Békés karácsonyi ünnepeket,
az új évben jó egészséget,
boldogságot kívánunk min−
den Olvasónknak.
A DH szerkesztősége

DH
DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK
DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

Radostné, pokojné vianoč−
né sviatky a šťastlivý nový
rok praje
každému čitateľovi:
Redakcia DH

2007. december 19. * 15. évfolyam * 21−22. szám * 21−22. číslo * 15. ročník * 19. decembra 2007

Búcsúztassuk együtt
az Óévet!
18,00: Hálaadó ökumenikus isten−
tisztelet a történelmi egyházak
részvételével a Városi Műve−
lődési Központ előtt
22,00 − UTCABÁL
a VMK előtti téren
23,55 − Újévi köszöntő
00,00 − Himnuszok
00,05 − Tüzijáték
00.15 – 3.00 − Újévi diszkó

Melléklet:
Naptár 2008
Príloha:
Kalendár 2008

Meghitt karácsonyi ünnepeket és
békés, boldog új esztendőt kíván
Dunaszerdahely város önkormány−
zata nevében
Pázmány Péter polgármester
Radostné vianočné sviatky a šťastli−
vý nový rok praje v mene samosprá−
vy mesta Dunajská Streda
primátor Péter Pázmány

Privítajme spolu nový rok!
18,00 Ekumenická bohoslužba za
účasti historických cirkví na prie−
stranstve pred MsKS
22,00 – Pouličná veselica pred
MsKS
23,55 – Novoročný príhovor
00,00 – Hymny
00,05 – Slávnostný ohňostroj
00.15 – 3.00 − Novoročná diskotéka
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ANKÉT

Hol tölti
a szilvesztert?
Kucsera Zsuzsanna nyugdí−
jas: Otthon leszek, de a lehető
legjobb társaságban töltöm az
év utolsó nap−
ját. A kisuno−
kámmal e−
gyütt fogjuk
búcsúztatni az
óévet. Azt ter−
vezem, hogy
az ablakból megnézzük a tűzijá−
tékot, éjfélkor megisszuk a gye−
rekpezsgőt, majd egy óra körül
nyugovóra térünk. Reggelre pe−
dig várjuk az anyát és apát, és
velük is koccintunk az új évre.
Haszker Norbert, tanuló:
Szilveszterkor nem szeretek
otthon maradni. Barátnőmmel
Pozsonyba
készülünk,
ott csatlako−
zunk egy tíz
fős baráti tár−
sasághoz.
Tervezzük,
hogy kimegyünk a főtérre is
és megnézzük a tűzijátékot.
Szalai Diána, elárusítónő:
Családi kör−
ben, otthon.
Másképp most
nem is lehetne,
mivel a gyere−
keink még ki−
csik. A tévé mellett is nagyon
kényelmesen és jól lehet szil−
veszterezni..
Czére Zoltán, tanuló: A Szil−
veszter a buli
napja, ezért fa−
lura, Patasra
utazom, ahol
egy haveri tár−
saság vár rám.
Minden lesz,
ami a szórakozáshoz kell, de
mindent csak mértékkel.
Varga Zsuzsanna, gyesen
lévő anyuka: Otthon mara−
dunk a kisgyermekünkkel, de
az is előfordulhat, hogy vala−
melyik barátunk családját
meghívjuk hozzánk szilvesz−
terezni. Nem az a lényeg, hol
szilveszterezünk, hanem az,
hogy olyan
emberek
között le−
gyünk,
akikkel jól
érezzük
magunkat.

A Vámbéry téren

Karácsonyi Vásár
2007. december 6−tól 22−ig
Kulturális műsor:
December 21 (16 óra) − Fellépők: Pántlika együttes −
Komenský utcai óvodások, Herceg Marián és a katolikus
kórus; a Művészeti Alapiskola Ágacska néptánccsoport−
ja, Pántlika együttes; Nagy Iván dudás.
***

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

Na Vámbéryho námestí

Vianočné trhy
Od 6. decembra 2007
do 22.. decembra
Kultúrny program:
21. decembra (16,00) − účinkujú:
Súbor Pántlika − škôlkari z ma−
terskej školy na Komenského ulici;
Marián Herceg a katolický zbor; sú−
bor ľudových tancov Ágacska, žiaci
Ľudovej školy umenia; Súbor
Pántlika; na gajdách hrá Iván Nagy.

Csáky Pál Dunaszerdahelyen – A közelmúltban taggyűlést tartott az MKP duna−
szerdahelyi szervezete, amelyen részt vett Csáky Pál, a Magyar Koalíció Pártja országos elnöke.

Ne szegjük meg a petárdarendeletet!
2003. decemberétől hatályos a város területére vonatkozó általáno−
san kötelező érvényű petárdarendeletet, amely szabályozza a piro−
technikai eszközök használatát a város egész területén.
A rendelet egyrészt a természetes személyekre, másfelől pedig
a jogi személyekre és vállalkozókra vonatkozik. Rendelet−sértés
esetén rájuk nézve eltérő szankciókat tartalmaz.
Szilveszter és Új Év napját kivéve az év más napjain tilos tü−
zijáték rendezése. Ezen a két napon azonban aki tüzijátékot akar
tartani, tíz nappal korábban be kell jelentenie a városi hivatalban
és egyidejűleg a városi rendőrségen is.
A rendelet megszegői szankciókkal sújthatók a kihágásokra vonatkozó 1990−ben elfogadott
372. sz. törvény értelmében. Az ellene vétő természetes személyekre kiszabható legmagasabb
büntetés ezer korona (helyszíni bírság formájában is beszedhető), vagy a felhasznált pirotechni−
kai eszköz elkobozható.
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Osem signatárov v liste poukazuje nato, že kapitálovo silný rakúsky investor
Banner Baterien úspešne presadzuje svoje záujmy proti občanom nášho štátu

List premiérovi SR Robertovi Ficovi
Plánovaná výstavba závodu na výrobu autobatérií pri Kostolných Kračanoch
ohrozuje zdroje pitnej vody na Žitnom ostrove, a tým prakticky aj dodávky
pitnej vody pre celé Slovensko. Uvádza sa to v liste, ktorý adresovali predse−
dovi vlády Robertovi Ficovi politické strany a spoločenské organizácie okre−
su Dunajská Streda. Regionálne štruktúry dvoch vládnych strán, SMER −SD
a ĽS−HZDS, ako i opozičnej SMK, SDKÚ−DS a KDH, podobne Matice slo−
venskej, CSEMADOKU a Občianskeho združenia Kukkónia poukazujú na
to, že ústava Slovenskej republiky garantuje právo každému na zdravé život−
né prostredie, naviac zákon o vodách vyslovene zakazuje budovanie nových
objektov tohto typu v blízkosti vodných zdrojov. Osem signatárov v liste po−
ukazuje aj nato, že kapitálovo silný rakúsky investor Banner Baterien úspeš−
ne presadzuje svoje záujmy proti občanom nášho štátu.
Vážený pán
Robert Fico ,
predseda vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie Slobody 1.
813 70 B r a t i s l a v a
Vážený pán premiér,
občania okresu Dunajská Streda, ako
aj obyvatelia okolitého regiónu iba z
médií získali informácie o investičnom
zámere rakúskej spoločnosti Banner
Baterien vybudovať továreň na výrobu
autobatérií v chotári susednej obce
Kostolné Kračany, na území logistické−
ho parku pre potravinový tovar „Žitný
ostrov“, v bezprostrednej blízkosti ka−
tastra Dunajská Streda, ktorý trvá od
marca 2006. Plánovaná kapacita továr−
ne je 6 miliónov autobatérií za rok, čo
znamená spracovanie prakticky 50 mili−
ónov kilogramov olova, 12 miliónov lit−
rov kyseliny sírovej ako aj mnoho milió−
nov litrov organických lepidiel, čo na−
značuje závažné riziká pre životné pro−
stredie.
Taktiež v médiách bolo zverejnené, že
všetkých 120 zamestnancov plánovanej
továrne každý druhý týždeň sa bude zú−
častňovať povinného vyšetrovania pľúc
kvôli jedovatému olovnatému prachu.
Ináč, rakúsky Banner Baterien svoj roz−
vojový program zrejme práve pre zvýše−
né riziká poškodzovania životného pro−
stredia musí presúvať mimo hraníc
Rakúskej republiky. Uvádzané čísla na−
značujú stupeň ohrozenia životného pro−
stredia v bezprostrednom okolí fabriky,
ako aj podzemných vodných zdrojov Žit−
ného ostrova, najväčších v Strednej
Európe. Je známe, že zo studní asi v ki−
lometrovej vzdialenosti od plánovanej
investície v súčasnosti zásobuje ZVAK,
a. s. pitnou vodou jeden a pol milióna o−
byvateľov Západného Slovenska, vráta−

ne veľkej časti Mesta Nitra. Nehovoriac
už o plánoch na budúce obdobie, keď sa
počíta so zásobovaním pitnou vodou pre
viac ako tri milióny obyvateľov
Slovenska práve z tejto lokality. Nakoľko
ani pri najdokonalejších technických
riešeniach nie je možné vylúčiť výskyt
závažných priemyselných havárií, vý−
stavba továrne ohrozuje zásobovanie
prakticky celého Slovenska pitnou vo−
dou. Pritom aj nepretržite vypúšťaný je−
dovatý olovnatý prach z prevádzok plá−
novanej fabriky sa taktiež z veľkej časti
dostane do spodných vôd Žitného ostro−
va. Napriek tomu, Ministerstvo životné−
ho prostredia Slovenskej republiky ne−
odporučilo vypracovať posudzovanie
vplyvov plánovanej investície na životné
prostredie
( Environmental Impact
Assessment − EIA ). V tomto zmysle bolo
vydané aj územné rozhodnutie, pri vyda−
ní ktorého zrejme nie náhodou nachá−
dzame aj niekoľko závažných nedôsled−
ností. Do procesu schvaľovacieho kona−
nia nebolo zapojené Mesto Dunajská
Streda − napriek tomu, že plánovaná in−
vestícia leží v bezprostrednej blízkosti
hranice katastra Dunajská Streda a
Kostolné Kračany. Plánovaný objekt,
kde sa počíta so spracovaním ťažkých
kovov, s metalurgiou týchto ťažkých ko−
vov a veľkého množstva organických le−
pidiel bol zaradený do kategórie s pod−
statne menšími rizikami pre životné pro−
stredie. Samospráva mesta opakovane

vyjadrila svoje výhrady k týmto krokom
kompetentným orgánom a žiadala posu−
dzovanie vplyvov plánovanej investície
na životné prostredie ako aj účasť v sta−
vebnom konaní. Signatári výzvy taktiež
podporujú posudzovanie vplyvov pláno−
vanej investície na životné prostredie −
EIA ako aj účasť samosprávy v staveb−
nom konaní.
Petíciu proti plánovanej investícii
podpísali tisíce občanov okresu za nie−
koľko dní. Nakoľko iniciatívy vedenia
mesta všade narážali na nepochopenie,
primátor mesta sa obrátil na ministra ži−
votného prostredia, ktorý s pochopením
vypočul výhrady mesta, ale nakoniec
stanovisko ministerstva sa nezmenilo.
Celkove sa ukazuje, že kapitálovo sil−
ný rakúsky investor úspešne presadzuje
svoje záujmy proti občanom nášho štátu.
Je pritom zarážajúce, že mnohé nadná−
rodné spoločnosti naďalej považujú vý−
chodné štáty Európskej únie za skládky
odpadu a hrubo ignorujú elementárne
zásady tvorby a ochrany životného pro−
stredia. Pritom nám všetkým je jasné, že
plánovaná investícia ohrozuje cez vodné
zdroje Žitného ostrova dodávky pitnej
vody prakticky pre celé Slovensko − me−
dzitým ústava Slovenskej republiky ga−
rantuje právo k zdravému životnému
prostrediu. Naviac, zákon o vodách vy−
slovene zakazuje budovanie nových ob−
jektov tohto typu v blízkosti vodných
zdrojov Žitného ostrova. V takýchto sú−
vislostiach v materiáloch Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky sa
priamo hovorí o riziku ekologickej ka−
tastrofy.
Vážený pán premiér,
vzhľadom k vzniklej vážnej situácii,
politické strany a spoločenské organizá−
cie okresu Dunajská Streda sa obracajú
na Vás so žiadosťou, aby ste zaujali sta−
novisko v tejto celospoločensky závažnej
veci a v záujme občanov štátu zastavili
stavebné konanie plánovanej rizikovej
investície rakúskej spoločnosti Banner
Baterien nad vodnými zdrojmi Žitného
ostrova, ktoré majú zásobovať pitnou
vodou prakticky celé Slovensko.

S pozdravom:
Ing. Péter Pázmány, okresný predseda SMK−MKP v Dunajskej Strede
Štefan Radics, okresný predseda SMER−SD v Dunajskej Strede
MUDr. Ivan Kaprálik, predseda OP ĽS HZDS v Dunajskej Strede
MUDr. Iveta Lánczosová, predsedníčka MZ SDKÚ−DS v Dunajskej Strede
MUDr. Peter Štuller, podpredseda OC KDH v Dunajskej Strede
PhDr. Libuša Klučková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Dunajskej Strede
Ing. Tibor Molnár, predseda Oblastného výboru CSEMADOK v Dun. Strede
Ing. Ákos Horváth, predseda O.Z. KUKKÓNIA, Kostolné Kračany
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4 Ekológia

Prečo práve
sem?!
Žitný ostrov je najväčšou
zásobárňou podzemných
vôd – prečo práve sem?
– Na vodohospodársky
chránenom území je neprí−
pustná výstavba takého zá−
vodu.
– Znehodnotenie poľno−
hospodárskych plodín a
produktov.
– Znečistenie ovzdušia.
– Znečistenie pôd a pod−
zemných vôd.
– Stavba zaberá kvalitnú
poľnohospodársku pôdu.
– V tesnej blízkosti pod−
niku na výrobu akumuláto−
rov sa stavia sklad s potra−
vinárskym tovarom ob−
chodného reťazca Jednota.
– Nebezpečný odpad,
ktorý zostane po spracova−
ní.
– Pracovisko so zvýše−
ným rizikom, pri ktorom je
nevyhnutné vykonávať pra−
videlné zdravotné pre−
hliadky pracovníkov.
– Riziko havárie závodu
s cezhraničným dopadom
– Príslušná smernica
Európskej únie nepripúšta
existenciu podobnej pre−
vádzky v bízkosti zdrojov
pitnej vody.

