzumujú spotrebitelia v 80 slovenských mestách, predávajú sa v
takmer 250 predajniach (Coop Jednota, Kaufland, Eurest a Sodexho atď).,
ako i v predajniach pri benzínových pumpách spoločností Slovnaft, Agip,
Esso a Shell, ako aj v školských bufetoch, hoteloch a kaviarniach.
Ferenc Ambrovics pred 8 rokmi smelo začal podnikať. Vďaka tvrdej práci
a pevnej vôli sa z dunajskostredskej výrobne stal úspešný podnik. Okrem
výrobne má spoločnosť aj internetovú kaviareň FORNETTI CENTRO, ktorá
sa zakrátko stala obľúbeným miestom mladých. Navštevujú ju aj takí, ktorí
volia oddych v moderných priestoroch. Tu okrem bezplatného internetu sú
k dispozícii rôzne playstation hry, najchutnejšiu pizzu upečú do 4 minút, a
návštevníci si môžu vybrať z 35 druhov produktov Fornetti.
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Krónika

A VMK programjából

Novorodenci/Születések

z november 15. – 19.00 ó.: a JÓKAI SZÍNHÁZ – KOMÁROM
bemutatja: Gárdonyi Géza: A BOR című népszínművét
z november 17. – 15.00 ó.: IV. KÁRPÁT−MEDENCEI FOLK−
LÓRFESZTIVÁL / MÁRTON−NAPI VIGALOM − A Kondé
Miklós Polgári Társulás és a VMK közös rendezésében
z november 19−20.: az Ekin Folklor Grup (Ankara, Törökország)
három vidék török néptáncát mutatja be
z november 21. – 9.00 ó.: a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Középiskola MÉG színjátszó csoportja bemutatja: Fazekas
Mihály: LÚDAS MATYI című mesejátékát
z november 22. – 9.00 ó.: Žitnoostrovský kľúčik (Žitnoostrovské
osvetové stredisko) a Csallóközi Népművelési Központ rendezé−
sében
z november 23. – 17.00 ó.: a Szlovák Tannyelvű Gimnázium diá−
kjainak szalagavatója
z november 24−25.: VI. Bíborpiros szép rózsa. Az országos nép−
zenei vetélkedő döntője a Csemadok Művelődési Intézetének
szervezésében
z november 27.: ZEPTER Slovensko, kiállítás
z november 28.: II. DUNASZERDAHELYI PÁLYAVÁLASZ−
TÁSI BÖRZE − A Dunaszerdahelyi Munka−, Szociális− és
Családügyi Hivatal és a VMK közös rendezésében
z november 29. – 9.00 és 11 ó.: a FORRÁS SZÍNHÁZ – GYŐR
bemutatja: Platón: Szókratész védőbeszéde
z november 29.– 18.00 ó.: Már csütörtökön Vasárnap! – Talál−
kozzon a Vasárnap családi magazin szerkesztőivel és dunaszer−
dahelyi munkatársaival!
z november 30. – 14.00 ó.: az Egyesített Magán−szakközépiskola
diákjainak szalagavatója

Kovács Áron
Tran Hoai Ngoe Anh
Kulacs Kristóf
Pullman Patrik
Varga Péter
Varga Előd
Krajčovič Dávid
Sedlický Péter
Lipkovičová Rebeka
Matuš Kristián
Csörgő Karin
Novorodencom prajeme
dobré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Kovácsová Olga (1949)
Véghová Katarína (1941)
Musilová Rozália (1928)
Horváthová Adela (1918)
Lakatosová Vilma (1932)
Török Ladislav (1932)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Tóth Štefan
− Králiková Edita
Durdiak Pavel
− Kántorová Andrea
Judr. Lengyel László
− Putzová Alice
Antal Jozef
− Mucsková Zlatica
Gyurcsik Jozef
− Bugárová Mária
Veľa šťastia a lásky
v spoločnom živote!
Sok szerencsét és boldogsá−
got a közös úton!

