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Kiértékelték a fotópályázatot

A Vámbéry téren

Karácsonyi Vásár
2007. december 6−tól 22−ig
Az alábbi kulturális műsorok
mindegyike 16.00 órakor kez−
dődik
December 7.
Fellépők: Barátság téri óvodá−
sok, a Kodály Alapiskola
Énekkara, a Művészeti Alap−
iskola növendékei.
December 14.
Fellépők: Október utcai óvo−
dások; Jesenský utcai óvodá−
sok; Tiszta Forrás énekkar; a
Művészeti Alapiskola növen−
dékei.
December 21.
Fellépők: Pántlika együttes −
Komenský utcai óvodások,
Herceg Marián és a katolikus
kórus; a Művészeti Alapisko−
la Ágacska néptánccsoportja −
Pántlika együttes; Nagy Iván
dudás.
***

November 14−én megszülettek a városi önkormányzat által
meghirdetett fotópályázat eredményei. A zsűri tíz résztvevő több
mint hatvan felvételéből választotta ki a legjobbakat. Mint az el−
múlt években, az idén is két díj kerül kiosztásra: a zsűri által me−
gítélt és Dunaszerdahely polgármesterének díja. Méry Gábor fo−
tóművész, a zsűri elnöke szerint az idén nem jelentkeztek kiugró
tehetségek, viszont az átlagszínvonal jó volt. „Örvendetes −
mondta −, hogy a résztvevők az előző évekkel ellentétben most va−
lóban a várost jelenítették meg felvételeiken, néhány szokatlan
láttatású, érdekes megoldás is született. Amit viszont nagyon hiá−
nyolok, azok az emberek. Reméljük, hogy a következő pályázat fo−
tóin már a dunaszerdahelyiek is megjelennek." A díjkiosztás és a
legsikerültebb alkotásokból rendezett kiállítás megnyitója decem−
ber 10−én lesz a Vermes villában. (vk)

Vyhodnotenie fotografickej súťaže
14. novembra bola vyhodnotená fotografická súťaž mestskej samo−
správy. Porota vybrala najlepšie fotografie z viac ako 60 diel 10 auto−
rov. Tak, ako po minulé roky, aj tento rok sa udelia dve ceny: cena po−
roty a cena primátora Dunajskej Stredy. Podľa predsedu poroty, ume−
leckého fotografa Gábora Méryho, tento rok sa výnimočné talenty do
súťaže neprihlásili, ale priemerná úroveň zaslaných prác bola dobrá.
Ako povedal: „Je potešujúce, že súťažiaci tento rok zachytili na foto−
grafiách skutočne Dunajskú Stredu, pričom vzniklo niekoľko veľmi za−
ujímavých, nezvyčajných záberov. Čo však postrádam na fotkách, to sú
ľudia. Verím, že v nasledujúcich ročníkoch sa na fotografiách objavia aj
obyvatelia mesta.“
Výstava najlepších fotografií ako aj odovzdávanie cien bude 10. de−
cembra vo Vermešovej vile.

Aranykapu − Zlatá brána
Hagyományos karácsonyi
vásár december 10−től 23−ig
a Szabadidőközpont régi,
Vámbéry téri épületében.

A Szent György kórus nagy sikerű Kodály−koncertet adott a ró−
mai katolikus templomban.

Na Vámbéryho ná−
mestí

Vianočné trhy
Od 6. decembra 2007
do 22.. decembra
Nasledujúce kultúrne prog−
ramy začínajú vždy o 16.00
7. decembra − účinkujú:
škôlkari z materskej školy na
nám Priteľstva; Spevácky zbor
ZŠ Zoltána Kodálya; žiaci Ľu−
dovej školy umenia
14. decembra − účinkujú:
škôlkari z materskej školy na
Októbrovej ulici; škôlkari z
materskej školy na Jesenského
ulici; Spevácky súbor Tiszta
Forrás; žiaci Ľudovej školy u−
menia
21. decembra − účinkujú:
Súbor Pántlika − škôlkari z
materskej školy na Komen−
ského ulici; Marián Herceg a
katolický zbor; súbor ľudo−
vých tancov Ágacska, žiaci
Ľudovej školy umenia; Súbor
Pántlika; na gajdách hrá Iván
Nagy.

ÉRTESÍTÉS

OZNAM

A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal értesíti a lakosokat, hogy
2007. november 23−tól december 8−ig

Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že
v dňoch od 23. novembra do 8. decembra 2007 organizuje

LOMTALANÍTÁSI NAPOKAT

DNI ČISTOTY MESTA

szervez.
Felszólítjuk a tisztelt lakosokat , hogy a háztartásokban már
feleslegessé vált tárgyakat helyezzék ki legkésőbb szombat
10.00 óráig a szeméttárolókhoz. Kérjük, hogy a szükségtelen
elektronikai cikkeket rakják elkülönítve a többi szeméttől. Kö−
szönjük. Az elszállítást a Városi Hivatal szervezi.

Vyzývame preto obyvateľov, aby najneskôr do soboty do
10.00 v domácnosti už nepotrebné predmety a odpad umiest−
nili pri smetných nádobách. Opotrebované elektronické spot−
rebiče prosíme vyložiť oddelene od ostatného odpadu. Ďaku−
jeme. Odvoz zabezpečí Mestský úrad v Dunajskej Strede.

A lomtalanítási munkálatok harmonogramja − Harmonogram prác „Dni čistoty mes−
30. november, 1. december
MALÉ BLAHOVO: Čigérska, Gombotášska, Horná, Letištná,
Vinohradnícka, Družstevná, Topoľová, Lesná, Gy.Szabóa, Školská
ZÁPAD I: Partizánska, Átriová, Z.Kodálya, Agátová,
Sv.Juraja, Jókaiho, Záhradnícka, Októbrová
Kvetná, L.Amadéa, Táborova, Štúrova, Ádorská,
Veľkoblahovská−Bratislavská
ZÁPAD II: Réňska, Gaštanový rad, Jantárova, Cukrovarská, F.
Liszta, I.Madácha, L.Kossutha, K.Mikszátha, Széchenyiho, Krátka,
Jasná, Tichá, Malá, gen.Svobodu, Hviezdoslavova, Bratislavská

7, 8. december,
CENTRUM: Komenského, Kukučínova, Nezábudková.
nám.Sv.Štefana, Poštová, Kulačská, Jesenského, Ružová,
Malodvornícka, B.Kondého, Štefánikova, Múzejná,
Bacsákova, Hlavná, Vajanského, Železničná
MALOTEJEDSKÁ časť
osada Mliečany, Hlboká, Kúpeľná, Priemyselná, Petőfiho,
Budovateľská, Malotejedská, Podzáhradná, Kračanská,
Drevárska, Nová Osada, Bihariho, Gabčíkovská
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Borkai Zsolt győri polgármester Pázmány Péternél járt a városházán

A közös uniós projekteké a jövő
 Miben látja Ön a to−
vábblépés lehetőségeit a két
város kapcsolataiban ?
– Ez már régóta működő
kapcsolat, amely részben mű−
ködőképes, részben pedig
nem. A két város közötti
együttműködést még 1991−
ben az akkori polgármester úr
kezdeményezte. Azóta kü−
lönböző területeken többé−
kevésbé működőképes volt,
így a kultúrában, az oktatás−
ban és egyéb területeken. A
jelenlegi időszakban az Euró−
pai uniós pályázatok révén
lehetőség van arra, hogy az
Interreg program keretében

határokon átnyúló kapcsolat
révén akár több ország is kö−
zös projekteket adjon be. Ez
a turisztika, az oktatás és a
kultúra területén is újabb na−
gyobb lehetőségeket tár e−
lénk. Ezért is jöttem a polgár−
mester úrhoz, hogy ez ügy−
ben tájékozódjam, és felmér−
jük azokat a lehetőségeket,
amelyek ezzel összefüggés−
ben kínálkoznak.
 A kapcsolattartás egyik
súlypontja az oktatásügyi
együttműködés, amelynek
keretében a győri önkor−
mányzat immár több éve le−

Ismerkedő jellegű volt a dunaszerdahelyi városházán no−
vember 20−án lezajlott polgármesteri találkozó, hiszen Páz−
mány Péter és Borkai Zsolt első alkalommal találkozott
egymással. A tornászsport−sikereiről is ismert Borkai egy
éve áll a győri városháza élén, miután a Fidesz színeiben
indulva megnyerte a polgármester−választást a 130 ezer la−
kosú Győrben. Azzal a célkitűzéssel vette át a város vezeté−
sét, hogy Győr újra sikeres legyen és a középmezőnyből is−
mét az éllovasok közé kerüljön, miközben kihasználja az
ún. Bécs. Budapest− Pozsony aranyháromszög adta előnyö−
ket. Itt jön a képbe Dunaszerdahely, meg annak kapcsán is,
hogy a két város a múltban szintén szoros kapcsolatokat
tartott fenn, amelyek folyamatosan fejlődnek. Elsősorban a
kulturális rendezvényeken és tárlatokon való kölcsönös és
gyakori részvétel bizonyítja ezt. Rendszeresen járnak pél−

dául Dunaszerdahelyre diákelőadásokra a Győri Filhar−
monikusok és a Győri Forrás Színház is gyakori vendég itt.
De győri óvodások részvételét is említhetnénk a Csallóközi
Színes Ceruzák kiállításon, vagy a rajzok kiállítását Győr−
ben. A találkozón elsősorban e a kulturális kapcsolatok
még szorosabbra fűzésének lehetőségeit vették sorra, hiszen
Győrben köztudottan egymást érik a különböző fesztiválok.
Ezekre a rendezvényekre hamarosan még könnyebb lesz el−
jutni, hiszen december 21−án tulajdonképpen teljesen meg−
szűnnek az államhatárok és Győrbe is megállás nélkül hajt−
hatunk át a határon.