Ohrozenia:
Pri výrobnom procese sa
časť olova a kyseliny síro−
vej dostane aj do ovzdušia
(vzduch, ktorý dýchame)
a vo forme odpadu časť o−
lova preniká aj do podzem−
ných vôd a do pôdy. Do
poľnohospodárskych plo−
dín, pestovaných na konta−
minovaných pôdach, preni−
ká olovo. Po konzumácii
takýchto agroproduktov sa
olovo dostáva aj do nášho
organizmu, a zvyšuje rizi−
ko vzniku nádorových cho−
rôb, ktoré sú na Žitnom os−
trove už aj v súčasnosti
najrozšírenejším ochore−
ním.

Osem organizácií regiónu žiada od premiéra zaujatie stanoviska

V záujme ochrany zdrojov pitnej
vody na Žitnom ostrove

Plánovaná výstavba závodu na
výrobu
autobatérií
pri
Kostolných Kračanoch ohrozu−
je zdroje pitnej vody na Žitnom
ostrove, a tým prakticky aj do−
dávky pitnej vody pre celé
Slovensko. Uvádza sa to v liste,
ktorý adresovali predsedovi
vlády Robertovi Ficovi poli−
tické strany a spoločenské or−
ganizácie okresu Dunajská
Streda (list sme uverejnili na 3.
strane).
Regionálne štruktúry dvoch
vládnych strán, SMER −SD a
ĽS−HZDS, ako i opozičnej
SMK, SDKÚ−DS a KDH, po−
dobne Matice slovenskej,
CSEMADOKU a Občian−
skeho združenia Kukkónia
poukazujú na to, že ústava
Slovenskej republiky garantu−
je právo každému na zdravé
životné prostredie, naviac zá−
kon o vodách vyslovene za−
kazuje budovanie nových ob−
jektov tohto typu v blízkosti
vodných zdrojov. Osem sig−
natárov v liste poukazuje aj
nato, že kapitálovo silný ra−
kúsky
investor
Banner
Baterien úspešne presadzuje
svoje záujmy proti občanom
nášho štátu. Podľa nich je za−
rážajúce to, ako mnohé nadná−
rodné spoločnosti naďalej po−
važujú východné krajiny
Európskej únie za skládky od−
padu a hrubo ignorujú ele−

mentárne zásady ochrany ži−
votného prostredia. Signatári
listu premiérovi sú toho názo−
ru, že rakúska firma svoj roz−
vojový program musí presú−
vať mimo hraníc Rakúskej re−
publiky zrejme práve pre zvý−
šené riziká poškodzovania ži−
votného prostredia. Autori lis−
tu upozorňujú aj na to, že no−
vá fabrika sa má stavať v bez−
prostrednej blízkosti zdrojov
pitnej vody na Žitnom ostro−
ve, kde sa nachádza najväčšia
zásobáreň pitnej vody v
Strednej Európe. Známe je aj
to, že zo studní asi v kilomet−
rovej vzdialenosti od plánova−
nej investície v súčasnosti zá−
sobuje ZVAK a. s. pitnou vo−
dou jeden a pol milióna oby−
vateľov Západného Slo−
venska, vrátane veľkej časti
mesta Nitra. Navyše podľa dl−
hodobých plánov sa počíta so
zásobovaním pitnou vodou
pre viac ako 3 milióny obyva−
teľov Slovenska práve z tejto
lokality. Signatári listu pouka−

zujú aj na to, že ani pri najdo−
konalejších technických rieše−
niach nie je možné vylúčiť vý−
skyt závažných priemysel−
ných havárií, výstavba tejto
továrne preto ohrozuje záso−
bovanie celého Slovenska pit−
nou vodou.
Plánovaná investícia sa má
zrealizovať v katastri obce
Kostolné Kračany v susedstve
Dunajskej Stredy v lokalite lo−
gistického parku pre potravi−
nový tovar "Žitný ostrov".
Primátor susednej Dunajskej
Stredy Péter Pázmány tiež po−
važuje za potrebné vypraco−
vanie v EIA−štúdie o vply−
voch a rizikách investície na
ekológiu regiónu. Pričom v
liste premiérovi sa uvádza, že
nemožno prehliadnuť ani sku−
točnosť, že petíciu voči pláno−
vanej investícii podpísali tisí−
ce občanov z regiónu.
Občianske združenie Kukkó−
nia vyzbieralo viac ako 5 000
podpisov na Žitnom ostrove
na petičných hárkoch.

Rakúska firma Banner Baterien so sídlom v Linzi plánuje za−
čať výstavbu závodu na autobatérie v priemyselnom parku v
obci Kostolné Kračany v blízkej budúcnosti. V prvej fáze plá−
nuje investovať 33 miliónov eur, v druhej fáze by mala vložiť
do rozširovania firmy 19 miliónov. Skúšobná výroba sa má
začať na jeseň roku 2008. Rakúsky investor si vybral obec na
Žitnom ostrove pre blízkosť automobiliek v Bratislave,
Trnave a v Ostrihome.
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Nyolc dunaszerdahelyi járási szervezet levele a miniszterelnökhöz

Aggódnak a környezetünkért
A szlovák kormányfőnek írt levelében (lapunk 3. oldalán
közöltük) a dunaszerdahelyi járás nyolc politikai és társa−
dalmi szervezete arra kéri Robert Ficót, hogy foglaljon ál−
lást a csallóközi ivóvízkészletek védelmében.
Azért tartják ezt szükséges−
nek, mert az osztrák Banner
Baterien cég Királyfiakarcsa
kataszterében tervezett akku−
mulátorgyára várhatóan sú−
lyosan veszélyezteti az itteni,
pótolhatatlan ivóvízkincset.
Mint a szlovák miniszterel−
nökhöz intézett levél is hang−
súlyozza, közép−európai vi−
szonylatban is fontos ivóvíz−
készletről van szó. Az ólmot
is nagy mennyiségben fel−
használó akkumulátorgyár
tervezett telepének egykilo−
méteres körzetében lévő ku−
takból a Nyugat−Szlovákiai
vízművek jelenleg a régióban
másfél millió ember vízszük−
ségletét biztosítja, beleértve
Nyitra jelentős részét is. A
távlati tervek pedig azzal szá−
molnak, hogy a csallóközi ku−
tak adják majd Szlovákia több
mint hárommillió lakosának
az ivóvizet.

Éppen ezért tartja fontosnak a
Robert Ficóhoz intézett levél
kezdeményezője, Pázmány
Péter dunaszerdahelyi polgár−
mester, hogy az országos ki−
hatású ügyben a miniszterel−
nök is véleményt mondjon.
Ugyanígy vélekedik öt járási
pártszervezet, az MKP, a
Smer, a HZDS, a KDH és az
SDKU−DS, továbbá a Csema−
dok, a Matica slovenská és a
Kukkónia polgári társulás is
ezt a nézetet vallja. Dunaszer−
dahely polgármestere nem
utolsósorban azért is emelt
szót a gyár megépülése ellen,
mert az évente hatmillió akku−
mulátort gyártó, 50 millió ki−
logramm ólmot és 12 millió
liter kénsavat feldolgozó ü−
zem Dunaszerdahely szom−
szédságában épülne.
A beépítési határozatot az ille−
tékes szervek már kiadták,
méghozzá úgy, hogy a kör−

nyezetvédelmi minisztérium
nem tartotta fontosnak kör−
nyezeti hatástanulmány elren−
delését. Pedig ezt kérte még
májusban Dunaszerdahely vá−
rosa és a Kukkónia polgári
társulás a Jaroslav Izák mi−
niszterhez intézett levélben.
Miután Izák tárcavezető nem
vétózta meg elődje döntését,
a Csallóközben petíciós akció
indult a tervezett beruházás
engedélyeztetési folyamatá−
nak leállítására. A Csallóköz−
ben néhány nap alatt több mint
ötezren csatlakoztak a felhí−
váshoz. A Robert Ficóhoz in−
tézett levél arra is rámutat, ho−
gy az osztrák cég nyilván az
ottani környezetszennyezés
miatt kénytelen üzemrészlegét
külföldre telepíteni és erre ép−
pen a Csallóközt szemelte ki.
Aláírói egybehangzóan nehez−
ményezik, hogy a külföldi
multinacionális cégek mintegy
szemétlerakatuknak tekintik
az Európai Unió új tagálla−
mait, ahova áttelepíthetik a
környezetre káros beruházása−
ikat.

Miért
éppen ide?
Az üzem megépítése el−
len szóló érvek:

– A Csallóközben talál−
ható

Közép−Európa

legnagyobb

ivóvíz−

készlete
– Vízvédelmi területen
tilos ilyen jellegű gyár
építése.
– Mezőgazdasági termé−
kek mérgezése.
– Levegőszennyezés.
– Talaj− és talajvízszeny−
nyezés.
– Mezőgazdasági földte−
rület elvesztése.
– Az akkumulátorgyár
mellett Jednota élelmi−
szer − nagyraktár fog
működni.
– A feldolgozás után ve−
szélyes hulladékok ke−
letkeznek.

Nemet az akkugyárnak!
Ilyen gyárnak nem szabadna
megépülnie itt a Csallóközben,
ahol százezrek ivóvízkincse ta−
lálható – áll egy független szak−
értői véleményben.
Európai uniós tagságunkkal
lehetővé vált külföldi cégek lete−
lepedése is, elsősorban a ma−
napság oly divatos ipari parkok−
ba. Ez azonban óriási veszélye−
ket is rejt magában, és nagyon
meg kell fontolni, hogy milyen
üzemet engedünk idetelepedni.
Nagyon sok olyan akad közöt−
tük, amelyek súlyosan károsítják
a környezetet, és emiatt az anya−
országban betiltják, vagy leg−
alábbis nem szívesen látják őket.
Példa erre a habzó Rába, a be−
csempészett szemétlerakatok
stb. A nyugati fejlett világ orszá−
gai szívesen szabadulnak meg a
súlyosan szennyező üzemektől.
Sajnos, közéjük tartozik a vá−
rosunk határában letelepedni kí−
vánó osztrák akkumulátorgyártó
cég is. Évi 6 millió akkumulátort
akarna gyártani 49 millió kg ó−

lom és 12 millió liter kénsav fel−
használásával. Röviden a gyártá−
si folyamatról a város által kidol−
goztatott szakvélemény alapján:
A nyers ólomrudakat először
felolvasztják, kis hengereket ön−
tenek belőlük, amiket oxidálódá−
suk után porrá őrölnek, majd a
por közé meleg levegőt fújatva
ólomoxiddá alakítják. Ehhez
kénsavat, vizet és különböző
adalékokat keverve ólompasztát
nyernek, ami az akkumulátor
alapanyagát képezi. A gyártás
folyamán keletkező por és gázok
miatt intenzív szellőzésre van
szükség, amit nagy teljesítmé−
nyű ventilátorokkal érnek el. A
szenynyezett levegőt többfoko−
zatú filtereken, összesen 93
szellőzőkürtőn keresztül fújják ki
a szabadba. Tudjuk, hogy 100
százalékos filter nem létezik, pe−
dig a gyártás folyamán évente
23 tonna ólompor hulladék ke−
letkezik. Az évi 4 tonna kénsav
pára, ami a levegőbe kerül az
akkumulátorok feltöltése során

keletkezik. A kemencék és a
malmok hűtésére évi 1 milliárd
liter vizet használnának fel, amit
Közép−Európa legnagyobb ivó−
vízkészletéből nyernének, és ide
is engednének vissza. Az ivóvíz−
ről szóló 364−es számú törvény
mellesleg szigorúan tiltja a Csal−
lóközben olyan üzemek létreho−
zását, amelyek ólmot dolgoznak
fel.
Az ólom mérgező tulajdonsá−
gáról nem kell külön szólni, a
legveszélyesebb mérgező nehéz−
fémek közé tartozik, főleg a gye−
rekekre és a terhes nőkre van ká−
ros hatással, soha nem bomlik
el, hanem felhalmozódik. A csal−
lóközi régió sajnos egy negatív
rekordot is magáénak tudhat, itt
van az országon belül a legtöbb
daganatos megbetegedés.
Ezért minden józanul gondol−
kodó ember érdeke, hogy főleg
gyerekeink és unokáink nevé−
ben segítsen megőrizni környe−
zetünk, a levegő és ivóvizünk vi−
szonylagos tisztaságát.

– Rizikós munkahely, a−
hol kötelező az alkal−
mazottak

rendszeres

orvosi ellenőrzése.
– Határokon áthatoló ka−
tasztrófa bekövetkezé−
sének lehetősége.
Csak a mintegy 4000
szennyező anyagot tar−
talmazó cigarettafüst−
ben legalább 50–60
közvetlen rákkeltő a−
nyag található.
Az ólom az egyik leg−
elterjedtebb környezet−
szennyező nehézfém. Ez
egy idegméreg. Felszí−
vódása a tüdőn és/vagy
az emésztőcsatornán
keresztül
történik.
Hosszú távon tönkrete−
szi, elsorvasztja a fő
kiválasztószerveket, a
májat és a vesét.
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A városi képviselőtestület ülése