Köszönet
A Szlovákiai Mozgáskorlátozot−
tak 47. számú dunaszerdahelyi
alapszervezetének vezetősége
és tagsága köszönetét fejezi ki
mindazon jogi és természetes
személyek nagylelkűségéért, a−
kik 2006−ban adójuk 2 százalé−
kát szervezetünknek adomá−
nyozták. Köszönet azoknak is, a−
kik bármilyen más módon támo−
gatták szervezetünket.
Az alapszervezet nevében:
Lelkes István elnök

Ki szerepel az újszülött−rovatban?
Olvasóink közül többen rosszallóan reklamáltak amiatt, hogy
lapunk Krónika rovatában nem közöltük újszülött gyermekük
nevét.
A félreértések tisztázása végett tájékoztatunk arról, hogy
csak azon újszülöttek nevét van módunkban közölni, akikről a
városi hivatal lakossági nyilvántartójába bejelentés érkezik. A
dunaszerdahelyi városi hivatal azonban csak azon csecsemő
születéséről kap értesítést, akinek az édesanyja
Dunaszerdahelyen van állandó lakhelyre bejelentve. Ebből ere−
dően lapunk azoknak az újszülötteknek a nevét nem közli, akik−
nek a szülei városunkban csak átmeneti lakhellyel rendelkez−
nek.
A Dunaszerdahelyi Hírnök állandó rovatában folyamatosan
közöljük az újszülöttek nevét, olyan ütemben, ahogy azokat az
anyakönyvi hivataltól és a lakossági nyilvántartótól megkapjuk.

Kto figuruje v rubrike Narodili sa?
Občas sa naši čitatelia sťažujú, že v rubrike Kronika sme ne−
uviedli meno ich novorodeniatka. Na vysvetlenie uvádzame: v
novinách môžeme uviesť len meno toho novorodenca, o ktorom
je záznam v mestskej matrike. Mestský úrad však dostáva in−
formáciu o narodení len v tom prípade, ak matka dieťaťa má tr−
valý pobyt v Dunajskej Strede. Z tohto dôvodu nemôžeme u−
viesť mená tých novorodencov, ktorých rodičia majú v
Dunajskej Strede len prechodný pobyt.
V Dunajskostredskom hlásniku uverejňujeme mená novoro−
dencov priebežne, v tempe, v akom ich dostávame z matriky a
evidencie obyvateľstva, teda môže dôjsť k istému sklzu.
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A DSZTV műsora:
Híradó *
Magazin
Új Hírek és Magazin minden
csütörtökön 18.00−kor. Folya−
matos ismétlés, kivéve a techni−
kai szüneteket.
Relácie DSTV
Správy * Magazín
Nové Správy a Magazín každý
štvrtok o 18.00. Nepretržité opa−
kovanie, výnimkou technickej
prestávky.

KIÁLLÍTÁS

Vermes villa
A Kortárs Magyar Galériában
2007. november 30−án (pénte−
ken) 17:00 órakor nyitják meg a
Világ − Kép kiállítást. A tárlat
tisztelgés a magyar képzőművé−
szet előtt a Magyar Nemzeti Ga−
léria fennállásának 50. évfordu−
lóján. A kiállítást megnyitja: Dr.
Szabó Lilla művészettörténész, a
Magyar Képzőművészek és Ipar−
művészek Társaságának elnöke.
A Luzsicza teremben válogatás
látható a KMG gyűjteményéből.
A kiállítás 2008. január 20−ig te−
kinthető meg, hétfő−péntek
10.00−17:00 között.

Csallóközi Múzeum
2007. november 16−án nyílik meg
a múzeum kiállító termében Barta
Gyula érdemes művész életmű−
kiállítása. A kiállítás 2007. de−
cember 20−ig látogatható.

Art Ma − Az Architektúra II
Cakov−Makara kiállítás november
19−ig tekinthető meg a galériában
(Bacsák u.10)

Inzercia
 Eladók német dog kis−
kutyák fekete, harlekin és szürke
tigris színben. Tel: 0907/ 234−
817
 Kaszálást vállalok bozót−
vágóval. Tel: 0903/ 369−234.
 Beton vágását és vésését
vállaljuk. Tel: 0908/ 459−155.
 Andrea – szakképesítéssel
rendelkező masszőr. Elér−
hetőség: 0907/533−317.
Andrea – masáž na úrovni.
Kontakt: 0907/533−317.
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Képriport / Előzetes

Gézengúzok

A Dunaszerdahelyi Hírnök
november 28−i számából
Z nadchádzajúceho čísla

Gödöllőiek vendég−
9
szereplése /
Návšteva z družobného

Múlt számunkban már beszámoltunk arról, hogy a duna−
szerdahelyi bábcsoportok nagy sikerrel szerepeltek a II.
Tarka Lepke Nemzetközi Bábfesztiválon. A következő ké−
pek a Gézengúzok produkcióiból nyújtanak ízelítőt.

Gödöllő

Karácsonyi kulturális
9
programajánló
Predvianočný kultúrny
program

− nebezpečný
9 Olovo
jed

Fotók: a VMK archívumából

sorsok
9Emberi
1. rész