Borkai Zsolt, Győr polgármestere: A közös pályázatok beadá−
sában nagy lehetőséget látok.
hetővé teszi, hogy a Csalló−
közből középiskolás diákok
tandíjmentesen tanulhatnak
győri önkormányzati fenn−
tartású középiskolákban.
Folytatódik ez a gyakorlat?
– Igen, természetesen. Is−
koláinkban nincsen tandíj, ma−
gától értetődően a Csallóköz−
ből érkező diákoknak is szeret−
nénk ezt biztosítani. Hogy mi−
lyen létszámban, ez a jövő kér−
dése. Ezt jó kezdeményezésnek
tartom, amelyet tovább szeret−
nénk ápolni és fenntartani.
 Mint a lólengés egykori
olimpiai bajnokától talán
nem túlzás elvárni azt, hogy
a sport terén is fellendíti a
két város közötti kapcsola−
tokat.
– Hát igen, habár az előbb
épp ezt a területet nem említet−
tem. A sport terén ez valóban
elvárható, annál is inkább, mert
azt tapasztalhattuk, hogy a
sportra a mi önkormányzatunk
most jóval többet fordít, mint
korábban, és ez a tendencia fel−
felé ível. Azt gondolom, hogy a
kultúra és az oktatás mellett a
sport lehet az a kapcsolódási
pont, amiben az emberek szí−
vesen részt vesznek. Közös
versengéssel, közös rendezvé−
nyek szervezésével ez megva−
lósítható és a kapcsolatokat e
téren is el tudjuk mélyíteni.
 Szilveszterkor Duna−
szerdahelyen hagyományo−
san futóversenyt szervez−
nek. Elképzelhető az, hogy
ebbe valamilyen formában

esetleg Győr városa is be−
kapcsolódjon?
– Ilyesmiről még nem be−
széltem a polgármester úrral,
most hallom először ezt az in−
formációt. Erről, természete−
sen egyeztetni kell, de akár ez
is szóba jöhet. De az együtt−
működési lehetőségekben nem
szeretnék kapkodni, tehát egy
átgondolt kommunikáció és
program kell. Azt szoktam
mondani, hogy minden együtt−
működés annyit ér, amennyire
azt tartalommal meg tudjuk
tölteni. Tehát az a fontos, ho−
gy valóban legyenek tartalmas
rendezvények, közös kapcso−
lódási pontok. Tehát hogy mi
jövünk ide, önök jönnek hoz−
zánk, vagyis egy olyan kap−
csolatrendszer alakuljon ki,
amelyet hosszú− hosszú időn
keresztül ápolni tudunk.
 Karácsony előtt leomla−
nak az államhatárok. Ez az
Ön megítélése szerint meny−
nyire tágítja ki az együttmű−
ködés lehetőségeit?
– Azt mondom, hogy végre
teljes mértékben megérkez−
tünk az Európai Unióba. Ko−
rábban folyamatos volt a ha−
tárellenőrzés. Most sem szű−
nik meg, mert a belső határel−
lenőrzés megmarad, de azt
gondolom, hogy a szabadság−
érzetet mutatja és biztos va−
gyok abban, hogy ezáltal még
komolyabb kapcsolatrendszer
tud kialakulni, és a különböző
országok közötti kapcsolattar−
tás jobban fog működni.
P. Vonyik Erzsébet

28.11.2007
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Az ólomgyár ügyében makacsul hallgat a Csallóközi Városok és Falvak Társulása

Dunaszerdahely rendszeresen fizette a tagdíjat
Dunaszerdahely városa min−
den évben rendszeresen fizet−
te a tagdíjat a Csallóközi Vá−
rosok és Falvak Társulásá−
ban, sosem volt tartozása, a−
hogy ezt egyesek igyekszenek
elhitetni, nyilatkozta lapunk−
nak Pázmány Péter polgár−
mester, aki hosszú éveken át
volt a társulás elnöke. Tavas−
szal már nem indult újra ezért
a tisztségért és utána Kvarda
József vette át tőle a stafétát.
 Az őrségváltás óta több
olyan cikk és nyilatkozat je−
lent meg, amelyekben a nyi−
latkozók azt állították, hogy
Dunaszerdahely városa nem
egyenlítette ki a tagdíjat. Mi
a tényleges helyzet?
– Városunknak egyetlenegy
alkalommal sem volt tartozá−
sa a társulással szemben, min−
dig időben befizettük a tagil−
letéket, ami városunk eseté−
ben évente 46 ezer korona.
Ezért nagyon sajnálatosnak
tartom, hogy vannak olyanok,
akik úgy próbálják beállítani
városunkat, mint notórikus

A tagdíjakat évente kellett be−
fizetni a naptári év végéig. El
kell mondanom azonban, hogy
voltak huzamosabb ideje nem−
fizető települések, amelyek
több éven át nem egyenlítették
ki a tagdíjat. Köztük több o−
lyan község is, amelyek jelen−
legi vagy volt vezetői tagjai
a társulás mostani vezetőségé−
nek. Erről a mellékelt táblázat
ad áttekintést.
Pázmány Péter: Nem volt so−
ha tagdíjtartozásunk
nemfizetőt. Ráadásul váro−
sunk ingyen biztosított irodát
a társulás működéséhez, állta
a fűtési díjat, a víznszámlát és
az internetes hozzáférés lehe−
tőségét is.
 Mikor megtörtént a sze−
mélycsere a társulás élén,
valóban volt hiány a kasszá−
ban, ahogy azt aj új elnök
állította?
– Elnökségem alatt a befolyt
pénzből egyetlen fillért sem
használtunk fel más célra, mint
amire a a tagok jóváhagyták.

 Dunaszerdahely viszont
az idén a tagdíj befizetését
felfüggesztette,
– A képviselőtestület dön−
tött így Keszegh Pál javaslatá−
ra, ennek értelmében felfüg−
gesztjük a tagilleték folyósítá−
sát. Azért született ez a dön−
tés, mert a Csallóközi Váro−
sok és Falvak Társulása nem
volt hajlandó foglalkozni vá−
rosunknak azzal a kérésével,
hogy foglaljon állást a Király−
fiakarcsa kataszterében terve−
zett akkumulátorgyár kérdé−
sében. Tette ezt annak ellené−
re, hogy régiónkban több mint
ötezren írták alá azt a petíciót,

A CsVFT nagyobb ösz−
szeggel tartozó települései
Komárom
Tardoskedd
Pered
Dióspatony
Padány
Nagymegyer
Nádszeg
Vága
Nemesócsa

korona
298 960
15 900
22 000
16 210
8586
73 000
44 240
24 100
34 772

Forrás: a társulás 2007.3.
29−i jegyzőkönyve
amelyben aggodalmukat feje−
zik ki az ólmot nagy mennyi−
ségben felhasználó osztrák
gyár megépítése miatt, ezért
környezeti hatástanulmány el−
rendelését kérik a minisztéri−
umtól. Úgy vélem, a társulás
vezetősége sem dughatja a ho−
mokba a fejét és állást kell
foglalnia ebben a kérdésben,
hiszen régiónk lakosait képvi−
seli.

Szakmai továbbképzés a DSZTV−ben
A továbbképzés egymás u−
tán három szombaton zajlik,
majd decemberben előadás
szerepel a programon, vége−
zetül a szerkesztők avatott
szakember
segítségével
elemzik egy−egy saját riport−
jukat.
A tévés továbbképzésre an−

Egyhónapos szakmai tovább−
képző tanfolyam kezdődött a
városi televízióban. Az első
foglalkozásra november 17−
én került sor, amelyet a Duna
TV ismert bemondónője és
műsorvezetője, a Csallóköz−
ből származó Ciprusz Éva
tartott.
A Dunaszerdahelyi Városi

Televízió szerkesztői elsősor−
ban a helyes kiejtést, az into−
nációt, a szövegértelmezést
gyakorolták, de nem hiányoz−
hattak a nélkülözhetetlen lé−
gzőgyakorlatok sem. Az el−
méleti rész után a munka zö−
me a stúdióban zajlott, ahol a
szerkesztők a hírolvasást gya−
korolták.

nak köszönhetően nyílt lehe−
tőség, hogy a városi önkor−
mányzat sikeresen pályázott a
Szülőföld Alapnál. Az önkor−
mányzat 10 százalékos ön−
résszel támogatja a városi te−
levízió munkatársainak szak−
mai továbbképzését biztosító
projektet. −p−
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A nagyszombati megyei képviselők
pénzcsomagot hagytak jóvá a közutakra

Másfél milliárd közutakra

A megyei magyar képviselők javaslatára

Hétmillió a magyar gimnáziumnak
Fennállásának 50. évfordulóját vár−
hatóan felújított épületben ünnepel−
heti már jövőre a Vámbéry gimnázi−
um. Az MKP nagyszombati megyei
képviselőcsoportjának javaslatára e
célra 7 millió koronát különítettek el
a 2008−as megyei költségvetésből.
Lapunkat erről az MKP nagyszom−
bati kerületi elnöke, Keszegh Pál
tájékoztatta, aki tagja a megyei költ−
ségvetési bizottságnak.
 A 40 tagú megyei képviselő−
testületben 15 a magyar képvise−
lő, ennek ellenére hogyan sike−
rült megszerezniük a szlovák
kollégák támogatását?
– Nem ellenezték a javaslatun−
kat, hiszen az ő támogatásuk nélkül
nem tudtuk volna a megyei fenntar−
tású gimnáziumra szánt pénz meg−
szavazását keresztülvinni. Megyei
szinten kialakult egy olyan gyakor−
lat, hogy a dunaszerdahelyi és a ga−
lántai járásban a mi képviselőcso−
portunk tesz javaslatokat arra, hogy
milyen célokra különítsünk el a
költségvetésből a dunaszerdahelyi
és a galántai járásban, szlovák tár−
saink ezeket rendszerint elfogad−
ják. Mi pedig rájuk bízzuk azt, ho−
gy ők tegyenek javaslatokat arra,
mit támogassunk jövőre a költség−

vetésből a nagyszombati, a szenyi−
ci, a galgóci vagy a szakolcai járás−
ban. Tehát mindkét részről prag−
matikus politikát folytatunk.
 A jelek szerint működik ez a
munkamegosztás, sőt, a szlovák
pártok képviselői nem ellenezték
azt sem, hogy megemeljék a ma−
gyar gimnáziumnak szánt pénzt.
– Az eredeti javaslat 3 millióra
szólt, de ez nem lett volna elég a
homlokzat rendbehozásához. Azt
szerettük volna elérni az összeg
megemelésével, hogy egyszeri be−
ruházással megoldható legyen az
egész tatarozás. Erre nagy szükség
van, mert az épület már harminc
éve nem volt felújítva. Most feje−
ződött be egyébként a tető szigete−
lése és a csatornázás felújítása is.
 Mi került be még az MKP
javaslatára városunkat illetően a
megyei költségvetésbe?
– A Mezőgazdasági és Élel−
miszeripari Középiskola 2,5 millió
koronát kap karbantartásra és a fű−
tés korszerűsítésére. Az uszoda
működtetésére is elkülönítenek
egy pénzcsomagot. Elértük, hogy
jövőre négyszázezer koronát for−
díthatnak a Csallóközi Múzeum
padlózatának a megjavítására.