Tartalmas vita és közérdekű interpellációk a városi képviselőtestület ülésén

Gazdasági és szociális program 2013−ig
A folyó választási időszak 7.
ülését tartotta meg december
11−én a városi képviselő−tes−
tület. A tanácskozást Hulkó
Gábor alpolgármester vezette
és több mint 30 pont volt na−
pirenden.
Az első pontok között szere−
pelt a 2007−es költségvetés mó−
dosítása. A mutatkozó többlet−
kiadásokat az is indokolja, ho−
gy a Hypernova mögötti csalá−
di házas övezet közművesítése
során előre nem tervezhető
költségek merültek fel, továbbá
az övezetben 2,5 millió koroná−
ból új pihenő− és rekreációs
park is létesül. Nemkülönben a
termálfürdő új wellness köz−
pontjának építésénél, ahol pl. a
beléptető rendszer, az akadály−
mentesítés, az ún. kiúszó me−
dence és a tűzvédelmi jelző−
rendszer többletkiadással jár.
Az új városi sportcsarnok is
többletkiadást igényel, mivel
áttervezték több mint 700 férő−
helyesre. A sportlétesítmény
építése a már folyamatban lévő
közbeszerzési eljárás lezárultá−
val várhatóan a jövő év első fe−
lében elkezdődik. A képviselők
végül megszavazták az idei
költségvetés módosítását.
A városi képviselő−testület
jóváhagyta a város 2007−2013−
ra szóló gazdasági és szociális
fejlesztési programját. Az uniós
alapoknál történő pályázatok−
nál is fontos dokumentum ob−
jektíven összefoglalja a város
jelenlegi helyzetét, felméri a le−
hetőségeket és kitűzi a prioritá−
sokat. A képviselők megsza−

vaztak továbbá néhány telekel−
adást− és cserét, városi illeték−
és adómódosítást, valamint az
erre vonatkozó általánosan kö−
telező érvényű városi rendele−
teket. Jóváhagyták továbbá a
Pro DS Kártya kiadását és
használatát szabályozó alapel−
veket is, amelyek a kártyával
járó összes kedvezmény körét
pontosítják. Ezek részletes is−
mertetésére visszatérünk.
A képviselői interpellációk−
ban az osztrák Banner Baterien

dahely ellenzi a beruházást.
Hulkó Gábor képviselő a
Banner−üggyel kapcsolatban
arról tájékoztatott, hogy az
MKP városi és járási szerveze−
te által indított tiltakozó petíci−
óhoz csatlakoztak a járásban
működő szlovák kormány−
pártok is, hiszen regionális és
országos érdekről van szó.
Felvetődött a városban élő
hajléktalanok önkormányzati
megsegítésének a kérdése is.
Utóbbi témában Jerábik Gab−

akkumulátorgyárra és a rászo−
rulók megsegítésére vonatkozó
kérdések álltak az előtérben. A
gyár egyházkarcsai letelepedé−
sének ügyét Antal Ágota firtat−
ta. Hulkó Gábor alpolgármes−
ter válaszában elmondta, hogy
az országos környezetvédelmi
felügyelőség is foglalkozik a
Banner beruházással, a város
alkalomadtán megtámadhatja
az építési engedélyt, mert jelen−
tős környezet− és egészségkáro−
sító kockázata miatt Dunaszer−

riella is felszólalt. A 2008−as
városi költségvetés szükségla−
kások, illetve átmeneti szállás
létesítésével is számol, hang−
zott el az interpellációra adott
válaszban. Bugár György kép−
viselő ennek kapcsán elmondta,
hogy a városi önkormányzat
segítségével a dunaszerdahelyi
Ferences Világi Rend Szerve−
zete a rászorulóknak régóta
gyűjt élelmiszert és ruhafélét a
vállalkozóktól és egyéni adako−
zóktól. December 21−én a kato−

likus plébánián tizenöt családot
látnak vendégül és ajándékoz−
nak meg karácsonyi élelmiszer−
csomaggal. Zirig Ferenc kép−
viselő a Szent István tér jármű−
forgalmának egyirányúsítását,
Nagy Krisztián pedig a
Vámbéry Ármin AI előtti sűrű
forgalom megoldását és parko−
lók építését indítványozta. Ér−
sek Rudolf a Városháza téri
közlekedési tükör (a múzeumi
kanyarnál) visszahelyezését
kérte. Kanovits György képvi−
selő kifogásolta, hogy a
Vámbéry téri körárkád több he−
lyen beázik. A városi hivatal il−
letékese válaszában elmondta,
hogy az árkád tetejének beázá−
sáért javarészt egyes környező
lakók hibáztathatók, akik a te−
tőre dobálják ki a szemetet és
ide eresztik a szennyet is. Az
önkormányzat
nemrégiben
több tonna hulladékot távolítta−
tott el róla. Szelle Erika építési
osztályvezető hozzátette, hogy
előkészítés alatt van a Vámbéry
tér felújítása és revitalizációja.
Sikeres pályázat esetén a 2009−
ben kezdődő nagyszabású átala−
kítás része lesz a föld alatti par−
kolóház megépítése is, elkészül−
te után kialakul egy szép belső
városmag a templomtól a Bar−
tók Béla sétánnyal és a művelő−
dési központ előtti szökőkúttal
és parkkal, amelyeket ugyan−
csak felújít a város. A további−
akban Hegyi Gyula képviselő a
Barátság téri tömeggarázs hely−
zetével foglalkozott. A meg−
nyugtató megoldáshoz szükség
volna a garázstulajdonosok tár−
sulásának megalakulására.

Ha igaz az idézett sajtóforrás állítása, akkor a képviselők interpellációikba

AKIK MANIPULÁLJÁK A VÁROST
Hogyan lehet negatív fény−
ben feltüntetni a városveze−
tést? Egyszerűen. Például
úgy, ahogy a Csallóköz de−
cember 11−i számában az −y−f
szignós szerkesztő tette, aki
átvette a SITA hírügynökség
egyik hírét, miszerint Duna−
szerdahelyen vagy hatszáz
személynek nincs konkrét
lakcíme, ezért a hivatalok

számára elérhetetlen, adót, il−
letéket nem fizet, miáltal leg−
alább 378 ezer koronával rö−
vidíti meg a várost. És most
jön −y−f manipulálása: „Arról
nem szól a tudósítás, hogy a
városi önkormányzat mit kí−
ván tenni az áldatlan helyzet
orvoslása érdekében.“ Pedig
a SITA tudósításában ez is
szerepel: a város már elkészí−

tette a dunaszerdahelyi „ár−
nyéklakosok“
névsorát.
Azok esetében, akik az év vé−
géig bejelentkeznek állandó
vagy átmeneti lakcímre, a vá−
ros eltekint az elmaradt illeté−
kek behajtásakor kiróható bír−
ságtól, ellenkező esetben vég−
rehajtóra bízza a dolgot. De
úgy látszik, −y−f számára
megfelelőbb ezt elhallgatni,

azt a benyomást keltve, mint−
ha az önkormányzat nem ten−
ne „az áldatlan helyzet orvos−
lása érdekében.“ Vajon mi−
ért?
A szelektív, mazsolázó in−
formációadagolás trükkjét al−
kalmazza a Paraméter inter−
netes változatában Undesser
Tímea is Dunaszerdahely:
Totális letámadás a Banner
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Početné interpelácie a schválenie mestských nariadení na rok 2008

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta do roku 2013
Mestské zastupiteľstvo sa
11. decembra zišlo na 7. za−
sadnutie v tomto volebnom
období. Rokovanie otvoril a
viedol viceprimátor Gábor
Hulkó. Na programe roko−
vania bolo vyše 30 bodov.
Poslanci schválili program
hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta na obdobie
2007−2013. Dokument obsa−
huje analýzu aktuálneho stavu
mesta, sumár výhľadových
možností a priority rozvoja. Je
to významný dokument aj
preto, lebo mesto bude môcť
uchádzať o granty z fondov
Európskej únie len na projek−
ty, ktoré sú obsiahnuté v tom−
to dokumente. Zastupiteľstvo
schválilo niekoľko predajov a
výmien pozemkov. Ďalej boli
schválené nové všeobecne zá−
vazné nariadenia mesta na rok
2008, ktoré sa týkajú určova−
nia dane nehnuteľností,
miestneho poplatku za komu−
nálny odpad, podmienok ur−
čovania a vyberania dane za
psa, ďalej podmienok určova−
nia a vyberania dane za výher−
né ako i predajné automaty,
podobne aj o podmienkach ur−
čovania a vyberania dane za
užívanie verejného priestran−
stva. Poslanci odhlasovali aj
zásady, ktorými sa určujú
podmienky vydávania a pou−
žívania Pro DS Karty, ako i
konkrétnu výšku zliav, ktoré

poskytne karta jej majiteľom.
Prijatými nariadeniami našich
čitateľov budeme podrobne
informovať v ďalších číslach
DH. Uznesenia MsZ budú
zverejnené aj na webovej
stránke mesta www.dunstre−
da.eu.
S interpeláciami vystúpilo
desať poslancov. Medzi inými
sa hovorilo o plánovanom e−
tablovaní rakúskej firmy
Banner Baterien na výrobu
autobatérií v blízkosti mesta,
ďalej o probléme bezdomov−
cov v meste, o potrebe zjed−
nosmerňovania niektorých u−
líc, o stave hromadných gará−
ží na Nám. Priateľstva. V sú−
vislosti s plánovanou investí−
ciou v katastri susednej obce
Kostolné Kračany v tamoj−

šom priemyselnom parku vi−
ceprimátor G.Hulkó uviedol,
že mesto sa pravdepodobne
odvolá proti prípadnému sta−
vebnému povoleniu, nakoľko
nesúhlasí s investíciou, ktorá
je pre životné prostredie a
zdravie obyvateľstva riziko−
vá. K plánovanej výstavbe
firmy Banner Baterien posla−
nec Gabriel Hulkó uviedol,
že aj okresné orgány vlád−
nych strán sa pripojili k de−
klarácii proti jeho výstavbe,
ktorú iniciovala mestská a o−
kresná organizácia SMK.
Ochrana podzemných zdro−
jov pitnej vody európskeho
významu na Žitnom ostrove,
z ktorých zásobujú veľkú časť
Slovenska, je životne dôleži−
tá záležitosť nielen pre regi−

ón, ale aj pre krajinu.
Hovorilo sa aj o bezdomov−
coch. V budúcoročnom roz−
počte sa plánujú finančné
prostriedky na výstavbu nú−
dzových bytov a prechodné−
ho útulku. K problematike ľu−
dí zo sociálne slabších vrs−
tiev obyvateľstva poslanec
György Bugár uviedol, že
dunajskostredská organizácia
svetového rádu Františkánov
pravideľne organizuje zbier−
ku pre odkázaných občanov,
najmä pre mnohodetné rodi−
ny. Dňa 21. decembra na ka−
tolíckej fare odovzdajú pre
15 rodín vianočné darčekové
balíky s potravinami a pripra−
vujú aj pohostenie. V odpo−
vediach na interpelácie ďalej
odznelo, že sa pripravuje re−
konštrukcia a revitalizácia
Vámbéryho námestia, v rám−
ci nej výstavba podzemného
parkoviska a vytvorenie
mestského centra s nerušenou
pešiou zónou od kostola cez
korzo Bélu Bartóka až k par−
ku s fontánou pred MsKS.
Výstavba nového welness−
centra Thermalparku je pred
dokončením. Podľa prepraco−
vanej projektovej dokumen−
tácie nová mestská športová
hala bude mať zvýšenu kapa−
citu na 700−800 divákov.
Výstavba prepojovacej cesty
Športová−Malodvornícka sa
kvôli vysporiadaniu pozem−
kov presunie na rok 2008.

n csupa lényegtelen témáról fecsegtek és huszadrangú döntéseket hoztak
ellen című (stilisztika, ó!) írá−
sában, ahol tudósítás és kom−
mentár szétválaszthatatlan
sziámi ikerpárként fonódik
össze: „Az önkormányzat tel−
ket kíván venni Egyház−
karcsán, az ipari park tő−
szomszédságában – derült ki
a dunaszerdahelyi képviselő−
testület keddi ülésén, amelyen
más lényeges kérdés szóba
sem került.“ Pedig szóba ke−
rült. Például az ingatlanadót,

a szemétilletéket, az ebadót, a
közterületek bérbe adását ille−
tő rendeletek, a Pro DS kártya
nyújtotta kedvezmények sok
helybeli lakost érintenek, te−
hát lényeges kérdések, akár−
csak a város szociális fejlesz−
tési programja, amely az
„eseménytelen“ keddi ülésen
került jóváhagyásra. De mi−
nek kellene mindent az olva−
só orrára kötni? Ha valaki
tudni akar valamit, járjon utá−

na. Vagy mégsem? Úgy tű−
nik, hogy mégsem, mert szer−
zőnk így ír az önkormányzat
egyházkarcsai telekvásárlási
tervéről: „...jutányos áron,
mindössze 800 ezer koronáért
jutna hozzá Dunaszerdahely.
Ipari fejlesztések címén neve−
sítették a vásárlási szándékot,
később aztán kibújt a szög a
zsákból: ez valójában a
Banner Batterien ellenőrzése
miatt történt.“ Attól eltekint−

ve, hogy egy jutányos áron
vásárolt telek nem rossz be−
fektetés, miért rossz és kinek,
ha lakosai egészsége védel−
mében a város ellenőrizni kí−
ván egy olyan létesítményt, a−
hol nem zárható ki a környe−
zetszennyezés veszélye? Még
mindig a szocializmusban é−
lünk, ahol az érintettek meg
sem mukkanhattak, bármit
tettek is velük?
−vk−
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Nyugdíjasklub: Ünnepi hangulatban
A városi nyugdíjasklubban november 20−én köszöntötték a
hatvan évnél idősebb jubiláns klubtagokat. Baji Ferenc mé−
ly átéléssel tolmácsolta a Sárga cserebogár című verset,
majd a klub énekkara lépett fel. A harminc jubiláló klubtag−
nak Nagy Frigyes alpolgármester gratulált egy szál virág kí−
séretében, majd a városi hivatal belügyi osztályának dolgo−
zói ajándékokat adtak át az ünnepelteknek. Culinka Erzsébet

Klub dôchodcov

Vo sviatočnej nálade
V mestskom klube dôchodcov 20. novembra usporiadali svia−
točné stretnutie pre jubilantov klubu nad 60 rokov. V útulnom
prostredí klubu prítomných, a hlavne oslávencov pozdravil
viceprimátor Fridrich Nagy. Vedenie mesta a klubu dôchodcov
odovzdalo jubilantom klubu kytice a darčekový balíček, Z čle−
nov klubu, ktorí už dovŕšili šesťdesiatku, v tomto roku oslávili
okrúhle jubileum tridsiati, z nich takmer každý bol prítomný na
slávnosti. V mene členov sa mestskej samospráve poďakovala
Alžbeta Czulinkaová a žiadala pomoc a podporu aj v budúc−
nosti. Ján Klimant takisto mal krátky príspevok. Potom nasle−
dovala neoficiálna časť oslavy: členovia klubu pri príjemnej
hudbe a chutných zákuskoch sa dobre zabávali,
V letných mesiacov okná budovy klubu dôchodcov boli o−
pravené a boli namontované aj ďalšie radiátory, teda ani v tej
najtuhšej zime bude v klube príjemné teplo.

A nyugdíjasklub énekkara a VMK−ban is fellépett

mondott köszönetet az önkormányzatnak a gondoskodásért,
majd Ján Klimant is szólt a jelenlévőkhöz. Ezután
zene,
tánc és finom sütemények mellett a klubtagok estig szóra−
koztak.
A városi hivatal a nyáron megjavíttatta a klub székházának
ablakait és újabb radiátortesteket szereltek fel, így a legnagyobb
télben is kellemes meleg lesz majd a klubhelyiségben.

Tisztelgés idős polgáraink előtt
A hagyományokhoz híven a
városi hivatal idén is tisztelgett
Dunaszerdahely 75 évnél idő−
sebb polgárai előtt.
Városunkban 822 olyan
nyugdíjas él, aki már elérte ezt
a szép kort, és közülük több

százan ott is voltak a VMK−
ban megrendezett ünnepsé−
gen, ahol először egy kultúr−
műsort tekinthettek meg.
A rövid, de tartalmas műsor
után 600 koronát és egy cso−
mag szaloncukrot vehettek át
az ünnepeltek a városi hivatal
munkatársaitól.
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Karácsonyvárás a panzióban Predvianočná atmosféra v penzióne
Városunk mindkét nyugdíjas otthonában és panziójában az idén
is tartottak hangulatos karácsonyváró ünnepséget. A város ve−
zetése más évekhez hasonlóan most is apró figyelmességgel
kedveskedett az önkormányzat által fenntartott két intézmény
lakóinak, akik cserébe rövid kultúrműsorral lepték meg az ün−
nepségen résztvevő Nagy Frigyes alpolgármestert és Kanovits
Violát, a belügyi osztály vezetőjét. A középső képünkön: az
egybegyűlteket az ünnepségen Kornfeld Tibor panzióigazgató
köszöntötte a keleti lakótelepi nyugdíjas panzióban.

V obidvoch domovoch a penziónoch dôchodcov mestský ú−
rad aj tento rok usporiadal milú slávnosť pre tamojších obyva−
teľov. Vedenie mesta na prahu vianoc prekvapilo dôchodcov
malými darčekmi. Obyvatelia penziónov pripravili krátky kul−
túrny program, ktorý rozveselil aj hostí, aj samotných dôchod−
cov. Na slávnostných akciách sa za mestský úrad zúčastnili vi−
ceprimátor Fridrich Nagy a vedúca vnútorneho oddelenia Viola
Kanovits. Na obrázku: prítomných pozdravil riaditeľ domovov
dôchodcov Tibor Kornfeld.

Karácsonyváró sérülteknek
Két nagyon megható ünnepséget is tartottak december 5−én
Dunaszerdahelyen a mentálisan sérült gyermekeknek és felnőt−
teknek. Az elsőt az autistákat felkaroló társulás és a városi ön−
kormányzat szervezte az autista gyerekeknek, amelyre az egy−
kori galériaépületben került sor, ahol az önkormányzat egy he−
lyiséget bocsátott a társu−
lás rendelkezésére. A ka−
rácsonyváró ünnepségen
Nagy Frigyes alpolgár−
mester köszöntötte a gye−
rekeket és szüleiket, aki−
ket kis ajándékokkal le−
pett meg a városi hivatal.
A másik ünnepség a
Városi Művelődési Köz−
pontban zajlott, ahol a
Csallóköz mentálisan sé−
rült lakóinak szerveztek
immár hagyományosnak
is nevezhető ünnepséget.
Az idén már a negyedik
alkalommal került sor erre

a karácsonyváró összejövetelre, amelyre eljöttek a medvei, az a−
pácaszakállasi és a felbári otthon lakói. Mintegy nyolcvanan le−
hettek a kultúrház előcsarnokában és türelmesen várták azt a pil−
lanatot, amikor egyik társuk meggyújtja az ádventi koszorún a
gyertyát. Ezután közös
imádkozás következett Kiss
Róbert esperes plébános
felkérésére. Megható volt
látni, ahogy a gyerekek és
felnőttek nagy átéléssel ka−
rácsonyi énekeket énekel−
tek. A közös ebéd után kö−
vetkezett az, amit a legjob−
ban vártak: a karácsonyfa−
díszek készítése, illetve a
gyertyák meggyújtása a fel−
díszített karácsonyfán. A
mentálisan sérült gyerme−
kek és felnőttek karácsony−
váró ünnepsége rövid
kultúrműsorral és diszkóval
fejeződött be.
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Z kresieb žiakov Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede

Môj zážitok v roku 2007

Klaudia Tepalová

Anabela Matejčíková − V divadle

Nikoleta Kováčiková, 8 rokov

Ariela Šťastná, 7 rokov

Ambrus Richard − Výstava vo Vermesovej vile

2007.12.19.

Képgaléria 15

A Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola diákjainak rajzaiból

Élményem 2007−ben

Lelkes Krisztína − Séta

Stefankovics Zsuzsa − Karácsony a városban

Döme Viktória − A fürdőben

Nagy Klaudia, 9 éves

Hipík Dominika − Kiállításon
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12 Emberi sorsok

Emberi sorsok – II. rész:

Kegyetlen idők ártatlan tanúi
A Dunaszerdahelyen élő, 78 éves PATASI ZOLTÁN min−
den évben elmegy a kitelepítettek révkomáromi találkozó−
jára, találkozni a sorstársaival. Ő is azok közé tartozott, a−
kiknek a háború befejezése sem hozott békét, csak újabb
megpróbáltatásokat: teljes jogfosztást, csehországi kénys−
zermunkát.
„Még nem voltam tizenöt
éves, amikor mint leventét
elhurcoltak Németországba.
Az ott töltött két évet az el−
lenségemnek sem kívánom,
de visszajöttem. Alig voltam
otthon három hónapig, kite−
lepítették a családunkat Cse−
hországba. Előtte kidobolták,
hogy aki reszlovakizál, azt
nem viszik el, de mi erre nem
voltunk hajlandók. Akkori−
ban Udvarnokon laktunk, a
csendőrök behoztak minket
Dunaszerdahelyre. A kocs−
mában mindnyájunkat meg−
vizsgáltak, még azt is meg−
nézték, nem vagyunk−e tet−
vesek, nehogy megfertőzzük

a cseheket. Volt egy ember,
aki ezen a magyarlakta kör−
nyéken végigbujkálta a zsi−
dóüldözést, aztán Daniel
Okáli megbízottjaként ő
szervezte az egész kitelepí−
tést
Dunaszerdahelyen.
Ahogy a sorsunkra várva ott
álltunk, tisztán hallottam, a−
mint ezt mondta: „Most ti
jöttök!“
Mikor beraktak bennünket
a vagonba, vittük a kis kály−
hát is, a csövét kivezettük a
vagonablakból. A kredenc
meg a szekrény egymásra lett
téve, arra került a szalmazsá−
kom. Mielőtt elindultunk vol−
na, tolat egy autó, hoztak egy

családot. Ezek az emberek
hozták magukkal a koszos,
szétszedett disznóólat, a lisz−
tes hombárt, a két szekrényü−
ket, és Okáli említett megbí−
zottjának parancsára nekilát−
tak, hogy a mi holmink fölé
rakják. Látszott, hogy ezt
szándékosan intézte így, bi−
zonyára az nem tetszett neki,
hogy szépen elrendezked−
tünk, sezlont, mindent ügye−
sen betettünk. Az apám oda−
állt az ajtóba, és azt mondta,
az utolsó megmaradt vagyo−
nát nem engedi tönkretenni,
vigyék máshová a disznóólat.
Egy szuronyos szlovák kato−
na elkezdett rettenetesen ká−
romkodni, és fenyegetőzött,
hogy keresztülszúrja apámat,
ha akadályozza a rakodást. Én
nemrég jöttem meg Németor−
szágból, ott megtapasztaltam,
milyen olcsó az emberélet,
kértem apámat, hagyja, hisz
még képes beledöfni a szuro−

nyát az a katona, annyit nem
ér az egész bútor.
A Prága melletti Řiča−
nyba vittek, 1946 karácso−
nyára értünk oda. Az egész
szerelvény a legszegényebb
udvarnokiakkal volt tele,
mert a gazdagabbját kitelepí−
tették Magyarországra.
Fontosabb volt a tehén,
mint az ember
Amikor megérkeztünk, jöttek
a cseh gazdák, nézegették a
jövevényeket. Mi Strančicére
kerültünk, egy Milota nevű
birtokoshoz, özvegy ember
volt, két lánnyal. Övé volt a
környék összes szántóföldje.
Olyan cselédlakásban szállá−
solt el, amely egybe volt épít−
ve az istállóval. Ennek a rá−
csos ablaka mindig nyitva
volt, hogy hallják a cselédek,
ha bőgnek a tehenek, csörge−
tik a láncukat. A tehén fonto−
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sabb volt, mint az ember.
Megmondtuk a tulajdonos−
nak, addig nem hurcolkodunk
be, amíg be nem csináltatja
azt az ablakot. Megcsináltat−
ta. Kézzel−lábbal értettük meg
magunkat, én beszéltem kicsit
németül.
A strančicei lakosok mind
Prágába jártak dolgozni. Ben−
nünket Milota a gazdaságban
foglalkoztatott. Elvégeztük,
amit kellett, de az anyámat,
aki kicsi, vékonyka asszony
volt, ötvenen túl, nem enged−
tük dolgozni. Apám egyszer
nagyon gorombán rászólt a
gazdára, amikor azzal jött,
hogy anyám etethetné a tehe−
neket: "Megmondtam, hogy a
feleségem nem dolgozhat!"
Persze, azért ő sem tétlenke−
dett, répát egyelt, Milotáéknál
bent a házban segített.
Velünk jött annak az ud−
varnoki embernek a kutyája
is, akinél laktunk, mert na−
gyon szeretett engem. Egy
hónap múlva eltűnt, megették
a csehek.
1948−ban átvették a hatal−
mat a kommunisták, és
Milotát figyelmeztették: ha a
kolíni járásban fekvő, haszon−
bérbe adott birtokát nem veszi
vissza saját megművelésre,
akkor elveszik tőle. Erre az−
tán minket odavitt, a miškovi−
cei birtokra, hogy készítsünk
elő mindent. Kőműveseket
hívatott, akik rendbe hozták
az istállókat és a lakóházat.
Anyám Strančicén maradt,
aztán ő is utánunk jött.
Jóbarát
1947 őszén Kouřinban,
Miškovice mellett megjelent
Beneš megbízottja, és össze−
hívta az összes magyart. "Ma−
guk annyi előnyben részesül−
nek, hogy egész Csehország
területén szabadon mozoghat−
nak. Szlovákiának nem kelle−
nek, oda nem mehetnek visz−
sza, Magyarországnak, a
Gyöngyösi−kormánynak sem
kellenek. Csehországban vál−
lalhatnak munkát, nem kell
mezőgazdaságban dolgozni−
uk. Írják alá" − mondta. Sokan
voltunk, de nem írta alá senki.
Mire írjuk alá a halálos ítéle−
tünket, ha akarnak, anélkül is
felakasztanak − mondogatták
az emberek. 1948 elején
kaptunk egy Csehországban
kiadott magyar nyelvű újsá−

got, az volt a címe, Jóbarát.
Ez azt írta, hogy egy éven be−
lül hazamehetünk. 1949 ápri−
lisában jöttünk haza.
Itthon egy hétig a vagon−
ban laktunk Dunaszerdahe−
lyen, mert nem volt hová lé−
tünk. Kijött az állomásfőnök,
közölte, hogy el kell men−
nünk, mert különben bünte−
tést fogunk fizetni a vagonért.
De hová mehettünk volna?
Mondtam neki, hogy szívesen
cserélünk vele, mi beköltö−
zünk a vasutaslakásba, ő meg
jöjjön a vagonba, hisz neki,
mint vasúti alkalmazottnak
bizonyára nem számítanak fel
büntetést a vagonhasználatért.
Erre aztán elment.
A házba, ahol azelőtt lak−
tunk, már beköltöztek a visz−
szatért telepesek, akik elvettek
tőlünk két tinót, két tehenet,
három disznót. Kétezerötszáz
pengőt fizettünk a telepesek
házáért, az állatokért és a ti−
zennégy hold földért az állam−
nak, dolgoztunk éjjel−nappal,
hogy visszafizethessük a köl−
csönt. A korábban bérbe adott
föld ki volt szipolyozva, rend−
be kellett tenni, trágyázni, ál−
latokat szerezni. És ez most
mind elveszett, másé lett.
Egy hét az istállóban
Végül kivittek minket oda, a−
hol előzőleg laktunk, de nem a

házba, hanem az istállóba,
amelyiknek az oldala ki volt
dőlve. Sokszor elnéztem az
anyámat, milyen szomorú
volt, nem szólt, nem panasz−
kodott, de az arcára volt írva
minden bánat. És ma erre azt
mondják sokan, hogy ez nem
volt semmi. Persze, aki nem
élte át, annak nem volt semmi.
Egy hétig ott voltunk az istál−
lóban, aztán anyám test−
véréhez mentünk lakni, Duna−
szerdahelyre. Apám portás lett
a gyárban. Közben a bátyám
is hazajött Csehországból,
ahová a volt katonatársaival
még a kitelepítés előtt ment el
dolgozni. Ő is az itteni egyet−
len gyárban, a konzervgyár−
ban kapott munkát, ahol sza−
botázs vádjával lecsukták a
magyar vezetőséget. A baráta−
immal négyen elmentünk
Ostravára, kokszolóban dol−
goztunk, nagyon egészségte−
len helyen, egyikünk majd−
nem megvakult. A vítkovicei

vasműben, a magaskemen−
cénél sem volt jobb, az iszo−
nyatos forróságban. Folyton i−
lyen helyeken dolgoztunk.
Mindig mentünk panaszra,
hogy ilyen egészségtelen kö−
rülmények között nem csinál−
juk tovább, nem tesszük tönk−
re az egészségünket. Amikor
utoljára mentünk a személy−
zeti irodára panaszra, átirányí−
tottak a vagonokhoz, azokból
kellett kirakodni. A szénrako−
mány meg volt fagyva, csáká−
nyokkal vertük szét. Elég
volt, mondtuk. Hazajöttünk,
de itthon nem adtak munkát,
mert nem töltöttük le az egy é−
vet.
Akkor
elmentem
Jáchymovba, a bányába, de
rövidesen megbetegedtem.
Utána berukkoltam Olo−
moucba, ott is kórházba kerül−
tem. 1951−től 1953−ig kato−
náskodtam, a legkeményebb
időkben, mindent orosz min−
tára kellett csinálnunk. A hi−
dászokhoz kerültem, Püspöki−
nél gyakorlatoztunk, 49 perc
alatt csináltunk egy hidat. Per−
sze csak papíron, mert valójá−
ban már az egész elő volt ké−
szítve, azon ment át Viliam
Široký és Čepička hadügymi−
niszter, aki Klement Gottwald
veje volt. De az őrvezetőség−
nél nem vittem tovább, mert a
kimenőm alatt hazamentem,
és egy napos késéssel tértem
vissza. Itthon aztán kocsikísé−
rő lettem, de mindig a hideg
utánfutóban ültem, megbete−
gedtem. Végül raktáros let−
tem, mert az orvostól kaptam
papírt, hogy hidegben nem
dolgozhatok.“
Szokványos háború utáni
szlovákiai magyar sors. Ha u−
gyan lehet szokványos a jog−
fosztás, a deportálás, a kény−
szermunka. Még az is megle−
het, hogy akad, akinek nem
tűnik különösebben drámai−
nak, hisz nincs benne halál−
eset, tragédia. Csak emberte−
lenség.
Vojtek Katalin
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A Szülőföld Alaphoz benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően megvalósult
képzést Dunaszerdahely városa is támogatta