A csallóközi gépjárművezetők naponta tapasztalhat−
ják, hogy a régió közútjai sokhelyütt áldatlan állapot−
ban vannak. Ezért a nagyszombati megyei szervek az
utóbbi hónapokban felmérték a másod− és harmadosz−
tályú közutak állagát, beleértve a dunaszerdahelyi já−
rás úthálózatát is.
A helyszíni szemlék alapján elkészült összegző
elemzés szerint a helyzet sok szakaszon kritikus, és
haladéktalanul orvoslást igényel. Ezért is döntött a
megyei képviselőtestület úgy, hogy az elkövetkező
két évben nem kevesebb, mint másfél milliárd koro−
nát költ a nagyszombati megyei utak korszerűsítésé−
re és felújítására. A tetemes összeg egyharmadát sa−
ját forrásból, a többit hitelekből és európai uniós
pénzforrásokból fedezik.
A kétéves időszakra szóló útfelújítási projektnek a
részleteiről és a városunkat érintő fejlesztésekről tájé−
koztatott Pázmány Péter polgármester, aki a megyei
képviselőtestület mellett működő közlekedésügyi bi−
zottság elnöke. A megyei szakbizottság fontossági
sorrendet állapított meg és rangsorolta a leginkább fel−
újításra szoruló másod− és harmadosztályú utakat.
Mert valamennyi út rekonstrukciójára még ebből az
összegből sem futja. Ezért Pázmány Péter szerint saj−
nos, nem vehették figyelembe minden település igé−
nyeit. Mert ha a kisebb helyi érdekű utakra költenék a
pénzt, akkor nem futná a kulcsfontosságú útszakaszok
felújítására. Igyekeznek azonban figyelembe venni
ezeket a helyi igényeket is. Ezt a célt szolgálta a szak−
bizottság és a megyei képviselők találkozója a térség
polgármestereivel. Az elfogadható észrevételeket
igyekeznek utólag beépíteni a nagyszombati megyei
útfelújítási koncepcióba.
A tervek szerint a megyei hatáskörbe tartozó másod−
és harmadosztályú dunaszerdahelyi utak közül a karc−
sai és az ollétejedi út felújítása várható. Kiemelt kér−
désként kezeli a projekt a Dunaszerdahely és Nagy−
szombat közötti útszakasz felújítását, ugyanígy a
Galántára vezető másodosztályú útra rekonstrukció
vár. A rendkívül forgalmas és balesetveszélyes úszori−
gombai, valamint a légi−csallóközcsütörtöki útkeresz−
teződést is körforgalmúvá építik át.

1,5 miliardy korún na cesty župy
Vodiči sa v mnohých mies−
tach nášho regiónu stretá−
vajú so zlým stavom verej−
ných cestných komunikácií.
Preto z iniciatívy predsedu
Trnavského samosprávneho
kraja Tibora Mikuša zma−
povali stav ciest II. a III.
triedy aj v okrese Dunajská
Streda.
Výsledky previerok potvr−
dili, že stav vozoviek je mies−
tami kritický, rekonštrukcia je
neodkladná. Preto sa poslanci
Trnavského samosprávneho
kraja rozhodli, že v nasledu−

júcich dvoch rokoch prein−
vestujú do obnovy a rekon−
štrukcie ciest 1,5 miliardy ko−
rún. Tretinu potrebných pro−
striedkov získajú z vlastných
zdrojov, zvyšok z úverov a eu−
rópskych fondov.
O projektoch obnovy cest−
ných komunikácií informoval
DH primátor Péter Pázmány,
ktorý je aj predsedom komisie
pre komunikácie a dopravu na
župnej úrovni.
Podľa neho komisia zoradila
cesty II. a III. triedy podľa
stupňa naliehavosti vykonania

opráv. Na opravu všetkých
ciest totiž schválený balík pe−
ňazí nepostačuje. Vyhovieť te−
da požiadavkám každej obci
v regióne sa nedá. Ak by sa
minuli vyčlenené prostriedky
na opravu menších, menej vy−
ťažených ciest, potom by ne−
zostali zdroje na opravu hlav−
ných, frekventovaných ťahov.
S cieľom koordinácie ďalšieho
postupu opráv cestnej siete sa
preto stretli členovia komisie
so starostami regiónu Žitného
ostrova. Odznelé oprávnené
postrehy a požiadavky sa sna−

žili zapracovať do koncepcie
obnovy
cestnej
siete
Trnavského kraja.
V našom meste sa z ciest II.
a III. triedy očakáva obnova
kračanskej a mliečanskej ces−
ty. Osobitný význam sa pri−
pisuje projektu obnovy cestnej
komunikácie medzi Dunaj−
skou Stredou a Trnavou, zre−
konštruuje sa aj cesta vedúca
do Galanty. Vybuduje sa kru−
hový objazd na frekvento−
vaných križovatkách Kveto−
slavov−Hubice, ako aj Lehnice
− Štvrtka na Ostrove.
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Beruházások / Investície

Beruházási szándékok Investičné zámery
Dunaszerdahely városa tájékoztatja a közvéleményt, hogy:

Mesto Dunajská Streda dáva na známosť :

1) – az Adif Kft. (811 03 Bratislava/Pozsony, Ventúrska 22) a
következő beruházási szándékot terjesztette elő:

1) Navrhovateľ Adif, s.r.o. so sídlom
Ventúrska 22 predložil zámer

811 03 Bratislava,

Distribučné centrum − Deichmann
s technickou infraštruktúrou

A Deichman raktárépülete az Agrofrigor és a Metrans
közötti területen épül meg.

Do zámeru bolo možné nahliadnuť v dňoch od 29.10.2007 do
19.11.2007 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede, na oddele−
ní výstavby a dopravy, I. poschodie, č.dv. 220. Verejnosť moh−
la doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Obvodný úrad
Životného prostredia, Ádorská ul. 5400, 929 01 Dunajská
Streda.
Užívateľ: Deichmann −Logistik SK, s.r.o.
Nová hala distribučného centra je prízemná na ktorú sa pria−
mo napája objekt zázemia s administratívou a so sociálno−hy−
gienickým zázemím. Pred objektom zázemia bude vytvorených
60 parkovísk pre osobné automobily.
Umiestnenie navrhovanej činnosti: Dunajská Streda,
Priemyselný park vedľa Povodskej cesty, na pozemkoch parc. č.
1963/476, 1963/477, 1963/478, 1963/479, 1963/480, 1963/481
a 1963/482 k.ú. Dunajská Streda.
2) Navrhovateľ Jozef Danter − DANTER so sídlom 929 01
Dunajská Streda, Bratislavská 14 predložil zámer

Rozšírenie sídla firmy DANTER

Deichmann elosztó (raktár)központ –
műszaki infrastruktúrával
A tervezet 2007. október 29−től november 19−ig volt megtekint−
hető a városi hivatal építésügyi szakosztályán (1. emelet, 220−
as iroda), illetve, írásos észrevételeiket eljuttathatták a Körzeti
Környezetvédelmi Hivatalba (Ádor u. 5400, Dunaszerdahely)
A központ egyszintes épület, adminisztrációs és szociális−hi−
giéniai részleggel. Az épület előtt a tervezet szerint egy parko−
lót is létesítenek 60 gépkocsi részére.
A tervezett tevékenység színhelye: Dunaszerdahely, A
Pódafai út melletti ipari park, a következő parcellákon:
1963/476, 1963/477, 1963/478, 1963/479, 1963/480, 1963/481
a 1963/482 − Dunaszerdahely városának kataszterében.
2) Jozef Danter (Dunaszerdahely, Bratislavská 14) előterjesz−
tést nyújtott be a

A DANTER vállalat bővítésére
A tervezet 2007. október 29. és november 19. között volt meg−
tekinthető a városi hivatal építésügyi szakosztályán (1. emelet,
220−as iroda). Az érdeklődők az írásos észrevételeiket eljuttat−
hatták a Körzeti Környezetvédelmi Hivatalba (Ádor u. 5400,
Dunaszerdahely)
A Danter vállalat már létező kétszintes épületének kibővíté−
séről van szó – raktárral és gyártási munkálatokra alkalmas
csarnokkal.
A tervezett tevékenység színhelye: Dunaszerdahely,
Pozsonyi út, a város kataszterében lévő 3446/1, 3446/2, 3447/2,
3447/4, 3448/3 a 3448/4−es parcellaszámú telkeken).

Do zámeru bolo možné nahliadnuť v dňoch od 29.10.2007 do
19.11.2007 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede, na oddele−
ní výstavby a dopravy, I. poschodie, č.dv. 220. Verejnosť moh−
la doručiť svoje písomné stanovisko na adresu : Obvodný úrad
Životného prostredia, Ádorská ul. 5400, 929 01 Dunajská
Streda.
Na pozemku sa nachádza existujúca dvojpodlažná stavba −
sídlo firmy Danter. Zámerom tejto stavebnej akcie je rozšírenie
podlažnej plochy tejto prevádzky. Jedná sa o prístavbu výrob−
nej a skladovej haly.
Umiestnenie navrhovanej činnosti: Dunajská Streda, Bratis−
lavská cesta, na pozemkoch parc. č. 3446/1, 3446/2, 3447/2,
3447/4, 3448/3 a 3448/4 k.ú. Dunajská Streda.

Danter
Bratislavská cesta
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Hamis bombariadók

A gödöllőiek vendégjátéka Dunaszerdahelyen

Naftalin a pódiumon
Első ízben mutatkozott be
Dunaszerdahelyen
váro−
sunk magyarországi testvér−
települése, Gödöllő műked−
velő színjátszócsoportja.
November 9−én délután érke−
zett a húsz fős csoport Már−
ton Danku István rendező
vezetésével. A gödöllői ven−
dégeket a városháza nagyter−
mében Nagy Frigyes alpol−
gármester köszöntötte.
A ad hoc társulat, amely a
Cavaletta Művészeti Egyesü−
let nevet viseli, azt a gyakor−
latot követi, hogy rendszere−
sen betanul egy−egy darabot,
majd az előadással felkeresi
Gödöllő testvérvárosait. Most
Dunaszerdahelyen volt a sor
és mint Márton Danku István
elmondta, a soron következő

előadásukat szintén elhozzák
városunkba.
Ezúttal Heltai Jenő Nafta−
lin című egyfelvonásos bohó−
zatát vitték színre. A színját−
szók vendégszereplése is hoz−
zájárult ahhoz, hogy a két

testvértelepülés kapcsolatai
egyre sokrétűbbekké válja−
nak.
Képeinken a gödöllői vendé−
gek a Városi Művelődési Köz−
pont előcsarnokában, illetve a
városházi fogadáson.

ZŠ na Jilemnického ulici: Bombu nenašli
Policajti bombu, ktorú 9. no−
vembra nahlásil anonym v zá−
kladnej škole s vyučovacím
jazykom slovenským na
Jilemnického ulici, nenašli.
Budovu prehľadávali takmer
tri hodiny za pomoci pyro−
technikov z Trnavy a boli na−
sadené aj špeciálne vycvičené
psy na vyhľadávanie výbušni−
ny.
V priebehu posledných
dvoch týždňov bol to už druhý
planý bombový poplach v

škole v meste. Po telefonáte
anonyma 24. októbra museli
evakuovať žiakov súkromnej
obchodnej akadémie, bomba
sa však našťastie nenašla. Po−
tvrdil sa predpoklad okres−
ného policajného šéfa Petra
Botha, že išlo zrejme o štu−
dentský žart. Polícia začala
trestné stíhanie pre prečin ší−
renia poplašnej správy. Po−
licajti medzičasom zistili, že
anonym telefonoval z tele−
fónnej búdky z neďalekej obce

Jahodná. Páchateľom hrozí
väzenie na jeden až päť rokov.
Polícia v minulom roku ú−
spešne vypátrala totožnosť o−
soby, ktorá v septembri 2006
zinscenovala takisto planý
bombový poplach v mestskej
nemocnici. Vtedy museli
evakuovať všetkých pacientov
na dvor nemocnice. Both je aj
preto optimista a verí, že sa im
v krátkom čase podarí vypát−
rať aj páchateľov posledných
dvoch prečinov.

Az utóbbi időben városunk−
ban két iskolában is bombari−
adó volt, szerencsére ha−
misnak bizonyultak. Általá−
ban névtelen telefonálók je−
lentik be őket. Az ilyen
„csínytevésekért“ azonban
drágán fizethetnek az „ötlet−
gazdák“, ugyanis bűncselek−
ményről van szó.
Ankétunk azt követően ké−
szült, hogy a kereskedelmi
akadémiában kellett bombari−
adó miatt szüneteltetni a taní−
tást – valószínűleg diák−
csínyről volt szó. „Mi a véle−
ményük az elkövetőkről?“ –
kérdeztük.
Simon Péter
(diák): Az os−
tobaság tetőfo−
kának tartom
azt, ha egy diák
ilyen trükkel
akarja megúsz−
ni az iskolai
órákat. A tettes megérdemel−
né, hogy elfogják, valamilyen
„kezelésre“ mindenképpen rá−
szolgálna.
Nagy Janka
(nyugdíjas):
Nagyon szo−
morú és elíté−
lendő dolog, ha
valaki
ilyen
butaságot csi−
nál. Lehet, hogy ő csak jó
heccnek tartja, ám közben egy
csomó embernek kellemetlen−
séget okoz vele.
Farkas Dá−
vid (diák): Az
ilyen ember
önző, csak ma−
gára gondol.
Feleslegesen
kirángatja a
tűzszerészeket, akik lehet, ho−
gy éppen emiatt nem tudnak
eljutni egy olyan helyre, ahol
valóban szükség lenne rájuk,
és abból már komoly baj le−
het.
Szabó Anna
(nyugdíjas): Az
ilyen diák lusta
iskolába járni,
és
rendkívül
meggondolat−
lan is, hiszen tu−
lajdonképpen nemcsak mások−
nak okoz bajt, hanem saját jö−
vőjét is kockára teszi. (kl−on)
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Márton napi vigadalom és 4. Kárpát−medencei Folklórfesztivál:
Nótaszó és tánc mellett lúdlakoma és borkóstoló

Újborral öblítették le a libapecsenyét
Vajon milyen telet jósol az i−
dén a libacsont? Nos, ez nem
derült ki a november 18−án
a Városi Művelődési Köz−
pontban, de az biztos, hogy
a „libalakomás fesztivál“
nagyszerűen sikerült. A
VMK, a Kondé Miklós PT
és a Tiszta Forrás Népdal−
kör immár negyedik alka−
lommal elevenítette fel Már−
ton napján az ehhez kötődő
hagyományt.
Az esemény Szalai Zsuzsa,
budapesti ruhakészítő iparmű−
vész, Kovács Mária, nyugdí−
jas dunaszerdahelyi tanítónő
(kézimunka), Gabriska Júlia
dunaszerdahelyi iparművész
és Sidó János galántai népi fa−
faragó kiállításainak megnyi−
tójával indult. A folklórműsor
alaphangját stílusosan a leg−
jobb magyar dudás, a buda−

pesti Istvánffy Balázs fergete−
ges dudamuzsikája adta meg.
Egyébként a szerdahelyi csár−
da ezúttal rácáfolt a népi mon−
dásra, hiszen a műsorban az

ismert dunaszerdahelyi folk−
lorista, Nagy Iván is bemutat−
ta dudásművészetét.
Kedves színfoltja volt az
eseménynek az Október utcai

A Márton−napot mind a népi kultúra, mind a keresztény kalendárium
jeles napként tartotta számon. A népi kultúrában gazdasági határ−
napnak számított: a tavasztól őszig legeltetett, télen pedig istállóban
tartott állatok beterelésének hagyományos időpontja volt november
11−e, amikor a csallóközi pásztorok is dudazene kíséretében hajtot−
ták be az állatokat a híres dunaszerdahelyi Márton−napi vásárra.
Ilyenkor a pásztorok – kezükben vesszővel − az állatok gazdáinak há−
zait is körüljárták, köszöntőt mondtak, cserébe pedig ajándékokat
kaptak.
Az ünnep az őszi munkák (szüret, kukoricafosztás) lezárulásával
induló és a Katalin−napig tartó kisfarsang idejére esett. Országszerte
lakomákat és bálokat rendeztek, ilyenkor kóstolták meg először az
újbort és vágták le a libákat, az úgynevezett mártonludakat. Az elfo−
gyasztott szárnyasok csontjaiból jósoltak, a fehér és hosszú csont
havas telet, míg a barna és rövid csont enyhe telet jelentett. A közép−
korban Márton napja az egyik legnépszerűbb ünnep volt, a népszo−
kások egészen a 20. század közepéig éltek, napjainkban pedig a Már−
ton−napi libafogyasztás éli reneszánszát.

óvodások köszöntője. A ma−
gyarság Kárpát−medencei hon−
foglalásának harcos korszakát
pedig a Felvidéki Baranta egy−
let dunaszerdahelyi csoportjá−
nak harcművészeti bemutatója
idézte elénk. Kár, hogy vízum−
gondok miatt az ankarai Ekin
Folklór Grup török népi együt−
tesből csak a dobos érkezett
meg. A Kárpát−medence ma−
gyarok lakta régióit a muravi−
déki Kapcai József Attila Nép−
dalkör (Szlovénia) képviselte,
az anyaországból pedig a
Csesztregi Pávakörnek tapsol−
hatott a közönség. A dunaszer−
dahelyi és környékbeli csopor−
tok: Tiszta Forrás Népdalkör,
Csallóközi Néptáncegyüttes,
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Husacie špeciality zapí−
jali mladým vínkom

Nyékvárkonyi Népdalkör,
Bögi Ferenc bögellői szájhar−
monikás, Padányi Népdalkör,
Vásárúti Dalárda, Gyeplős ze−
nekar, Ágacska Gyermek
Tánccsoport és a Pántlika ze−
nekar mellett Nagyszombat
megye egyik legismertebb
szlovák népi együttese, a Špa−
činčanka is kivágta a rezet.
Olyannyira, hogy az „az a
szíp, az a szíp...“ kezdetű
„magyar−szlovák“ nótát is
előadták, a táncház meg an−

nyira a szívükhöz szólt, hogy
a zenészeik beszálltak a Pánt−
lika mellé a talpalávalót húz−
ni.
Az elmaradhatatlan libala−
komához húsz kemencében
sült pecsenyelibát porcióztak
fel. A fő fogás, természete−
sen, a knédlivel és párolt ká−
posztával kínált libasült volt,
de friss házikenyérrel liba−
zsírban sült libafalatkák, li−
batöpörtyű és sült libamájfa−
latok is kerültek az ínyencek
asztalára. Sajnos, ez az asztal

nem a mesebeli "terülj−terülj
asztalkám" volt, mert akik−
nek nem jutott, hiába várták,
hogy varázsszóra újra meg−
telnek a tálak ínycsiklandozó

finomságokkal. Arra, aki
hoppon maradt, most egy
szűkös esztendő vár, mert a
közhiedelem úgy tartja, „aki
Márton−napon libát nem es−
zik, egész évben éhezni fog“.
A Márton−napi ünnepkör−
höz a borvidéken az újbor
kóstolása is hozzátartozott. A
libasültre igencsak jól csúszó
borocskák a dunaszerdahelyi
vigalmon is jelen voltak.
Méghozzá három borász, az
őrsújfalusi Both Frigyes, a
Felvidéken magyar etikettek−
kel egyedüliként palackozó
boros gazda, továbbá a búcsi
Karkó János és az écsi (Pan−
nonhalma melletti) Martond
István jóvoltából, aki eddig
minden évben elhozta a bora−
it Dunaszerdahelyre. A há−
rom borsátorban többek kö−
zött zöld veltelíni, chardo−
nnay, olasz rizling, rajnai riz−
ling, blauburger, burgundi
fehér, morva muskotály és
Both Frigyes különlegessége,
a „szókimondó“ nevű nedű
került a poharakba.
−kgy−

Deň svätého Martina bol významným
dňom v kalendároch rôznych kres−
ťanských kultúr. V ľudovej kultúre bol
11. november považovaný za dôležitý
míľnik, bol to deň, keď pastieri zahá−
ňali stáda z lúk a pasienkov do dedín
resp. na Svätomartinský trh so zvie−
ratami. Nebolo tomu inak ani na Žit−
nom ostrove. Zvieratá sa zaháňali na
trhu v Dunajskej Strede. Na Martina
nesmeli chýbať husacie špeciality ani
mladé vínko.
Deň sv. Martina bol v stredoveku
jeden z najznámejších a najzname−
nitejších dní, ľudové zvyklosti sa za−
chovali až do polovice 20. storočia. V
dnešných dňoch sú populárne len hu−
sacie hody.
Nevedno, čo veští husacia kosť o
nadchádzajúcej zime. Vieme však, že
festival spojený s ochutnávkou husa−
cích špecialít a mladého vína, ktorý sa
konal 18. novembra v MsKS, sa vyda−
ril. Tradície sa oprášili vďaka mest−
skému kultúrnemu stredisku, OZ
Miklósa Kondého a súboru ľudových
piesní Tiszta Forrás.
Slávnosť sa začala otvorením vý−
stavy, na ktorej sa prezentovala
budapeštianska textilná návrhárka
Zsuzsa Szalai, dôchodkyňa Mária
Kovács z Dunajskej Stredy svojimi
ručnými prácami, remeselníčka Júlia
Gabriska taktiež z Dunajskej Stredy a
drevorezbár János Sidó z Galanty.
Základný tón folklóru udával gajdoš z
Budapešti Balázs Istvánffy. Prí−
jemným spestrením programu bolo
vystúpenie škôlkárov z materskej
školy na Októbrovom námestí.
Nechýbala ani prezentácia historické−
ho bojového umenia v podaní
dunajskostredskej skupiny združenia
Baranta. Škoda, že z tureckej folklór−
nej skupiny Ekin Folklor Grup dostal
vízum len bubeník. Nechýbali ani ľu−
dové súbory zo zahraničia. Z domá−
cich účastníkov treba spomenúť sú−
bor Tiszta Forrás z Dunajskej Stredy,
súbor z Vrakúne, Padane, Trhovej
Hradskej, žitnoostrovský súbor ľudo−
vých tancov, harmonikára Ferenca
Bögiho, skupinu Gyeplős a Pántlika,
Detský tanečný súbor Ágacska, zo
slovenských umeleckých telies sme
hosťovali známy slovenský súbor Š−
pačinčanku.
Nechýbali ani tradičné husacie špe−
ciality, ktoré sa piekli v peciach.
Samozrejme hlavný chod boli knedle,
kapusta a pečená husacina. Boli aj
husacie oškvarky a husacia pečeň,
ktorá sa podávala s domácim chle−
bom a husacou masťou. Znamenité
pochúťky sa mohli zapíjať mladým
vínkom a to od producentov Frigyesa
Botha z Novej Stráže, Jánosa Karkóa
z obce Búč a Istvána Martonda z ma−
ďarskej
vinárskej
oblasti
Pannonhalma.
Akciu podporila samospráva
Dunajskej Stredy, ministerstvo kultú−
ry a samospráva Trnavského kraja.
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Kegyetlen idők ártatlan tanúi
Kínkeserves emberi sorsokat produkált a 20. század tör−
ténelme. Akik átélték, itt járnak közöttünk, kegyetlen idők
ártatlan tanúi. Ők azok, akiknek a háború befejezése sem
hozott békét, csak újabb megpróbáltatásokat: teljes jog−
fosztást, kényszermunkát, kitelepítést. A Dunaszerda−
helyen élő, 78 éves PATASI ZOLTÁN egy közülük.