Hasznos tévés szakmai továbbképzés
November
utolsó hétvé−
géjén folyta−
tódott a Du−
naszerdahelyi
Városi Tele−
vízió munkatársainak szakmai
továbbképzése, amelyen ezút−
tal a hírszerkesztés, valamint
az információk szelektálásá−
nak, rangsorolásának főbb
szempontjai kerültek teríték−
re.
Ignáth Márk, az Inforádió
szerkesztője, aki nemrég még
a Duna Televízióban műsor−
vezetőként és riporterként
dolgozott, bevezetőként is−
mertette a hírszerkesztéssel
kapcsolatos legfontosabb tud−
nivalókat, majd a szerkesztők
Derűs hangulatban zajlott a tévések továbbképzése
a hallottakat konkrét hírek fel−
dolgozása során alkalmazták
a gyakorlatban. Közösen érté−
kelték az elkészült híreket, és
az észrevételek alapján korri−
gálták őket. A kijavított híre−
ket végül a stúdióban próba−
ként beolvasták.
Egy héttel később került sor
a tanfolyam harmadik felvo−
nására: ezen a két rutinos té−
vés, Ciprusz Éva és Ignáth
Márk a stúdióbeszélgetés ku−
lisszatitkaiba próbálta meg
beavatni a városi tévé munka−

A városi rendőrség munkatársai december elsejétől hivata−
los rangjelzéseket viselnek. A városi rendőröknek Nagy Fri−
gyes alpolgármester adta át december elején a szolgálati
idejük alapján őket megillető rangjelzéseket.

társait. Sok érdekes szem−
pontra hívták fel a figyelmü−
ket, amelyeket sokéves tévés
gyakorlatuk során szereztek.
A kurzus végén a szerkesztők−
re nem könnyű feladat várt:
húszperces stúdióbeszélgetést
készítettek a két kurzusvezető
tévés személyiséggel. Ezek,
természetesen, nem kerülnek
adásba, de hasznos próbának
számítottak amiatt is, hogy a
városi tévé a jövőre rendsze−
res időközökben stúdióbeszél−
getéseket tervez meghívott
vendégekkel.
A tévés kurzus után egy ú−
jabb előadás és szakmai gya−
korlat tett pontot. Az MTV
egykori riporter, Pió Márta
ismertette a televíziózás hely−
zetét napjainkban a nagyvi−

lágban, és kitért a globalizáció
hatására a médiákra , érintette
a médiaimperializmus jelen−
séget, a várható fejlődési tren−
deket, végül a szakmai gya−
korlat ezúttal sem maradt el:
elemezték a tévés szerkesztők
egy−egy riportját.
A kurzus lezárultával Páz−
mány Péter polgármester úgy
nyilatkozott, hogy nagyon
hasznosnak tartja a tévés szer−
kesztők szakmai továbbkép−
zését, amely hozzájárul ah−
hoz, hogy a városi televízió
nézői színvonalasabban szer−
kesztett műsorokat láthatnak.
Ezért is nyújtott be szeptem−
berben pályázatot a városi ön−
kormányzat a Szülőföld Alap−
hoz és járult hozzá önrésszel a
projekt támogatásához.
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A Kodály Zoltán Alapiskolába leendő elsősök látogattak

Ismerkedő játszóház
Iskolanyitogató játszóházra
hívtunk minden szülőt és re−
ménybeli kisdiákot 2007.
november 30−án iskolánk−
ba, a Kodály Zoltán Alapis−
kolába.
Az ádventi karácsonyváró
hangulatot tükrözték a kézmű−
ves foglalkozások. Mutatós
karácsonyi díszek készültek
papírból és gipszből, karácso−
nyi képeslapok színes papír−
ból nyírással és ragasztással,
téli képek homoktechnikával.
Az ügyes gyermekkezek for−
málta, valóban tetszetős alko−
tásokat büszkén mutatták a ki−
csinyek az érkező szülőknek.
Hiszen ezen a napon az óvoda
helyett iskolánkba jöttek a
szülők gyermekeikért.
Mozgékonyabb leendő el−
sőseink igényeit zenés, moz−
gásos foglalkozással, sportjá−
tékokkal, tánccal elégítettük
ki. Nagy várakozással közelí−
tették meg az óvodások az in−
formatikai szaktantermet is.
Itt az életkoruknak megfelelő,

gondosan kiválasztott oktató
és szórakoztató játékok közül
a kedvükre valóval próbálhat−
ták ki és bővíthették számító−
gépes ismereteiket.
A vidám hangulatú, sok−sok
mozgással, tevékenységgel
zsúfolt délután hamar eltelt. A
foglalkozásokon a leendő kis−
diákjaink a szívünkhöz nőttek,
de számukra is nehéz volt a
búcsúzás. A mosolygó gyer−
mekarcok láttán és a szülők
visszajelzései alapján nagyon
jól érezhették magukat ná−
lunk.
Ezúton szeretnénk köszöne−
tet mondani a Komenský utcai,
a Halpiac téri és az Erzsébet té−
ri óvodák vezetőinek és óvónő−
inek, hogy segítettek, és elkísér−
ték az óvodásokat iskolánkba.
Iskolánkban olyan pedagó−
giai munka feltételeit kívánjuk
megteremteni, amely minden−
ki számára megszerezhető tu−
dást ad, és megalapozza a to−
vábbi iskolafokozatokban való
helytállást.
Iskolánk a hétköznapokon

Ünnepélyes beíratkozás: január 15.
Hamarosan ismét eljön a beíratkozás ideje, és sok apróság is−
merkedik meg az iskolába járás, a tanulás mindennapi felada−
taival. Tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket és gyermekü−
ket 2008. január 15−én (kedden délután) 15.00 órakor a kö−
zös ünnepélyes beíratásra.
A beíratás a további napokon január 16−tól január 18−ig
(szerdától péntekig)13.30 órától 16.30 óráig zajlik. Ha a fel−
tüntetett időpontok nem felelnek meg, február 15−ig várjuk a
leendő iskolásokat és szüleiket. Előzetes időpont egyeztetése
érdekében feltüntetjük elérhetőségeinket.
Telefon: 552 24 32, Mobil: 0907 037 838
Mgr. Fekete Anikó igazgatóhelyettes
nyitva áll minden érdeklődő
számára. Kérjük a tisztelt szü−
lőket, látogassanak el szemé−

lyesen is iskolánkba, óraláto−
gatásokon ismerjék meg neve−
lő−oktató munkánkat.

Nyitott napok a Vámbéry alapiskolában

Nagycsoportos ovisokra várunk!
A Vámbéry Ármin Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola
pedagógusközössége még de−
cember elején eljuttatta váro−
sunk minden óvodájába a

nagycsoportos óvodások szü−
leinek címzett tájékoztató le−
velet és az iskola oktatási−ne−
velési koncepcióját prezentáló
DVD−t. Az iskola programját

Az Októberi utcai óvodások iskolamustrán

bemutató levélhez meghívót
is mellékeltek.
Függetlenül attól, hogy a
Vámbéry alapiskola minden
szülő számára állandóan nyi−
tott iskola, december 7−én és
14−én külön nyitott napokat is
szerveztünk az érdeklődő szü−
lők számára, sőt december 11−
én és 12−én a meghívást elfo−
gadó óvodák nagycsoportosai
vehették birtokba az iskolát.
Táncház, kézműves foglalko−
zások, játszóház, bábszínház,
közös játékok során vidám
hangulatban ismerkedett a
sok−sok gyermek az iskolával,
a pedagógusokkal. Közösen
készítették szüleik számára a
karácsonyi ajándékokat, bizo−
nyították ügyességüket, okos−
ságukat. A vidám hangulat
csak akkor ért véget, amikor a
szülők a kora esti órákban el−
jöttek értük, pedig ők még na−
gyon szívesen maradtak vol−

na, hiszen olyan jól érezték
magukat. Ráéreztek talán arra
is, hogy a „nagy iskola“ tanító
nénijei is szeretik, várják őket.
Az iskola még a karácsonyi
szünet után is nyitott kapukkal
várja az érdeklődő szülőket,
lehetőséget kínál, hogy megis−
merjék közvetlenül a tanítási
órakon is az iskola egyedien
humánus légkörét, a tanulók−
kal végzett munkát. Várja a
nagycsoportos óvodásokat
azokból az óvodákból is, ahol
a decemberi zsúfolt program
vagy éppen a betegség nem
tette lehetővé, hogy ellátogas−
sanak a Vámbéry iskolába.
A Vámbéry Ármin Alapis−
kola külön szeretettel várja és
hívja 2008. január 26−ra a kö−
zös, vidám, játékos és ünnepé−
lyes beiratkozásra az iskola−
köteles gyeremekeket, szülei−
ket, de nagyszüleiket is.
Fibi Sándor iskolaigazgató
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Dinnyeszelet Göncölszekérrel − ez is látható a galéria mostani tárlatán

A Széchenyi − szobor a sztár
Széchenyi−szoborral
is
büszkélkedhet november har−
mincadikától a Kortárs Ma−
gyar Galéria. A Vermes villá−
ban székelő városi galériának
a remekbeszabott fejszobrot,
amely a megöregedett Szé−

chenyit ábrázolja, Meloccó
Miklós, a több ismert köztéri
szobor alkotója adományozta.
A bronzszobor eszmei érté−
ke mintegy négymillió forint,
a piaci értéke pedig ennek a
többszöröse lehet. Sajnos, a

A polgármester köszönti Kő Pál szobrászművészt

72−éves Kossuth− és Mun−
kácsy−díjas szobrászművész
családi okok miatt nem tudott
eljönni a dunaszerdahelyi tár−
latnyitóra, de az ünnepi kö−
szöntőjét felolvasták a tárlat−
nyitón. Jelen volt viszont a
Magyar Képző− és Iparművé−
szek Társaságának számos je−
les képviselője, akiknek 28 al−
kotása ezentúl szintén a Kor−
társ Magyar Galéria gyűjte−
ményét gyarapítja. Összesen
17 magyar művész ajándéko−
zott alkotásokat a városi kép−
tárnak. Vannak olyanok is, a−
kik két, sőt, három alkotásu−
kat is itthagyják Dunaszerda−
helyen.
Egyébként a magyarországi
művészek mellett másutt élő
magyar művészek is felaján−
lották alkotásaikat a duna−

Melocco Miklós:
Az öreg Széchenyi
la művészettörténész, a Ma−
gyar Képző− és Iparművészek
Társaságának elnöke ajánlott
az érdeklődők figyelmébe, ja−
nuár huszadikáig tekinthető
meg a Vermes villában.

A szent szertartás
Különös helyzet, amit 87 éve nem tudunk megszokni, nem
tudunk elfogadni – hogy Magyarországról Dunaszer−
dahelyre, azaz külföldre megyünk. Mondhatnánk, hogy nem,
az nem külföld, itt is itthon vagyunk.
De azt az érzést, amit otthonosnak mondunk, jól jellemzi a
szóhasználatunk. Nem mondjuk, vagy nem mondhatjuk azt,
hogy ITTHONOS. Nincs ilyen, mert miért tenném szóvá,
amikor az a szó, ITT, nem szorul magyarázatra, olyan nyil−
vánvalóan érthető.
Olyat állítani, aminek az ellenkezője nyilvánvalóan nem i−
gaz, felesleges, vagy ostobaság. Tehát én itt csak otthon ér−
zem magam. Nem tudom szépíteni a dolgot, Dunaszerdahely
nekem – sajnos – külföld, ahol magyarok élnek – éltek min−
dig – és fognak is élni.
Magyarokhoz jöttem külföldre, és így eszembe se jutott, ho−
gy ne vegyek részt ezen a kiállításon. Nem is juthatott, mert
magyar vagyok és a magyar életben részt kell vennem. Szob−
rász vagyok és szobrot kértek tőlem. Más volna, ha énekelnem
kellene, mert akkor csak a hallgatásommal tudnék részt venni.
Olyan ez a kiállítás, mint a mise, a vallási élet, ahol ma−
gyarnak vallja magát az, aki részt vesz rajta.
A mise véget is ér. Ite missa est − menjetek, dolgotok van.
De nem az utolsó mise. Toborzó, összehívó erejű szertartás,
nem az utolsó szertartás. Időnként, ha nem is hetenként – új−
ból és újból – össze kell hívni az ünnepet.
Utána szétszéledünk, mindenki megy a dolgára, de ahogy
ismétlődik ez az ünnep, úgy válik valósággá, hogy az össze−
tartozás élő, eleven, és ki−ki legyen ennek az összetartozás−
nak a tagja, a legjobb tudása szerint, legyen ezzel a szertar−
tással ennek a szertartásnak az állampolgára.
Magyarnak számkivetve fogadjuk egymást a szívünkbe.
Zsámbék, 2007. november 30

Melocco Miklós

(A Kossuth− és Munkácsy−díjas szobrász levele a Kortárs Ma−
gyar Galéria legutóbbi tárlatnyitójának résztvevőihez, amelyet tá−
vollétében olvastak fel.)

Kő Pál: Dinnye Göncölszekérrel
szerdahelyi galériának. Így
Németországból Nádasdy
János is küldött két kollázst,
a vajdasági Csernik Attila
nem első alkalommal mutat−
kozott be, Hajnal Mihály
Csehországból viszont újonc−
nak számít. De említhetnénk
még a budapesti képzőművé−
szeti főiskola tanszékvezető−
jét, Farkas Ádámot, aki a
Kibontott vörös oszlop című
alkotását hozta el a tárlatra,
vagy a köztéri szobrairól is−
mert Kő Pált, ugyanígy a két
képét kiállító Szirtes Jánost,
illetve a legjobb illusztrátor−
nak tartott Gyulai Líviuszt is.
A tárlatlátogatók 28 remek
festményt, szobrot, illetve
kollázst láthatnak.
A tárlat, amelyet Szabó Lil−

Pázmány Péter polgármes−
ter köszönetet mondott a
megjelent művészeknek
nagylelkűségükért, hogy a
most kiállított műveiket a
dunaszerdahelyi galériá−
nak ajándékozták. Mai ér−
tékvesztett világunkban,
amikor a magyar a ma−
gyart marja, ez a galéria
egy kis oázist jelent a mű−
vészetnek köszönhetően.
Hála ezért a galéria meg−
álmodóinak, a két éve el−
hunyt Luzsicza Lajosnak
és az itt jelenlévő Mag
Gyulának, hogy a Csalló−
közben segítettek létrehoz−
ni a békének ezt a kis szige−
tét, mondta a polgármes−
ter.