Az apával
kezdődött
Édesapám huszonnégy éves
volt, amikor kitört az első vi−
lágháború. Rögtön 1914−ben
fogságba esett Galíciában, és
összesen hat évig volt távol
hazulról. Megjárta Szibériát,
ahol egy cseh tábori kórház
kisegítő személyzetének tag−
jaként dolgozott, majd be−
utazta a fél világot. A nagy u−
tat a tábori kórház többi dol−
gozójával együtt egy francia
anyahajó fedélzetén tette
meg, amely Vlagyivosztok−
ból indult, miután a fehéreket

támogató franciák kiszorultak
Szibériából.
Kínán,
Szingapuron, Ceylonon ke−
resztül jöttek, átkeltek az
Ádeni−szoroson és a Szuezi−
csatornán. Három hónapig
tartott a hajóút, közben meg−
álltak a nagy kikötőkben.
Sanghajban apámat rögtön
körülfogták a riksakulik, ho−
gy beviszik a városba. Ő
azonban nem akarta riksán vi−
tetni magát, sajnálta a szeren−
csétlen kulikat, mire egyikük
erőszakkal betaszigálta a jár−
művébe, és futásnak eredt ve−
le. Mivel már nagyon leron−
gyolódott, az egyik üzletben
vett egy vég posztót, ebből

varratott magának öltönyt
a hajó szabóműhelyében. Fo−
gászati rendelő is volt a hatal−
mas hajón, a franciák rendbe
hozatták a fogait, három
aranyfoggal
jött
haza.
A Sanghajban vásárolt posz−
tónak és az aranyfogaknak kü−
lön történetük van. Amikor a−
pám hazajött, cselédnek je−
lentkezett
Enyedpusztán
Fuchsnál, a zsidó birtokosnál.
Fuchs megcsippentette apám
nadrágját, és megjegyezte:
„Te Pista, neked jobb szövet−
ből van a nadrágod, mint az e−
nyém.“ Apám aranyfogai sem
tetszettek neki, ki látott már
cselédet aranyfogakkal? Nem
is adott neki munkát. Apám
erre kiváltotta az iparenge−
délyét, a zsidó kereskedőktől
kapott hitelbe árut, azt árulta
a
vásárokon.
Közben
Balázsfán, ahol a családjával
élt, megválasztották bírónak,
mert 1921 után élükre állt

azoknak, akik követelték, ho−
gy a csehszlovák földreform−
ból kihagyott magyar mező−
gazdasági munkások is kapja−
nak földet. Édesapám az egé−
sz első Csehszlovák Köztársa−
ság alatt viselte a bírói tisztet,
majd a magyarok alatt is. Fi−
zetést nem kapott, csak tiszte−
letdíjat, ezért továbbra is járta
árusként a vásárokat. Ebből
még kellemetlenségeink is let−
tek a kommunisták alatt, fel−
hánytorgatták, hogy apám a
rövidáru mellett kegyszereket
is árult, olvasókat, szentképe−
ket. 1938−ban pedig, amikor
bejöttek a magyarok, azért je−
lentették fel, mert 1921−ben
az agrármunkások követelése−
it támogatta. De úgyis hiába
voltak a követelések, nem
kaptak semmit, csak az a pár
ember, aki azt mondta, hogy
az öregapja szlovák volt. Az
ilyenek hárman kaptak együtt
egy hold földet.
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A szlovákokra
másként néztek
Amikor bejöttek a magyarok,
a morva kolonistáknak 48 ó−
rán belül távozniuk kellett.
A szlovákoknak nem kellett
volna, őket másképp vették:
az anyaországi magyarok nem
annyira rájuk, mint inkább
a csehekre nehezteltek, mert
Csehszlovákia megalakulásá−
ban a csehek játszották a fő−
szerepet. Mégis elmentek
a szlovákok is, csak Krátky,
Kostra és Hering maradtak.
Krátky azt állította magáról,
hogy az apja Ferenc József
kocsisa volt, ő gazdálkodó
lett. Kostrának kovácsműhe−
lye volt Dunaszerdahelyen.
Hering sváb−szlovák−magyar
ember volt. Egy Hronec neve−
zetű szlovákot az apám igye−
kezett rábeszélni, hogy ma−
radjon, megkedvelték az itteni
emberek, nem lesz semmi
bántódása, de ő is ment a töb−
biekkel. Vagonokba rakták
minden ingóságukat, az állata−
ikat is, és elmentek. Volt egy
morva, aki mindenét hátra−
hagyva pucolt el a családjával,
mert előtte sokat fickándozott,
puskával járt ki a határra, és
átlövöldözött a
magyar ol−
dalra. A vagyonát aztán elár−
verezték. Emlékszem a sok
szentképre az elárverezendő
holmik között.

Amikor elmentek a kolonis−
ták, négy család kapott utánuk
házat Balázsfán, köztük mi is,
mert nem volt saját házunk.
Tizennégy hold földet is adtak
hozzá. Be kellett fizetni 2400
pengőt, kölcsön kellett kér−
nünk, mert nem volt annyi
pénzünk. Négy évig gazdál−
kodtunk, de minden elment
a tartozásokra. Én bekerültem
a dunaszerdahelyi gimnázi−
umba. Harmadik osztályba
jártam, amikor mint leventét
elvittek Németországba, ott
voltam két évig. Ezalatt a bá−
tyám segített apámnak, de az−
tán be kellett rukkolnia. Mikor
a háború végeztével viszsza−
jöttek a telepesek, mindenün−
ket elvették, nem maradt
egyebünk, mint a dunyhánk.
Annak ellenére, hogy apám
segített rajtuk, amikor bajban
voltak. Mivel fedél nélkül ma−
radtak, szüleim Udvarnokon
vettek bérbe egy házat.

Elhurcoltak
a nyilasok
1945 februárjában szedték
össze a leventéket, engem is,
pedig csak márciusban töltöt−
tem be a tizenötödik életéve−
met. A szomszéd faluban,
Pódafán volt egy nyilas ban−
da, ez szervezte meg a leven−
ték elhurcolását. A mi falunk−
ban is voltak nyilasok, de a−
zok nemigen mocorogtak,
csak a zsidók vagyonán osz−
tozkodtak. A fő irányítók
a kóbor nyilasok voltak, akik
leszorultak a közelgő front e−
lől. Először Győrbe vittek, on−
nan indították a vonatot Né−
metország felé. Németország−
ban elvették a ruháinkat, né−
met egyenruhát és egy mun−
karuhát kaptunk. Úgy adtak át
minket a németeknek a nyila−
sok, akik odáig kísértek, mint
önkéntekeseket. Dögcédulát is

Jótett helyébe...
Négy−öt család, szlovákok,
morvák vegyesen, készültek,
hogy másnap korán reggel el−
mennek. Aznap este korán le−
feküdtem, és férfisírás ébresz−
tett fel. A távozni készülő csa−
ládok férfitagjai közül jött va−
lamelyik segítséget kérni az
apámtól, mert megtámadták ő−
ket a kürtiek, a szomszéd falu
lakói. A lovaikat akarták el−
vinni, az egyik támadónál állí−
tólag pisztoly is volt. Apám el−
ment Enyedpusztára, a nagy−
birtok bérlőjéhez, onnan tele−
fonált Dunaszerdahelyre, hogy
küldjenek embereket a kolo−
nisták védelmére. Magyar lo−
vas csendőröket vezényeltek
ki, de közben már karókkal
felfegyverkezett férfiak men−
tek a faluból a kolonisták há−
zaihoz, hogy megvédjék őket
a támadókkal szemben.

„Anyám azt hitte, mikor megérkeztem, hogy a
bátyám jött meg, mert ő az elhurcolt kisgye−
rekre emlékezett, aki ezalatt megnőtt”

kaptunk. De nemigen tudtak
mit kezdeni velünk a németek,
két hétig csak úgy voltunk.
Vagy hatszáz magyar gyerek−
ember gyűlt össze, Balázs−
fától Komáromig mindenkit
összeszedtek. Wurzenben,
Lipcse közelében minden éjjel
riadó volt. Halléba vittek, az−
tán Magdeburgba, az út nagy
részét gyalog kellett megten−
nünk. Schnell, schnell, kiabál−
tak a kísérőink, amikor men−
tünk át a hídon, attól féltek,
hogy felrobbantják alattunk.
Sok civil lágerben voltam.
Megesett, hogy a szállásunk−
tól pár méterre álló szövőgyá−
rat reggel már nem találtam.
Éjjel lebombázták, de olyan
mélyen aludtam, hogy nem
ébredtem fel rá. Egyszer egy
állomáson voltunk, amikor
jöttek a vadászgépek, ledob−
tak két bombát, közben gép−
puskáztak is, csoda, hogy nem
maradtunk ott. Az amerikaiak
folyton a nyomunkban voltak,
1945 áprilisának egyik estéjén
értek utol. Forgatta ránk a tan−
kista az ágyúcsövet, amikor
látta német egyenruhában
a sok nagy gyereket, kisgyere−
ket. Egy tiszt kijött a tankból,
mi körbeálltuk. Egyikünk ma−
gyarázta, hogy magyarok va−
gyunk. Budapest – mondta. Á,
Bukarest – bólogatott az ame−
rikai. Egy faluban voltunk,
pajtában laktunk fél évig, me−
sés kosztunk volt, hol volt, hol
nem volt. Szabadon járkálhat−
tunk, rosszat is csináltunk, éj−
jel nyulakat loptunk az udva−
rokról, krumplit a kertekből,
mert folyton éhesek voltunk.
Odakeveredett egy magyar
származású amerikai katona,
az intézte el, hogy elvigyenek
Elzébe. Ott a lágerben kint
volt a magyar zászló, és aki
magyar arra ment, mind be−
jött. Zsidókkal is összejöt−
tünk, akik egy esseni gyárban
dolgoztak. A szívemmel kór−
házba kerültem, a többiek el−
mentek, nekem maradnom
kellett. Magam jöttem haza
Németországból, nem kevés
kaland után. Amikor édes−
anyám meglátott, azt hitte,
a bátyám jött meg a háború−
ból, mert másfél fejjel maga−
sabb voltam anyámnál, pedig
kisgyerekként mentem el.
Hazajöttem, és három hó−
nap múlva kitelepítettek ben−
nünket Csehországba.
(Folytatjuk)
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51 gondozó
A rászoruló idős emberek ellá−
tása
érdekében
Dunaszer−
dahelyen a városi hivatal 51 gon−
dozót foglalkoztat. Ők elsősor−
ban az egyedülálló öregeknek se−
gítenek a napi teendőkben. Sok
esetben magatehetetlen, ágyhoz
kötött betegeket látnak el. Az em−
lített 51 ápoló 61 rászorulót lát
el, mert vannak köztük olyanok,
akik félnapos beosztásban két
személyt is ellátnak. A városi ön−
kormányzat ily módon gondos−
kodik azokról az idős és egyedül−
álló polgárairól, akik már képte−
lenek magukat teljes mértékben
ellátni. Erre a célra az idén mint−
egy ötmillió koronát különítettek
el a városi költségvetésből és a
jövő évi előirányzatban is hason−
ló tétellel számolnak.