Fotópályázat / Fotosúťaž 21
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A harmadik fényképpályázat eredményhirdetése és díjkiosztója a Vermes villában

Szobrok, tornyok, terek – de hol vannak az emberek?
Az idei fotópályázat sztárjá−
nak a Három Grácia szobor−
csoport bizonyult a művelő−
dési központ előtt. Pázmány
Péter polgármester is utalt er−
re rövid beszédében a legjobb
fotókból nyílt kiállítás meg−

nyitóján a Vermes villában.
Az ünnepségen került sor a
harmadik alkalommal meg−
hirdetett városi fotópályázat
eredményhirdetésére. A pol−
gármester díját egy vásárúti
fiatalember, Czibula Ádám

Bátky Tamás (36 éves számítástechnikai szakember egy
biztonsági cégnél): Tavaly is részt vettem a pályázaton, de az
idén rákoncentráltam erre a versenyre. Más perspektívával
próbálkoztam, és tiszta kompozíciót akartam létrehozni. Reg−
gel fotóztam a szoborcsoportot, majd a színeket számítógép−
pel kicsit átalakítottam, és melegebb árnyalatokat adtam a ké−
peimnek. Sőt, a szoborcsoport hölgyalakjainak vonalait a
technika segítségével is kissé módosítottam.

nyerte a városházáról készült
érdekes optikájú felvételével.
A zsűri díját a bősi Bátky
Tamás érdemelte ki a már
említett Három Gráciáról kés−
zített sorozatával.
Az év elején immár har−
madszor hirdetett a városi ön−
kormányzat fényképpályáza−
tot. A fotósok versenye októ−
ber végén zárult le és a szak−
mai zsűri. Méry Gábor fotó−
művész elnökletével értékelte
a tíz pályázó mintegy hetven
munkáját és válogatta ki azo−
kat, amelyek a kiállításon is
láthatóak. A Vermes villa

Luzsicza−termében lévő kiál−
lítás december 21−ig tekinthe−
tő meg.
Czibula Ádám: (19 éves, a
Selye János Egyetem diák−
ja): Megnéztem a tavalyi
kiállítást és az adta az inspi−
rációt. Eldöntöttem, hogy
én is szerencsét próbálok.
Idén januártól foglalkozom
komolyabban a fotózással.
Csak kedvtelésből szeret−
nék fotózni, tehát hobbi−
szinten, nem akarom, hogy
kötelességszerűvé váljon.

Vo Vermesovej vile vyhodnotili fotosúťaž Dunajská Streda v obrazoch

Sochy, veže, námestia − ale kde sa podeli ľudia?
Hviezdou tohtoročnej foto−
súťaže sa stalo súsošie Tri
grácie pred budovou kultúr−
neho strediska. Aj primátor
PÉTER PÁZMÁNY pou−
kázal na to v krátkom prí−
hovore z príležitosti otvore−
nia výstavy najlepších foto−
grafií vo Vermesovej vile.
Na slávnostnej vernisáži bol
vyhodnotený tretí ročník foto−
súťaže Dunajská Streda v ob−
razoch.
Cenu primátora získal mla−
dík z Trhovej Hradskej, Á−
dám Czibula, ktorý zachytil
budovu mestského úradu
zaujímavou optikou. Cenu po−
roty získal Tamás Bátky z
Gabčíkova za sériu fotografií
už práve spomínaného súsošia
Tri grácie.

Tohtoročná fotosúťaž bola
už tretia v poradí, ktorú vyhlá−
sila mestská samospráva.
Súťažné práce hodnotila a naj−

lepšie fotografie na výstavu
vyberala odborná porota pod
vedením uznaného fotografa
Gábora Méryho. Najlepšie

fotografie sú vystavené vo
Vermesovej vile v salóniku
Luzsicza, výstava potrvá do
21. decembra.
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Centrum voľného času: 81 krúžkov a takmer tisíc detí

Nové možnosti v nových priestoroch

Centrum voľného času sa v
novembri presťahovalo z
budovy na Vámbéryho ná−
mestí, kde sídlilo od roku
1990 do nových priestorov.
Jeho novým sídlom je budo−
va Perfects, ktorú niekoľko−
miliónovou investíciou pri−
spôsobili potrebám CVČ.
Pre deväťdesiate roky bolo
charakteristické: mnoho detí a
málo peňazí. Ako aj neúnavná
snaha riaditeľa CVČ Andrása
Csibu a pedagógov CVČ, aby
sa našli vhodné priestory pre
pestrú krúžkovú činnosť. Už
aj vtedy navštevovalo 60−80
krúžkov CVČ v priemere 800−
1000 detí. Najviac ich bolo v
roku 1998, a to 1188.
Hlavným cieľom centra bola
masovosť, teda snaha zapojiť
čo najviac detí do práce záuj−

mových krúžkov. Táto snaha
sa najmarkantnejšie prejavila
v koncepcii futbalovej školy,
ktorá zahájila svoju činnosť v
roku 1993. Ročne navštevuje
futbalovú školu 250–350 ná−
dejných futbalistov v 25–27
družstvách rôznych vekových
skupín, ktoré žnú úspechy aj
v zahraničí. Zatiaľ najcennej−
šie trofeje doniesli z
Maďarska a Talianska. Len
málokto vie, že práve jedno z
dunajskostredských futbalo−
vých družstiev CVČ zvíťazilo
aj na turnaji, ktorý usporiadali
z príležitosti otvorenia mostu
Márie−Valérie v Ostrihome.
Mestská samospráva spra−
vuje a dotuje CVČ už piaty
rok. V nových priestoroch re−
konštruovaného krídla budo−
vy Perfects fungujú krúžky v
samostatných
učebniach.

Tretina krúžkov športového,
výtvarného, tanečného, reme−
selného a krúžkov cudzích ja−
zykov pracuje v budove CVČ,
ostatné na piatich základných
školách v správe mesta. Spolu
je to 81 krúžkov s 975 deťmi.
Záujem o krúžky CVČ je
vždy veľký, a to i v porovnaní
s ostatnými mestami podobnej
veľkosti. To nemôže byť náho−
da, riaditeľ András Csiba a pe−
dagogický zbor v zložení
György
Lépes,
István
Takács, László Lénárt,
Dániel Krascsenits, Gab−

krúžkov je rovnaký, ale v zá−
vislosti od požiadaviek sa mô−
že aj meniť. Záujem o učebňu
s počítačmi postupne klesá,
nakoľko stále viac detí má do−
ma počítač. Čerstvou novin−
kou je tanečná skupina mažo−
retiek. Nacvičujú v plnom
prúde: ich program onedlho u−
vidíme v rámci nejakého kul−
túrneho podujatia.
CVČ v Dunajskej Strede
neorganizuje len školenia a
kurzy pre deti, ale aj rôzne
programy a tábory počas
prázdnin, čo je nepochybne

riella Pente, Anikó Uher,
Csilla Nagy, Lóránt Derzsi,
a sekretárka Ilona Lépes −
vykonávajú svoju prácu inak −
lepšie. Program jednotlivých

veľká pomoc rodičom. Deti sú
totiž v bezpečí a pod pedago−
gickým dohľadom. CVČ tra−
dične organizuje pre deti aj
rôzne súťaže a olympiády.

Szabadidő−központ 17
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Tartalmas tevékenység tárháza a szabadidő−központ: 81 szakkörben csaknem ezer gyerek

Új helyen − új lehetőségek
Idén novemberben új otthonba költözött a dunaszerdahelyi
szabadidő−központ. A nagy múltú ifjúsági intézményt 2002
óta a városi önkormányzat tartja fenn. Többmilliós ráfordí−
tással új székhelyet alakított ki a Perfects Rt. irodaházának
udvari szárnyában. Előtte a szabadidő−központ 17 évet „hú−
zott le“ az egykori mozi− és művelődési ház a Vámbéry téri
épületben, ahova 1990 nyarán került.
A kilencvenes éveket a sok
gyerek és kevés pénz jelle−
mezte. No meg Csiba András
igazgató és a pedagógusi kol−
lektíva szüntelen igyekezete,
hogy a sokrétű tevékenység−
hez megfelelő körülményeket
teremtsenek.
A szabadidő−központ 60−80
szakkörében évente átlagosan
800−1000 gyermek és fiatal
járt akkoriban is – a legtöbb,
1188 gyermek – 1998−ban. Az
intézmény fő célja mindig is a
tömegbázis létrehozása volt,
ami a legmarkánsabban az
1993−ban indított focisuli kon−
cepciónál jött be. Évente 250−
350 futballista−palánta nevelé−
se folyik 25−27 különböző
korosztályú csapatban, ame−
lyek sikert sikerre halmoznak.
Rendszerint meghívásos tor−
nákon vesznek részt, szinte
szerte a világban. A legértéke−
sebb kupákat Magyarország−
ról és Olaszországból hozták
el. Kevesen tudják, hogy pl. a
Mária−Valéria híd felavatásá−
nak tiszteletére rendezett esz−
tergomi
tornát
is
a
Dunaszerdahelyi SZIK egyik
korosztályos csapata nyerte.
A városi önkormányzati
ötödik éve tartja fenn a sza−
badidő−központot, amely most

fennállásának újabb fontos
mérföldkövéhez érkezett: az
ősszel új helyre költözött. Át−
gondolt tervek alapján, a vá−
rosháza szakembereinek segí−
tő és gondos hozzáállásával a
Perfects épületszárnyát átala−
kították és a lehető legjobb
körülményeket igyekeztek ki−
alakítani az ilyen jellegű tevé−
kenységhez.
Napjainkban zökkenőmen−
tesen folyik az új otthon bela−
kása. Minden te−
vékenységnek
van saját szak−
tanterme.
A
sport−, képzőmű−
vészeti−, tánc−,
idegen nyelvek−,
kézműves foglal−
kozások szakkö−
reinek és tanfo−
lyamainak egy−
harmada helyben
dolgozik, a többi
az öt városi fenn−
tartású alapisko−
lában kihelyezett
formában. Még−
hozzá 81 szak−
körben 975 gye−
rekkel. Az érdek−
lődés és a lét−
szám a számok−
ból is látva min−

dig nagy, az ország azonos
nagyságú városainak szabad−
idő−központjaiénak a többszö−
röse. Ez nem lehet véletlen.
Csiba András igazgató és pe−
dagógusi gárdája − Lépes
György, Takács István,
Lénárt László, Krascsenits
Dániel, Pente Gabriella,
Uher Anikó, Nagy Csilla,
Derzsi Lóránt, és Lépes Ilo−
na titkárnő − bizonyára más−
képp és jobban teszi a dolgát.
A szakkörök tartalmi kínálata
nagyjából tartós, de igény sze−
rint változik is. A PC−terem i−
ránt lassan csökken az érdek−
lődés, egyre több gyereknek
van otthon számítógépe.
A dunaszerdahelyi szabad−
idő−központ
tevékenysége

Friss újdonság a majoret−
te tánccsoport megalakí−
tása. A gyakorlás javában
folyik, a kedves lánycsa−
patot rövidesen láthatjuk
valamelyik rendezvényen,
színesítve a város kulturá−
lis életét. További új
sporttevékenység a kézi−
labda−képzés, és a mentá−
lisan sérült gyerekekkel
való munka is folytatódik.
azonban nem merül ki egye−
dül a gyermekek szakköri fog−
lalkoztatásában. Sok szülő a
megmondhatója, milyen segít−
ség számukra a szünidei el−
foglaltság megszervezése, a
nyári városi táborok több tur−
nusban, ahol a csemetéiket jó
kezekben tudhatják, viszony−
lag olcsó pénzért érdekes
programokat, időtöltést szer−
veznek számukra a szabadidő−
központ szakdolgozói. A nyá−
ri táborok ideális színhelye
lett a városi sport− és szabad−
időpark. De nem feledkezhe−
tünk meg a különféle tanulmá−
nyi versenyek, olimpiák,
sport− és tantárgyi vetélkedők
szervezéséről és lebonyolítá−
sáról sem, amelyek évtizedek
óta ugyancsak a szabadidő−
központ munkájának elenged−
hetetlen részei.
Az új székhely új körülmé−
nyei új lehetőségeket nyújta−
nak az iskolán kívüli szabad−
idős tevékenységhez. Szükség
van továbbra is a szabadidő−
központra, ahol gyermekeink
tartalmas munkával, képessé−
geik fejlesztésével, hasznosan
tölthetik el idejük egy részét.
−kgy−
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„Amikor felhúzták a kirándulóhajón az izraeli és a magyar zászlót, úgy éreztem,
hogy most mindkét hazám zászlaja fent lobog” – mesélte a Szentföldön járt
polgármesternek egy ott letelepedett hazánkfia

Izraelben − dunaszerdahelyiekkel is
Pázmány Péter polgármester nemrég Izraelben járt.
Bár magánemberként utazott, mégis voltak olyan él−
ményei, amelyek városunkhoz kötődnek.
 Mi volt utazásának cél−
ja?
– Egyszerű turistaként jár−
tam a Szentföldön, látni akar−
tam azokat a helyeket, ame−
lyekről annyit hallottam, ol−
vastam. Óriási élmény állni a
Golgotán, felkeresni Jézus sír−
ját, ellátogatni Betlehembe,
Názáretbe. Bár mindenütt óri−
ási a tömeg, mindenkit meg−
csap a hely fantasztikus at−
moszférája, elmondhatatlan
élmény, hogy kézzel fogható

a hosszas repülőtéri vizsgála−
ton kívül semmi sem emlé−
kezteti a külföldi látogatót.
 Úgy tudom, találkozott
egykori
dunaszerdahe−
lyiekkel is.
– Nagy élmény volt szá−
momra ez a találkozás, ame−
lyet a nemrég elhunyt
Kornfeld Ferenc fia, Tibor
szervezett. Meghatott az a na−
gy szeretet, amellyel az innen
elszármazottak
Dunaszer−
dahelyről beszéltek. Ők is

borzalom, a gyermek− és fia−
talkorukra emlékeztek, életük
legszebb éveire. Egyikük, aki
13 éves korától Izraelben él,
minden évben hazalátogat.
Nagyon kedves, 58 éves höl−
gy volt az idegenvezetőnk, aki
már Izraelben született, a szü−
lei 1938−ban vándoroltak ki.
Minden szavából érződött,
mennyire szereti a hazáját,
ugyanakkor azt mondta, ami−
kor felhúzták a kirándulóha−
jón az izraeli és a magyar
zászlót, hogy „most mindkét
hazám zászlaja fent lobog“.
És úgy mondta, hogy „haza−
megy“ Esztergomba. Tehát

közelségbe kerül az emberhez
a Biblia világa. De nemcsak a
bibliai helyek és a történelmi
emlékek, hanem maga az or−
szág is csodálatos. Hatvan
százalékát homok borítja, csu−
pán negyven százaléka lakha−
tó, de azon a kis területen va−
lóságos paradicsomot terem−
tettek, az öntözőberendezé−
seknek köszönhetően az em−
ber szinte észre sem veszi, ho−
gy a Közel−Keleten jár. Le−
nyűgözött az óriási szervezett−
ség, és csodálkozva állapítot−
tam meg, hogy az arab−izraeli
konfliktus okozta feszültségre

meghatódtak, könny futotta el
a szemüket, amikor átadtam
nekik a városról készült bros−
súrát és pár apró emléktár−
gyat. Mind értelmiségiek, si−
került karriert csinálniuk új
hazájukban, egyikük egy nagy
szálloda vezetője, a másik
pszichológus, a harmadik po−
litikai berkekben is befolyásos
ember.
 Nem gondoltak keserű−
séggel szülővárosukra, ame−
lyet a holokauszt után el−
hagytak?
– Nem merült fel a sok átélt

egy olyan ember, aki Izrael−
ben született, a szülei révén a
hazájának érzi Magyarorszá−
got is. Ez egy érdekes dolog.
 Milyennek látják egy−
kori lakói a mai Dunaszer−
dahelyt?
– Nagy meglepetésemre a
régi dunaszerdahelyiek azzal
fogadtak, hogy mindent tud−
nak a városról, mert rendsze−
resen olvassák a Dunaszer−
dahelyi Hírnököt az inter−
neten. Elégedettek a város fej−
lődésével. Annyi dicséretet ta−
lán még sehol sem hallottam
városunk címére, mint ne−
mrég Izraelben.
vk
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Rozhovor s Ferencom Patasim, novým predsedom klubu DAC

Dúfam, že pre DAC znamenám „dobrý obchod”
 Roky ste členom vede−
nia DAC−u, teraz ste sa stal
predsedom klubu. Odkiaľ
pramení táto láska k dunaj−
skostredskému futbalu?
– Pochádzam z Baky, už
tam som pravidelne navštevo−
val futbalové zápasy. Keď
som sa v roku 1976 priženil
do Dunajskej Stredy, bolo sa−
mozrejmé, že aj tu som na−
vštevoval zápasy. Najprv so
svokrom, neskôr s priateľmi.
Bolo samozrejmé, že sme na−
vštevovali aj zápasy mimo
Dunajskej Stredy. A vtedy sa
začalo hviezdne obdobie
DAC−u. V roku 1977 sme už
hrali v divízii. Bola to éra bra−
tov Bajcsiových, Majthényi−
ho, Domonkosa, Lépesa,
Leskiva,
Gyurovszkého...
Družstvo mi prirástlo k srdcu.
Štadión vybudovali pred mo−
jimi očami. Vždy som si ku−
poval permanentku na to isté
miesto. Kto ma chcel zastih−

núť, tam ma našiel. Aj ma na−
šli, a ja som sa snažil vždy po−
môcť. Jeden čas som vydával
aj spravodaj DAC−u, posielal
som spravodajstvá do rozhla−
su o futbalových zápasoch.
 Slávna éra DAC−u už
pominula. Aj dnes sa ešte
pozriete na chlapcov?
– Len zriedkakedy vyne−
chám domáce zápasy, v minu−
lej sezóne som videl aj niekoľ−
ko hosťovaní. Mám rád atmo−
sféru futbalových ihrísk.

Niekedy aj ja som hlučný, ale
správny fanúšik je už taký.
 Ktoré sú vaše obľúbené
futbalové kluby vo svete?
– Hoci mojim obľúbeným
klubom je DAC, rád fandím aj
pražskej Sparte, ale Fradi je
len Fradi. Rád si pozriem aj
zápasy anglickej ligy, a fan−
dím aj Bacelone.
Ako by ste charakterizo−
val nové vedenie DAC−u?
– Myslím, že sa nám poda−

rilo „zostaviť” také vedenie,
ktoré môže mať i smelé am−
bície. Je medzi nami futba−
lista, tréner i podnikateľ.
Našim jediným cieľom je na−
vrátiť autoritu DAC−u. Vie−
me, že dnes už sú iné časy,
ale aj tak sa musíme snažiť o
to, aby dunajskostredčania
mohli byť hrdí na svoj futba−
lový klub. Osobitný dôraz
chceme klásť na výchovu no−
vých kádrov.
 Ste úspešný podnikateľ.
Aj DAC bol pre Vás dobrý
obchod?
– Chcem, aby som bol ja
dobrým obchodom pre DAC,
a nie opačne. Predsednícka
funkcia nie je finančne hono−
rovaná. Ale to isté platí aj o o−
statných funkcionároch. Na
prvom zasadnutí nového pred−
sedníctva som jednoznačne
vyhlásil, že my sem môžeme
niečo priniesť, ale odniesť nič.

Szilveszteri futás − kilencedszer 9. ročník silvestrovského behu
Dunaszerdahelyen az idén immár kilendcedszer lesz futóverse−
ny Szilveszterkor. Lényeges változás, hogy a gyülekező és a dij−
kiosztás ezúttal a Városi Művelődési Központban lesz. A rajt−
számok szétosztásására is itt kerül sor, ugyanígy itt lehet bene−
vezni a versenybe 9 órától. A verseny egy órával később, 10−
kor kezdődik. A versenyzők szintén a kultúrház előtt rajtolnak
és itt lesz a befutó is. A 9. Szilveszteri Futóversenyt a
Csallóközi Olimpiai Klub és a Szabadidőközpont a városi ön−
kormányzattal karöltve rendezi meg az óév utolsó napján.
A versenyzők tizenhárom korcso−
portban állhatnak rajthoz. A legrövi−
debb távot a legfiatalabb korosztály
versenyzői, az 1996 után születettek
futják, a táv ezerméteres.
A győztesek és a jó helyezéseket e−
lérők értékes tárgyi és anyagi jutalom−
ban részesülnek. A verseny végén
minden rajtszám sorsoláson vesz részt,
a tomboladíj egy hegyikerékpár.
Minden versenyben résztvevő egy
mezt kap ajándékba a Csallóközi
Olimpiai Klubtól.
MUNKÁT KERES? FIGYELEM!
A Schütt s.r.o. újabb 80 fő felvételével tovább bő−
víti gyártókapacitását. Az év végétől kezdve az új Audi
A3−as kabrióba is készülnek majd a kábelkötegek.
Kereseti lehetőségek: 10−15 ezer korona között; plu−
sz egyéb juttatások: napi meleg étel szimbolikus áron, valamint
ingyenes buszhasználat. Most korlátozott létszám számára két−
műszakos munkalehetőség is! Ne habozzon! Jelentkezzen a
031/5576 139−es telefonszámon, vagy személyesen a vállalat sze−
mélyzeti osztályán hétfőtől péntekig 7:30−tól 15:30−ig.

Tradíčne sa naše mestom lúči so starým rokom silvestrovským
behom. Tentokrát už to bude 9. ročník behu, ktorý organizuje
Olympijský výbor Žitného ostrova v úzkej spolupráci s CVČ a
mestskou samosprávou.
Oproti predchádzajúcim rokom však dôjde ku zmene: zraz a
štart pretekárov bude pred Mestským kultúrnym strediskom, tu
sa záujemcovia môžu prihlásiť do súťaže. Štartovné čísla vydá−
vajú 31. decembra od 9,00 v priestoroch MsKS. Súťaž sa začí−
na o hodinu neskôr, o desiatej takisto pred kultúrnym domom.
Súťažiť sa bude v trinás−
tich vekových kategóriách.
Najkratšiu, 1000 metrovú
trať pobežia ročníky narode−
né po roku 1996.
Víťazi kategórií budú od−
menení hodnotnými cenami.
Po súťaži sa štartovné čísla
zlosujú, jeden z účastníkov
vyhráva horský bicykel.
Každý súťažiaci dostane do
daru tričko od Olympijského
klubuŽitného ostrova.

Hľadáte prácu? Pozor!
Firma Schütt s.r.o. z dôvodu rozšírenia výrobných
kapacít príjme 80 nových pracovníkov. Od konca ro−
ka sa bude vyrábať kabeláž do nových kabrioletov Audi
A3. Zárobková možnosť: 10−15 tisíc korún, plus iné
výhody: denne teplá strava za symbolickú cenu, cestovanie au−
tobusom zadarmo. Teraz pre obmedzený počet pracovníkov
práca na dve smeny. Neváhajte! Prihláste sa na telefónnom čísle
031/5576−139 alebo osobne na personálnom oddelení spoločnosti
od pondelka do piatku od 7:30 do 15:30.
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Meszlényi Tibor szerint a DAC−ot közösen vissza kell juttatni oda, ahová a neve alapján való

„Bosszant, hogy vendégként bátortalanul játszottunk”
A DAC labdarúgócsapata a
II. liga őszi idényében a 4.
helyen végzett. Meszlényi
Tibor vezetőedző a nyáron
vette át a csapat irányítását.
A mester értékelte lapunk−
nak az együttes őszi teljesít−
ményét.
„Az utolsó néhány fordulóban
feljavultunk, öt pontra csök−
kentettük a hátrányunkat az
éllovas szenciekkel szemben,
az egész őszi idényt nézve
azonban nem vagyok megelé−
gedve. Idegenben mindössze
öt pontot szereztünk, ez pedig
egy feljutásra pályázó csapat−
tól nagyon kevés. Vendégként
sokszor bátortalanul futbal−
loztunk, ami bosszant, hiszen
sok tapasztalt labdarúgónk
van” – vélekedett a DAC
mestere, aki öt hónapja vette
át a csapat irányítását. .
Arra a kérdésünkre, hogy
nem volt−e túl radikális lépés,
amikor a 4. forduló után öt já−
tékost kizárta a keretből, így

válaszolt: − Úgy érzem, hogy
jó döntés volt. Egyáltalán nem
voltam megelégedve a hozzá−
állásukkal, a vereségek pedig
csak gyűltek, ezért tenni kel−
lett valamit. Emiatt kissé kü−
lönleges volt számunkra az
őszi idény.
A játékosok, illetve az egy−
es csapatrészek teljesítményét
Meszlényi Tibor a következő−
képpen értékelte: „A középpá−
lyások nem úgy teljesítettek,
ahogy elvártam volna, a vé−
delmünk az ősz végére már el−
fogadhatóan teljesített. Csaló−
dás számomra Szkukálek és
Genčúr játéka. Két tapasztalt
labdarúgóról van só, tőlük jo−
bb teljesítményt vártam”.
Arra a felvetésünkre, hogy a
szurkolók is bizonyára felju−
tást szeretnének majd ünne−
pelni, a DAC edzője úgy vél−
te, hogy nincs semmi veszve,
az öt pontos hátrány nem na−
gy, azt azonban tudomásul
kell venni, hogy csak azért,
mert mi vagyunk a DAC, nem

automatikus a feljutásunk.
Egy kis türelemre lenne szük−
ségünk, mondta az edző. Mint
hozzáfűzte: nézzük meg pél−
dául az eperjesieket, 30 millió
korona a költségvetésük, és
így is három évnek kellett el−
telnie ahhoz, hogy összehoz−
zanak egy olyan csapatot, a−
mely kiemelkedik az I. liga
mezőnyéből.
Arról, hogy milyen a kap−
csolata a közelmúltban kine−
vezett új vezetőséggel , a kö−

vetkezőket mondta: „Lénye−
gében még csak egyszer talál−
koztam velük, de úgy gondo−
lom, megvan bennük a kellő
ambíció és lelkesedés. Közö−
sen vissza kell juttatnunk a
DAC−ot oda, ahová a neve
alapján való. Úgy gondolom,
hogy 3−4 játékossal kellene
megerősíteni a keretet. 13 sa−
ját nevelésű labdarúgónk van,
közöttük sok a fiatal, ami na−
gyon örömteli, azonban nem
dolgozhatunk csak fiatalokkal,
ez utópia.”
A DAC soron következő té−
li felkészüléséről megtudtuk,
hogy január 7−én kezdődik, a
tervek szerint a bajnokság
rajtjáig 16−17 meccs és 50−55
edzés vár a csapatra. „Több
élvonalbeli csapattal, például
a zsolnaiakkal, a nyitraiakkal
vagy a szenciekkel is megmér−
kőzünk majd, ezek a találko−
zók jó erőfelmérők lesznek" –
nyilatkozta lapunknak a DAC
vezetőedzője. (pll)

Patasi Ferenc, a DAC új klubelnöke:

„Csak hozni lehet, vinni nem”

Múlt számunkban meg−
írtuk, hogy Patasi Ferenc
lett a DAC elnöke. Ebből az
alkalomból kerestük őt fel,
hogy nyilatkozzon elkép−
zeléseiről.
 Ön évek óta tagja a
DAC vezetőségének, most
klubelnök lett. Honnan ered
erős kötődése a duna−
szerdahelyi futballhoz?
– Bakai származású vagyok,
már ott rendszeres látogatója
voltam a focimeccseknek.
Amikor 1976−ban Dunaszer−

dahelyre nősültem, természetes
volt, hogy itt is kijárjak a mér−
kőzésekre. Előbb az apósom−
mal, majd összeverődött egy
nagyon jó baráti társaság. Még
a kinti meccsekre is elmentünk.
És ekkor kezdődött a DAC
szárnyalása! 1977−ban már a
divízióban játszottunk. Ez volt
a Bajcsi−testvérek, Majthényi,
Domonkos, Lépes, Leskiv,
Gyurovszky... korszaka. Szí−
vemhez nőtt a csapat, szemem
előtt épült fel az új stadion.
Mindig ugyanarra a helyre vet−
tem bérletet, aki keresett, az ott
megtalált. Meg is találtak, én
meg próbáltam segíteni. Egy
ideig én írtam és szerkesztet−
tem a DAC−híradót, és a rádiót
is tudósítottam a dunaszer−
dahelyi fociról.
 A dicső DAC−korszak
már a múlté. Ma is megnézi
a fiúkat?
– Nagyon ritkán hagyom ki
a hazai mérkőzéseinket, sőt,

az elmúlt őszi idény idegen−
ben játszott meccseiből is lát−
tam jónéhányat. Szeretem a
futball−lelátók hangulatát...,
Néha hangoskodom is, de hát
egy drukker már csak ilyen.
 Világviszonylatban kik
a kedvencei?
– Bár kedvenc csapatom a
DAC, szurkolok a prágai
Spartának, és hát a Fradi, az a
Fradi… A tévében szívesen
nézem az angol bajnokságot,
de a Barcelona is a nagy ked−
vencem.
 Hogyan jellemezné a
DAC új vezetőségét?
– Azt hiszem, sikerült egy
olyan vezetőséget „összehoz−
nunk”, hogy merész céljaink
is lehetnek. Van köztünk fut−
balista, edző, vállalkozó...
Egy a célunk: visszahozni a
DAC tekintélyét. Tudjuk, más
idők járnak, de akkor is arra
kell törekednünk, hogy a du−

naszerdahelyiek büszkék le−
gyenek csapatukra, sőt, még a
felvidékiek is. Kiemelt helyen
foglalkozunk majd a saját ne−
velésű fiataljainkkal.
 Ön sikeres vállalkozó. A
DAC−cal is jó üzletet csi−
nált?
– A célom az, hogy én le−
gyek a DAC−nak a jó üzlet, és
nem megfordítva. Azaz, az el−
nöki tisztséggel nem jár sem−
milyen honorárium. De ez ér−
vényes a többi vezetői tisztség−
re is. Az első elnöki ülésünkön
egyértelműen leszögeztem,
hogy mi ide csak hozhatunk
valamit, elvinni viszont nem
lehet semmit. (on)
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Príbehy nedávno zosnulého Ferenca
Kornfelda o stratenom svete zvanom
"Malý Jeruzalem"