Cserkészgyűlés
A városháza nagytermében ke−
rült sor november 10−én a Szlo−
vákiai
Magyar
Cserkész−
szövetség közgyűlésére. Ünnepi
jellege volt, hiszen a cserkészet
megalakulásának 100. évfordu−
lójára és a szlovákiai magyar
cserkészmozgalom kiemelkedő
egyéniségeire emlékeztek a
résztvevők. Az ő tiszteletükre el−
helyezett emléktáblánál koszorú−
zási ünnepséget tartottak, majd a
hálaadó istentiszteletet követően
kitüntetések átadására került.
Nagy vitát kavart az a projekt, a−
mely a cserkészvezetők aktivizá−
lását, továbbképzését kívánta se−
gíteni. Végül is konszenzus szü−
letett és a projektet elfogadták,
mivel a résztvevők lehetőséget
láttak benne az előrelépésre. A
közgyűlés a szövetség élére új el−
nököt választott Csémi Szilárd
személyében. A leköszönő el−
nöknek, Vitéz Lászlónak, meg−
köszönték 12 éves áldozatos
munkáját. (ag)

TUDOK 2007
A magyar nyelven megírt és elő−
adott természettudományi diák−
szakdolgozatok, a TUDOK 2007
szlovákiai országos versenyére
került sor Dunaszerdahelyen. A
verseny szervezői fontosnak íté−
lik, hogy mindannyian segítsék
és ösztönözzék a Szlovákiában
magyarul tanuló diákok tehetsé−
gének kibontakozását.
A TUDOK 2007 szellemiségé−
ben a természettudományokhoz
kapcsolódó szakterületeken segí−
ti szülőföldünk természettudo−
mányos múltjának felkutatását,
ösztönzi iskoláinkban a tudomá−
nyos diákkörök működését.
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Vplyv znečisteného životného prostredia na vývoj nádorových ochorení

Olovo poškodzuje aj nervový systém
Na otázky DH odpovedá kli−
nický
onkológ
MUDr.
TIBOR CSÓKA, predseda
OZ Onkologická iniciatíva
Žitného ostrova.
 Aké vplyvy životného
prostredia sa v najväčšej mie−
re podieľajú na vzniku nádo−
rových ochorení?
– Analytická epidemiológia
rozoznáva vonkajšie a vnútor−
né rizikové faktory vzniku ná−
dorových ochorení. Vplyvy
životného prost−
redia sa radia medzi
vonkajšie faktory.
Na základe mno−
hých epidemiolo−
gických štúdií mož−
no konštatovať, že
pod vznik vážnych
ochorení sa na 80−
85 percent podpisu−
jú nasledovné príči−
ny: zloženie každo−
dennej stravy, spô−
sob prípravy jedál a
nesprávna životo−
správa.
Druhá
priečka patrí nad−
mernej konzumácii
alkoholu a fajčeniu.
V cigaretovom dy−
me sa nachádza pri−
bližne 4000 škod−
livých látok, z toho
50−60 látok je rako−
vinotvorných. Aj
biologické procesy
vplývajú na vznik
rakoviny. Medicína
pozná celý rad víru−
sov a baktérií, ktoré
sú v príčinnej súvislosti so
vznikom nádorov. Z chemic−
kých látok a fyzikálnych pro−
cesov, ktoré sú v najväčšej
miere zodpovedné za premenu
zdravých buniek na nádorové,
je nutné spomenúť prítomnosť
ťažkých kovov v prostredí
a rádioaktívne žiarenie.
Najzávažnejšie otravy vznika−
jú z ortutí, olova, kadmia, nik−
lu, arzénu.
 Akým karcinogénnym
faktorom je olovo a ako
vplýva na organizmus?
– Olovo je jedno z najroz−
šírenejších ťažkých kovov,
ktoré znečisťujú životné pro−

stredie. V hojnom množstve
sa nachádza vo farbách, la−
koch, mazivách, v opot−
rebovanom motorovom oleji,
v niektorých pracovných stro−
joch, ale aj v pitnej vode, ba−
terkách, akumulátoroch a o
rastlinách pri ceste ani neho−
voriac. Olovo poškodzuje ner−
vový systém. Vstrebáva sa cez
pľúca a zažívací systém. Z dl−
hodobého hľadiska poškodzu−
je a ochabuje laboratórium te−
la, pečeň a obličky. Ne−

priaznivo vplýva aj na tvorbu
červených krviniek. Veľmi
ťažko sa vylučuje z organiz−
mu. Akútna otrava olovom sa
už našťastie vyskytuje len
zriedkavo. V minulosti veľa
detí ochorelo na otravu olo−
vom len preto, lebo pili citró−
nový čaj zo zle vypálenej
smaltovanej nádoby. Potravi−
nársky pôvod mal aj prípad o−
travy olovom znečistenej ma−
ďarskej červenej papriky v ro−
ku 1994. Ale určite sa ešte
mnohí pamätajú na správy
o tom, že Rómovia v župe
Heves roztápali staré a vyho−
dené akumulátory. Kyselinu
liali na zem, olovené plátky

roztápali v kotloch. Dvor a o−
kolie, kde sa aj deti zdržovali,
natoľko znečistili, že v dôsled−
ku tohto nadmerného znečis−
tenia traja umreli, 65 detí a 14
dospelých bolo nutné hospita−
lizovať.
 Aké príznaky má otrava
olovom?
– Akútna a chronická otrava
olovom je z epidemiologické−
ho a biologického hľadiska
významným faktorom vzniku
nádorov. Strata
telesnej hmotnos−
ti, zhoršenie kon−
dície, pohybové
ťažkosti, ochrnu−
tie svalov a ner−
vov, chronická
chudokrvnosť,
strata plodu, ne−
plodnosť, zhorše−
né duševné funk−
cie... to sú len
niektoré prejavy
tohto syndrómu.
Tento stav sa pre−
javuje po znečis−
tení prostredia o−
lovom. Populácia
žijúca v takomto
prostredí je trvalo
vystavená pôso−
beniu
olova.
Poškodenie peče−
ne, obličiek, pod−
žalúdkovej žľazy,
lymfatických uz−
lín zhoršujú fun−
govanie imunit−
ného systému or−
ganizmu. Tento
stav napomáha tomu, aby sa
zdravé bunky v organizme
premenili na nádorové, a aby
rakovina v organizme prepuk−
la. Presné epidemiologické
vyšetrenia, údaje však ešte
chýbajú.
História ľudstva je popretká−
vaná
otravami
olovom.
Spúšťačom týchto otráv je ľud−
ská civilizácia. Vždy bola, je
a bude, pokiaľ budú priemysel−
né odvetvia spracovávajúce o−
lovo znečisťovať životné pro−
stredie. Preto bude aj zaťa−
žovanie životného prostredia
olovom vždy aktuálna téma,
prípadne sa budú meniť len
zdroje.
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A személycserék célja a hatékonyabb munka és a DAC visszajutása az első ligába

Patasi Ferenc lett az új klubelnök
Krisztián is bekerült, aki eddig a
felügyelőbizottságban dolgozott. Az ific−
sapat körüli teendőket Derzsi László vál−
lalkozóra bízták, aki három hónapja ke−
rült be a DAC vezetőségébe. A vállalko−
zók bevonásával erősíteni kívánják a
szakmaiságot és a vállalkozói szférának
is nagyobb teret kívánnak biztosítani a
teljes egészében városi tulajdonú duna−
szerdahelyi futballcsapatnál. A személy−
cserék azt a célt szolgálják, hogy a DAC,
amely jelenleg a második liga negyedik
helyét foglalja el, jövőre visszaküzdje
magát az első ligába.

Az ismert dunaszerdahelyi vállalkozó,
aki régóta bábáskodik a DAC csapata kö−
rül, Antal Barnabást váltja fel ebben a
tisztségben. Az eddigi klubelnök tovább−
ra is a vezetőség tagja marad és a DAC li−
gacsapata tartozik a hatáskörébe. Az új
elnök, Patasi Ferenc, már évek óta veze−

Patasi Ferenc megköszönte Antal
Barnabás távozó klubelnöknek és az e−
lőző vezetésnek a munkáját, amely kon−
szolidálta a DAC anyagi helyzetét.

Pázmány Péter polgármester a DAC
szinte valamennyi hazai meccsén ott
szurkol a dunaszerdahelyi csapatnak.

tőségi tag a DAC−nál, szorosan kötődik a
sporthoz, és köztudott róla, hogy a ki−
lencvenes években ő adta ki a Hajrá című
sportújságot. A személycserékről a DAC
közgyűlésén született döntés. Az eddigi
öttagú elnökség héttagúra bővült, Négy
új név szerepel benne, két egykori futbal−
lista, Lépes György és Klempa Szilárd
is bekerült a vezetőségbe.
Új arc az elnökségben Kun Tibor is.
Személyében egy újabb vállalkozó lett a
klub vezetőségi tagja, továbbá Nagy

Az ificsapat körüli teendőket Derzsi
László vállalkozóra bízták.

DAC−aktuális

Zmenami sledujú dosiahnutie návratu DAC−u do prvej ligy

A negyedik helyen

Patasi vystriedal Antala

 Előző számunk lapzártá−
ját követően a DAC két
mérkőzést játszott. A II. li−
ga 15. fordulójában: FK
Púchov − FK DAC 1904
2:1 (0:1).
 Ezzel a mérkőzéssel vé−
get ért az őszi szezon, a du−
naszerdahelyi csapat a ne−
gyedik helyről várja a ta−
vaszi folytatást. A 26 pont−
tal rendelkező DAC előtt
állnak: Senec 31, Vráble 28
és Nemšová 27 pont.
 Lejátszottak még egy e−
lőkészületi mérkőzést is,
mely döntetlen eredményt
hozott: DAC − Zlaté Mo−
ravce 2:2 (1:0).

Dlhoročný člen vedenia du−
najskostredského futbalového
celku FK DAC 1904 Franti−
šek Patasi od 15. novembra
vystriedal na čele vedenia klu−
bu doterajšieho predsedu
Barnabáša Antala. Rozhodlo
o tom valné zhromaždenie
spoločnosti, ktoré spravuje
druholigový FK DAC, kto−
rého stopercentným akcio−
nárom je mesto Dunajská
Streda. Odvolaný B. Antal na−
ďalej ostáva vo vedení futba−
lového klubu a bude mať na
starosti tím druholigového
mužstva. Doterajšie päťčlenné
vedenie bolo rozšírené o
dvoch ďalších členov. Ide o

bývalých futbalistov a miest−
nych podnikateľov. Podľa pri−
mátora mesta Dunajská Streda
Pétera Pázmánya sledujú tým
posilnenie odbornej stránky,
súčasne chcú ponúknuť mož−
nosť spolupráce dunajsko−
stredským podnikateľom.
Nové sedemčlenné vedenie
klubu má do tridsiatich dní
vypracovať novú koncepciu
fungovania futbalového klu−
bu. Podľa nového predsedu
klubu chcú klásť väčší dôraz
na výchovu domácich kádrov
a talentov, ktorí majú tvoriť
kostru futbalového tímu.
Výchovu mladých talentov
bude mať na starosti pod−

nikateľ Ladislav Derzsi, ktorý
vo svojej obci má už skú−
senosti podobného charak−
teru. L. Derzsi sa stal členom
vedenia klubu v auguste roku
2007. Jednoznačným cieľom
nového vedenia dunajsko−
stredského druholigového fut−
balového klubu je opätovný
návrat do prvej futbalovej li−
gy. "Dunajskostredský futba−
lový tím sa súčasne nachádza
na štvrtej priečke druho−
ligovej súťaže. Aj preto ve−
denie klubu návrat do vyššej
futbalovej súťaže považuje za
reálne," skonštatoval primá−
tor mesta P. Pázmány.

14 Olvasói verseny / Čitateľská súťaž

Nem babra megy a játék!

November 14−i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Milyen szolgáltatásokkal
várja a vendégeket a dunaszerdahelyi Fő utcán található Fornetti
Centro kávéház? A helyes válaszok: Fornetti−termékek, internet,
playstation, pizzák.
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.
Nyerteseink: Kominácky Mátyás (Újfalu, 2218/30), Görcs
Mária (Jilemnický u. 234/31), Szarka Erzsébet (Újfalu 2225/35).
Nyerteseinknek gratulálunk! Az utalványokat személyazonosságuk
igazolása után a Fornetti Múzeum utcai székházában vehetik át.
Új kérdéseink: Hány éve gyárt kábelkötegeket ill. −modulokat a
Schütt Kft? Hány alkalmazottja van jelenleg a Schütt Kft.−nek? Miről
kapta nevét a Schütt Kft?
A helyes választ beküldők között 1000 koronás vásárlási utalványt
sorsolunk ki, amely az Andrea Shopban vásárolható le.
Válaszaikat legkésőbb december 10−ig küldjék be szerkesztősé−
günk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján.

Nejde o babku!
Výhercovia čitateľskej súťaže z 14. novembra
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili nasledovné
otázky: Aké služby poskytuje zákazníkom kaviareň Fornetti
Centro na Hlavnej ulici? Správna odpoveď: Fornetti−výrobky, inter−
net, playstation, pizza. Z tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vy−
losovali troch výhercov. Vyhrávajú 500−500 korunové nákupné pou−
kážky Fornetti, ktoré sa môžu využiť v centrále Fornetti (Muzejná
ul.) po legitimizovaní s OP. Výhercovia: Mátyás Kominácky (Nová
Ves 2218/30), Mária Görcs (Jilemnického 234/31), Alžbeta
Szarková (Nová Ves 2225/35).
Nové otázky: Koľko rokov sa zaoberá výrobou kabeláže, resp. káb−
lových modulov firma Schütt? Po čom dostala firma svoje meno?
Cena pre troch výhercov: tisíckorunová nákupná poukážka, ktorú
môžete použiř v predajni Andrea Shop.
Odpovede zašlite najneskôr do 10. decembra na adresu redakcie, a−
lebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu.

Reklám / reklama
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Egy biztos pont a jövőben is
Tudta Ön, hogy...
... a dunaszerdahelyi székhelyű vállalat már több, mint 11 éve gyárt
kábelmodulokat ill. kábelkötegeket a német autóipar prémium márkái
számára? 1996−tól 2000−ig a Mercedes Benz E osztályú autóiba ké−
szültek kábelmodulok, 2000−től napjainkig az Audi A4−es és A3−as
modelljeibe gyárt a Schütt komplett kábelezést.
...a Schütt Kft. dolgozói a közhiedelemmel ellentétben nagyon i−
gényes munkát végeznek? Minden egyes kábelköteg összesen 2−3 e−
zer méternyi" kábelból áll össze. Ezek a kábelkötegek képezik az au−
tók "ideg− ill. érrendszerét", információt és áramot juttatnak el az au−
tó különböző pontjain lévő szenzorokhoz, számítógépekhez, és fo−
gyasztókhoz. Az autó tökéletes kábelrendszere a biztonsági rendsze−
rek működésének is az alapfeltétele. Érthető tehát, hogy az autógyár−
tók részéről a legkisebb pontatlanság sem megengedhető. Ráadásul
minden egyes kábelköteg 16−20 fajta modulból tevődik össze, amely−
ek 30 − 250 cm−es kábeldarabokból− és néhány száz fajta egyéb al−
katrészből állnak. Ezeket szerelik egy egységgé össze, az ügyes csal−
lóközi kezek. A vállalat dolgozói méltán lehetnek büszkék magukra!
...jelenleg is több, mint 870 ember számára biztosít munkát, ezzel
a Csallóköz legnagyobb munkaadója. A legnagyobb létszám azonban
2002–2003−as időszakban volt, ekkor 1.800 fő felett volt az alkalma−
zottak száma.
...a vállalat nevét a Csallóköz első ismert írásos nevéről kapta. Az
első Csallóközt ábrázoló térképek a középkorban jelentek meg német
nyelven. Ezeken a Csallóköz Schütt Ins.(azaz Insula, magyarul szi−
get) néven szerepel.

MUNKÁT KERES? FIGYELEM!
A Schütt s.r.o. újabb 80 fő felvételével tovább bővíti gyártó−
kapacitását. Az év végétől kezdve az új Audi A3−as kabrióba is
készülnek majd a kábelkötegek. Kereseti lehetőségek: 10−15 ezer
korona között; plusz egyéb juttatások: napi meleg étel szimbo−
likus áron, valamint ingyenes buszhasználat. Most korlátozott
létszám számára kétműszakos munkalehetőség is! Ne haboz−
zon! Jelentkezzen a 031/5576 139−es telefonszámon, vagy szemé−
lyesen a vállalat személyzeti osztályán hétfőtől péntekig 7:30−tól
15:30−ig.

ZAUJÍMAVOSTI O SPOLOČNOSTI
Istý bod aj v budúcnosti
Viete, že...
...spoločnosť so sídlom v Dunajskej Strede už viac a 11 rokov vyrá−
ba káblové moduly, resp. káble do prémiových značiek nemeckého au−
tomobilového priemyslu? V rokoch 1996 aj 2000 sa vyrábali káblové
moduly do áut Mercedes Benz triedy E, od roku 2000 po dnešok sa v
spoločnosti vyrába kompletná kabeláž do áut značky Audi A4 a A3.
Zamestnanci spoločnosti Schütt s.r.o. vykonávajú veľmi náročnú
prácu. Každá viazanica káblov sa skladá z káblov, ktoré merajú do−
vedna 2−3 tisíc metrov. Tieto tvoria "cievnu a nervovú sústavu" vyrá−
baných vozidiel. Prenášajú informácie a elektrické impulzy do sníma−
čov a spotrebičov v rôznych častiach vozidla, ako i do palubného po−
čítača. Dokonalá sústava káblov v autách je základná podmienka fun−
govania bezpečnostného systému áut. Je preto samozrejmé, že zo stra−
ny výrobcov je i najmenšia nepresnosť neprípustná. Navyše každá via−
zanica káblov sa skladá z 16−20 rôznych modulov, ktoré sú zmonto−
vané šikovnými rukami žitnoostrovských pracovníkov z 30−250 cm
kúskov káblov a niekoľkých sto rôznych súčiastok.
Pracovníci podniku môžu byť právom hrdí na seba!
... spoločnosť zamestnáva i v súčasnosti viac ako 870 zamestnancov,
čím je najväčším zamestnávateľom v regióne Žitného ostrova? Najviac
zamestnancov pracovalo v podniku v rokoch 2002−2003, a to 1800.
... že spoločnosť dostala meno podľa prvej písomnej zmienky Žitné−
ho ostrova? Prvé mapy Žitného ostrova pochádzajú zo stredoveku, bo−
li to nemecké mapy, na ktorých sa Žitný ostrov zobrazoval ako Schütt
Ins. (Insula, teda ostrov).

Hľadáte prácu? Pozor!
Firma Schütt s.r.o. z dô−
vodu rozšírenia výrobných
kapacít príjme 80 nových
pracovníkov. Od konca roka
sa bude vyrábať kabeláž do
nových kabrioletov Audi A3.
Zárobková možnosť: 10−15
tisíc korún, plus iné výhody:
denne teplá strava za sym−
bolickú cenu, cestovanie au−
tobusom zadarmo. Teraz
pre obmedzený počet pra−
covníkov práca na dve sme−
ny. Neváhajte! Prihláste sa na
telefónnom čísle 031/5576−
139 alebo osobne na personál−
nom oddelení spoločnosti od
pondelka do piatku od 7:30 do
15:30.
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A VMK programjából

Novorodenci/Születések

 november 29. – 9.00 és 11 ó.: a FORRÁS SZÍNHÁZ – GYŐR be−
mutatja: Platón: Szókratész védőbeszéde
 november 29.– 18.00 ó.: Már csütörtökön Vasárnap! – Talál−
kozzon a Vasárnap családi magazin munkatársaival!
 november 30. – 14.00 ó.: az Egyesített Magán−szakközépiskola
diákjainak szalagavatója
 november 30.: Tükörfolyó Fesztivál / Festival v zrkadle tradícií
(11.00 ó.: Korpás Éva koncertje, 19.00 ó.: Pacora Trio, Lakatos
Róbert és a RÉV zenekar koncertje)
 december 2. − 15.00 ó.: CSALÁDI VASÁRNAP − KARÁ−
CSONYVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ / NEDEĽA S RODINOU −
VIANOČNÝ DOM HIER
 december 2. − 16.00 ó.: az Aranykert Bábcsoport bemutatója
 december 2. − 10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mér−
kőzése / I. ligový zápas Šachového klubu
 december 3−4.: Výchovný koncert
 december 5.: MENTÁLISAN SÉRÜLTEK KARÁCSONYA /
Vianočné oslavy pre mentálne postihnutých
 december 6. − 10.00 ó.: Deň dobrovoľníkov − program pre mládež
 december 6. − 16.00 ó.: Mikulás − ünnepség / Mikulášske oslavy
 december 7. − 18.00 ó.: Szellők szárnyán... / nótaest neves ma−
gyarországi és hazai énekesekkel
 december 9. − 16.00 ó.: ZENE, AZ KELL! − "GYÚJTSUNK
GYERTYÁT!"
 december 12.: KODÁLY 125! / a Kodály Zoltán Al szervezésében
 december 14.− 17.00 ó.: a Vámbéry Ármin Gimnázium diákjainak
szalagavatója
 december 15.: Ünnepi műsor a VMK fennállásának 30. évfordu−
lója alkalmából
 december 17. − 9.00 ó és 11.00 ó.: a HABAKUK BÁBSZÍNHÁZ
− SOPRON bemutatja: DIÓTÖRŐ című bábos mesejátékát
 december 18. − 17.00 ó.: BESZÉLJÜNK RÓLA! / Daganatos be−
tegségek a harmadik évezredben V. − A daganatos megbetegedé−
sek elsődleges megelőzése. Előadó: MUDr. Csóka Tibor klinikai
onkológus
 december 21.− 17.00 ó.: a Vámbéry Gimnázium szalagavatója

Hlaváčová Zsaklin
Novorodencovi prajeme
dobré zdravie!
Az újszülöttnek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Neilingerová Margita (1924)
Farkasová Irena (1943)
Kovács Gabriel (1956)
Kuruczová Piroska (1921)
Somogyi Ernest (1952)
Tősérová Mária (1924)
Baloghová Juliana (1933)
Bertóková Magdaléna (1937)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Szabó Jozef
– Faturová Maria Monica
Ing. Laczó Robert
– Mgr. Soókyová Silvia
Veľa šťastia a lásky
v spoločnom živote!
Sok szerencsét és boldogsá−
got a közös úton!

Centrum voľného času − Szabadidőközpont
Erzsébet tér 1203/7, 929 01 Dunajská Streda (552 25 74)

OZNÁMENIE − Západoslo−
venská energetika, a.s. ozna−
muje obyvateľom
mesta
Dunajská Streda, že z dôvodu
vykonávania prác na zaria−
deniach rozvodu elektrickej e−
nergie, dňa 4. decembra 2007
od 10,00 hod. do 15,00
hod.budú bez dodávky elek−
trickej energie nasledujúce
ulice: Malotejedská, Priemy−
selná, Kúpeľná, Gabčíkov−
ská,Orechová.
ÉRTESÍTÉS − A Nyugat−
szlovákiai Villamosművek Re−
gionális Kirendeltsége értesíti
Dunaszerdahely város lako−
sait, hogy karbantartási mun−
kák végzése miatt december
4−én 10,00 órától 15,00 óráig
áramszünet lesz a következő
utcákban: Kistejedi utca, Ipari
utca, Fürdő utca, Bősi út,
Diófa utca

4.12.: Práca s postihnutou mládežou, 14,00 hod.
5.12.: Keramické aktivity, 16,00 hod.
6.12.: Keramické aktivity, 14,00 hod.
Rukodelné aktivity pre 2. roč. ZŠ Gy. Szabóa, 10,00 hod.
11.12.: Práca s postihnutou mládežou, 14 hod
12.12.: Keramické aktivity, 14,00 hod
15.12.: Vianočný dom hier, 13,30 hod.
18.12.: Práca s postihnutou mládežou, 14 hod
19. 12. 2007 – Keramické aktivity, 16,00 hod.
20. 12. 2007 – Keramické aktivity, 14,00 hod.

Zene, az kell!
Gyújtsunk gyertyát! címmel ünnepi zenés műsor lesz 2007. december 9−
én, vasárnap 16.00 órai kezdettel a városi művelődési központban.
Fellépnek fiatal tehetségek, művészek: Antal Ottó, Czibula Eszter, Dóka
Zsuzsa, Hozák Gréti, Kollár Katalin, Magyar G. Lívia, Szabómihály
Andrea, Szalay István, Sipos Janka, Vajas Anita, kísér Bertók Eduard és
Bertók Mihály. Belépődíj: 100 Sk. Ünnepeljünk együtt!
A Csallóközkürti PRO Kyrth Társulás és a Csallóközkürti Önkormány−
zat tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt a második alkalom−
mal megrendezésre kerülő CSALLÓKÖZI BÖLLÉRFESZTIVÁL−
RA, 2007. december 1−jén, szombaton a csallóközkürti sportpályán.
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A DSZTV műsora: Híradó *
Magazin − Új Hírek és Magazin
minden csütörtökön 18.00−kor.
Folyamatos ismétlés, kivéve a
technikai szüneteket.
Relácie DSTV: Správy
*
Magazín − Nové Správy a
Magazín každý štvrtok o 18.00.
Nepretržité opakovanie, výnim−
kou technickej prestávky.

KIÁLLÍTÁS

Vermes villa
A Kortárs Magyar Galériában
november 30−án, 17 órakor lesz
a Világ − Kép kiállítás megnyi−
tója. A kiállítást megnyitja:
Dr. Szabó Lilla művészettörté−
nész, a Magyar Képzőművészek
és Iparművészek Társaságának
elnöke. A Luzsicza Teremben
válogatás látható a KMG gyűjte−
ményéből. A kiállítás megtekint−
hető: 2007. november 30. –
2008. január 20., hétfő−péntek
10.00−17.00 ó.
*
A Fényképek Dunaszerda−

helyről fotópályázat díj−
kiosztója és a legsikerültebb al−
kotásokból rendezett kiállítás
megnyitója december 10−én,
17 órakor lesz a Vermes villá−
ban.
***

Csallóközi Múzeum
Barta Gyula érdemes művész
életmű−kiállítása 2007. decem−
ber 20−ig látogatható.

Inzercia
 "Staviate, opravujete? Sta−
vebný materiál za výhodné ceny,
zľavy do 30%.Tel.č. 0903 016
371
 Predám novopostavené ko−
merčné priestory nachádzajúce
sa v atraktívnej lokalite pešej zó−
ny pri gymnáziu v Dunajskej
Strede. Tel: 0905504590
 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.
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Képriport / Előzetes

A kis falukban is felütötte a fejét a drog
Nemcsak Dunaszerdahelyen,
Somorján és Nagymegyeren,
hanem már a Csallóközben is
olyannyira elhatalmasodóban
van a drogfogyasztás, hogy ez
a problematika már szinte a
legeldugottabb kis falut is
érinti. Ez derült ki a járási
rendőrkapitány bevezető elő−
adásából, amelyet a november
14−én lezajlott harmadik drog−
ellenes konferencián tartott.
Both Péter elrettentő példa−
ként a csekély lélekszámú
Kulcsodot említette, ahol már
szintén felütötte a fejét a drog.
De mint mondta, sorolhatná
tovább is: Nagymegyer, Bős,
Vásárút, Padány, Hegyéte,
Nagymagyar, és a sornak még
korántsincs vége. Both Péter

őrnagy szerint a régió drogdí−
lerei arra törekszenek, hogy
önellátóak legyenek, tehát
maguk igyekszenek megter−
melni a drogot, majd forgal−
mazni azt.
A kábítószer − használat
visszaszorításának szükséges−
sége egyre égetőbb téma.
Ezért is fontos, hogy a rendőr−
ség több sikeres rajtaütést haj−
tott végre, és sikerült termesz−
tőket lefülelniük. A felső−
vámosi példát említette, ahol
egy bérelt ház udvarán ter−
mesztettek rendkívül jó minő−
ségű marihuánát. A drogter−
mesztés fellendülését és a fo−
gyasztás elterjedését a rendőr−
kapitány elsősorban a főváros
közelségével magyarázta.

A sikeres rajtaütések mel−
lett nagyon fontosnak tartotta
a megelőzést, az iskolások kö−
rében zajló preventív felvilá−
gosító munkát, mert a drog
egyre fiatalabb korosztályokat
veszélyeztet. Both Péter há−
rom olyan futó rendőrségi
projektet is említett, amely a
drogmegelőzésre épül.
A Mondjunk szabadon ne−
met a drognak! nevű fórumot
a dunaszerdahelyi járás peda−
gógusai és polgármesterei
számára a nagyszombati me−
gye, a városháza tanügyi hiva−
tala és a Csallóközi Népműve−
lési Központ szervezte a
Corona polgári társulással
karöltve.

A Dunaszerdahelyi Hírnök
december 19−i számából
Z nadchádzajúceho čísla

hangulatban
 Ünnepi
Vo sviatočnej nálade

Szabadon NEMET a drognak
Slobodné NIE drogám

A nyugdíjasklub jubi−

lánsai
Jubilanti klubu dôchodcov

Drogy sú prítomné už aj v menších obciach okresu!
Spotreba, pestovanie a výroba
drog v okrese Dunajská Stre−
da má neustále stúpajúcu ten−
denciu. Uviedol to na tretej o−
kresnej konferencii Slobodne
nie drogám! okresný policaj−
ný šéf Peter Both. Podľa neho
za prvých desať mesiacov pre−
šetrili 43 prípadov, z toho v
25 prípadoch bolo začaté
trestné stíhanie, v ostatných sa
čaká na znalecký posudok,
aby polícia mohla konať. S
drogami sa okrem Dunajskej
Stredy a Šamorína stretávajú
už aj v najmenších obciach.
Ako príklad Both uviedol o−
bec Kľúčovec s takmer 400 o−
byvateľmi, kde sa problém s
drogami objavil. V posled−

nom období sa pre drogy do−
stávajú do pozornosti polície
obce ako Veľký Meder,
Gabčíkovo, Trhová Hradská,
Michal na Ostrove, Padáň,
Kútniky a Zlaté Klasy.
Policajné orgány v okrese
už odhalili prípady výroby
pervitínu ako i pestovania ma−
rihuany. Nedávno policajti
objavili v záhrade prenajatého
domu v Hornom Mýte v čier−
nom fóliovníku veľmi kvalit−
nú marihuanu, ktorá vstrebá−
vala slnečné lúče, aby náklady
boli menšie. Drogy boli urče−
né na tunajší trh, skonštatoval
Both, podľa ktorého ilegál−
nych pestovateľov odhalili o−

peratívno−pátracou činnosťou.
Podľa Botha je znepokojujú−
ce, že začiatok tzv. drogovej
kariéry sa neustále posúva k
nižšej vekovej hranici. Čoraz
mladšie osoby sa stanú
konzumentmi drog, preto sú
potrebné represívne opatrenia
zo strany policajných orgá−
nov, ako i systematická pre−
vencia. V spolupráci s
Trnavským samosprávnym
krajom a Žitnoostrovským o−
svetovým strediskom realizu−
jú dunajskostredskí policajti
tri preventívne programy −
Polícia očami detí, V mojom
meste sa nebojím! a Správam
sa normálne!

helyen a szabadi−
CVČÚjdő−központ
v nových
priestoroch

karácsonyok
Régi
Vianoce kedysi