A nemrég elhunyt id. Kornfeld Ferenc történetei egy örökre
elsüllyedt világról szólnak, amelyet „kis Jeruzsálemként“ emlegettek

Moje mesto,
Dunajská Streda

Az én városom, Dunaszerdahely

Škoda, že Áléchem Sólem nežil v Dunajskej
Strede. Inak by jeho svetoznáma knižka nebo−
la o mliekárovi Tóbiašovi, ale o ujovi
Volnerovi, tete Schnitzer alebo o Dávidovi
Kohnovi zvanom Čujzi. Ale ani Tóbiášove du−
najskostredské historky nezapadnú do zabud−
nutia vďaka rozprávkarskej schopnosti a zbe−
rateľskej vášni Ferenca Kornfelda, ktorý zo−
zbieral niekoľko starých príhod.
Na niektoré z nich sa i sám pamätal, niekto−
ré poznal len z rozprávania rodičov a starších
ľudí. Skôr, ako vyšli v zbierke, uzreli svetlo sve−
ta na stránkach nášho periodika. A hneď sa na−
šli kritici, ktorí vytkli autorovi, že bol v čase
týchto príhod len nemluvňaťom, preto o nich
nemôže písať ako o svedectve. Ale mohol. Veď
ani fidlikanti zvyčajne nesedia na streche, ani
modré teliatka, zelené osly neletia v oblakoch,
ako svetoznámy maliar Marc Chagall zobrazil
svoje rodné mesto, bieloruský Vitibsk. V jeho
ponímaní to bol rozprávkový zázrak, ktorý mô−
že vnímať len dieťa. Veď detské oko vidí veci i−
nak. Jeho svet je pestrejší, vzrušujúcejší, kde
sa realita a sny ťažko rozlišujú.
V príbehoch Ferenca Kornfelda sa objavujú
fantastické postavy: prefíkaný vtipkári, flákači,
vrtošiví čudáci, boháči i chudáci. Nie že by v
Dunajskej Strede žili len takýto ľudia. Ale tieto
postavičky boli svojimi zvláštnosťami zaují−
mavejší, ako ostatní, a preto ich každý poznal.
Jónás Baumel by bol jedným zo zabudnutých
bohatých obchodníkov, keby nebol vďaka svo−
jej prefíkanosti prešiel cez rozumy rafinova−
ných Parížanov.
Keď jeho parížsky partner reklamoval, že je−
ho husacia pečienka nebola čerstvá, sadol na
prvý vlak a zašiel do Paríža, priamo do reno−
movanej predajne, ktorá si od neho objednala
husaciu pochúťku. Objednal si husaciu pe−
čienku vo veľkom, prehlasujúc, že to chce pre
hostí na svadbu svojej dcéry. Na cene nezále−
ží, len aby bol tovar čerstvý a chutný. Predajca
mu odporučil jeho vlastný tovar, ako najkvalit−
nejší a najčerstvejší. Vtedy sa malý, francúz−
sky nehovoriaci Žid predstavil reklamačným
listom. Prekvapenému obchodníkovi dal pre−
platiť i cestovné náklady, a od tej doby mu úč−
toval za tovar o 10 percent vyššiu cenu.
Príbehy Ferenca Kornfelda sú o stratenom
svete. O tej Dunajskej Strede zvanej "Malý
Jeruzalem", v ktorej počnúc 19. storočím žilo
z času na čas viac židovských rodín, ako ma−
ďarských. Kde stáli dve synagógy a rabíni bo−
li známi v celom židovskom svete. Táto kni−
žočka nie je autentickou kronikou mesta,
predsa je cenným zdrojom: sú to príbehy o
ľuďoch, o ktorých sa učebnice dejepisu ne−
zmieňujú.
V troskách hroznej tragédie, holokaustu ne−
vidno osud jedinca. Kornfeld však píše práve
o všedných dňoch, radostiach a strastiach
malého človeka. Aby sme cítili: títo starí du−
najskostredčania sú, ako my. Sú to naši súro−
denci. A keď autor docielil len toľko, kľudne sa
môže v spoločnosti Marca Chagalla a Átéche−
ma Sólema usmievať na nás.

Kár, hogy Sólem
Áléchem
nem
Dunaszerdahelyen
élt. Akkor nem Tó−
biásról, a tejesem−
berről írta volna
világhírűvé
lett
könyvét,
hanem
Volner bácsiról,
Schnitzer néniről
vagy a Csujzi néven ismert Kohn Dávid−
ról. De azért Tóbiás dunaszerdahelyi
hitsorsosai sem merülnek teljesen fele−
désbe, hála Kornfeld Ferenc mesélő ked−
vének, aki egy kis kötetre valót gyűjtött
össze a régiekről szóló történetekből.
Azokból, amelyeknek maga is tanúja
volt, meg azokból, amelyeket még a szü−
leitől és a náluk is idősebbektől hallott.
Még mielőtt kötetben jelentek volna meg,
először lapunk hasábjain láttak nyomda−
festéket az ízes történetek. És máris
akadtak, akik pontatlansággal vádolták
szerzőjüket, kiszámolták, hogy pólyásko−
rú vagy csak valamivel nagyobbacska
lehetett, amikor ez vagy az az eset tör−
tént, nem írhat hát róluk úgy, mintha
szemtanújuk vagy szereplőjük lett volna.
Lehetséges. De hegedűsök sem szoktak a
háztetőn ülve muzsikálni, kék ökrök, zöld
szamarak sem szoktak levegőben repül−
ni, Marc Chagall mégis ilyennek festette
le szülővárosát, Vityebszket. Mesébe illő−
en varázslatosnak, ahogyan csak egy
gyerek képes látni. A gyermekszem más
arányokat, más összefüggéseket lát, a
valóságnál színesebb és izgalmasabb vi−
lágot, ahol a képzelet szétválaszthatatla−
nul összefolyik a valósággal.
Kornfeld Ferenc gyermekkorának
Dunaszerdahelyét fantasztikus figurák né−
pesítik be: agyafúrt tréfacsinálók, naplo−
pó életművészek, bogaras különcök, me−
sésen gazdag és a templom egerénél is
szegényebb emberek. Nem mintha egész
Dunaszerdahely ilyenekből állt volna,
csak éppen sokkal érdekesebbek voltak,
mint a legkülönbözőbb foglalkozások dol−
gos−szorgos művelői, akikról szintén esik
szó a kötetben. Ezért is ismerte őket min−
denki. Baumel Jónás csak egy lett volna a

megtollasodott kereskedők közül, akire
ma már senki sem emlékszik, ha nem lett
volna olyan furfangos, hogy még a dör−
zsölt párizsiak eszén is túljárjon. Amikor
párizsi megrendelője levélben reklamált,
azt állítva, hogy nem volt elég friss az ál−
tala küldött libamáj, menten vonatra ült,
és meg sem állt Párizsig. Megkereste a
belvárosi ragyogó üzletet, ahonnan a rek−
lamációt kapta, és azzal állított be, hogy
libamájat szeretne rendelni nagy tételben
a lánya lakodalmára, amelyen rengeteg
vendég lesz. A pénz nem számít, csak friss
és finom legyen az áru. Rögtön az általa
küldött májat ajánlották, mint a legreme−
kebbet. Kifogására, hogy nem tűnik a leg−
frissebbnek, a tulajdonostól az utolsó el−
adóig mindenki esküdözött, hogy ennél
frissebbet és finomabbat egész Európá−
ban nem kap. Erre a pipás, csizmás, fran−
ciául nem beszélő kis zsidó előszedte a
reklamáló levelet, és felfedte magát. A
meglepetést kihasználva azonnal kifizet−
tette az útiköltségét, és bejelentette, a lá−
tott árakból tanulva ezentúl tíz százalék−
kal drágábban szállítja a libamájat.
Egy örökre elsüllyedt világról szólnak
Kornfeld Ferenc történetei. Arról a „kis
Jeruzsálemként“ emlegetett Dunaszer−
dahelyről, ahol a 19. századtól kezdve
időnként több zsidó, mint magyar család
élt, ahol két zsinagóga állt, és rabbijai,
jesivái az egész zsidó világban ismertek
voltak. Ez a könyvecske nem hiteles kró−
nikaként íródott, mégis óriási szolgálatot
tesz: hús−vér közelségbe hozza azokat az
egyszerű embereket, akikről nem szólnak
a történelemkönyvek.
A szörnyű tragédia, a holokauszt rom−
jai elfedik az egyént, nem látunk mást,
mint a rettenetes számokat. Kornfeld is−
mét elénk állítja a kisembereket, hétköz−
napjaikkal, kis örömeikkel és gondjaik−
kal, minden esendőségükkel, apró−csep−
rő gyarlóságaikkal együtt. A legembe−
ribb mivoltukban, hogy érezzük: ezek a
régi dunaszerdahelyiek ugyanolyanok,
mint mi. A testvéreink. S ha csak ennyit
ért el a szerző, nyugodtan mosolyoghat
odafent, Marc Chagallal és Sólem Á−
léchemmel kvaterkázva.
(vk)
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A magyar főváros egyik kerületében nem tűrték meg Németh Ilona tábláit

Dunaszerdahely toleránsabb Budapestnél
A címbeli megállapítás a nem−
zetközileg is jegyzett dunaszer−
dahelyi képzőművész, Németh
Ilona Budapesten lefújt utcai
kiállítása kapcsán hangzott el.
A rendhagyó kiállítás, amelyet
tavaly
nyáron
láthattak
Dunaszerdahely utcáin a hely−
beliek, a magyar fővárosban
még megnyitása előtt botrányt
okozott, ezért nem is került sor
a bemutatására.
Az „Elfogadna−e munka−
társnak (szomszédnak, csa−
ládtagnak) zsidót/romát/kí−
nait?“ típusú, sárga táblákra
írt, toleranciát tesztelő kérdé−
sek „túl direktnek és túl pro−
vokatívnak“ tűntek a kiállítás
színhelyéül kiszemelt buda−
pesti VI. városkerület önkor−
mányzatának, ezzel indokolta
felállításuk engedélyezésének
megtagadását. A Duna Televí−
zió október 14−i Heti Hírmon−
dó című műsorában Bartha
József marosszéki képzőmű−
vész úgy vélekedett, hogy a
tiltás oka „a félreértés, a rosz−
szul értelmezett tartalom”.
Valószínűleg igaza volt, mivel
az utca embere, akihez Né−
meth Ilona szólni akart, nem
osztotta az önkormányzat ko−

rifeusainak véleményét, és
nem látott semmi provokálót a
kamera jelenlétében mellének
szegezett kérdésekben. Rá−
adásul toleránsnak mutatko−
zott, nem általánosított, nem
berögződött előítéletekből in−
dult ki, hanem a kínai/ro−

ma/zsidó személyétől tette
függővé elfogadását. Az utca
embere tehát semmivel sem
intoleránsabb Budapesten,
mint Dunaszerdahelyen, csu−
pán a VI. kerület önkormány−
zatának hivatalnokai szűklá−
tókörűek és hiszik még min−

dig, mint az előző rendszer−
ben, hogy amiről nem beszé−
lünk, az nem létezik.
Dunaszerdahelyen is felme−
rültek bizonyos kételyek,
akadtak, akik magukra nézve
sértőnek vélték a feliratok va−
lamelyikét, de itt, a budapesti
VI. kerületi önkormányzattal
ellentétben, senki sem gondol−
ta, hogy a hatalmi szó, a tiltás
a megoldás. Itt egyenesen az
önkormányzat támogatásával
kerültek az utcákra Németh
Ilona táblái, és a felmerült ké−
telyeket a polgármesteri hiva−
talban a képzőművésszel, az
alpolgármesterrel és egy szo−
ciológussal, a sajtó képvise−
lőinek jelenlétében beszélhet−
te meg a helyi romák aggálya−
inak tolmácsolója.
A véleménycsere mindenki
megelégedésére tisztázta a fél−
reértéseket. Dunaszerdahely a
szőnyeg alá söprés, a cenzúra
helyett a nyílt vitát választotta,
ezzel is bizonyítva, hogy part−
nernek tekinti a polgárt. És ho−
gy ez nem kis dolog, és még
mindig nem mindenhol termé−
szetes, bizonyítja a budapesti
VI. kerületi önkormányzat el−
járása is. (vk)

V jednom budapeštianskom obvode vykázali informatívne tabule Ilony Németh

Sme tolerantnejší, ako Budapešť
Toto konštatovanie odznelo v
súvislosti s vyhostenou výs−
tavou medzinárodne uzná−
vanej výtvarníčky z Dunajskej
Stredy, Ilony Németh, ktorú
mala inštalovať na uliciach VI.
budapeštianskeho obvodu.
Výstava, ktorá bola vlani v le−
te inštalovaná aj na uliciach
nášho mesta, v Budapešti spô−
sobila škandál a rozruch ešte
pred jej otvorením, preto ju
museli odvolať.
Otázky na žltých tabuliach
typu „Prijali by ste za svojho
spolupracovníka/suseda/ro−
dinného príslušníka/ Žida/
Róma/Číňana?", ktoré testujú
toleranciu, sa zdali pre samo−
správu mestskej časti VI. bu−
dapeštianskeho obvodu „pri−
veľmi priame a priveľmi pro−
vokatívne". Výtvarník József

Bartha pre reláciu televízie
Duna uviedol, že príčinou zá−
kazu je „nedorozumenie, zle
pochopený obsah". Asi mal
pravdu, lebo bežní obyvatelia
mestskej časti, ktorých Ilona
Németh týmto spôsobom
chcela spovedať, sa pred ka−
merami nestotožnili s názo−
rom samosprávy. Nevideli v
položených otázkach žiadnu
provokáciu. Ba naopak, zdali
sa tolerantní, nezovšeobecňo−
vali, pri posudzovaní nevy−
chádzali zo stereotýpií, svoj
postoj odvodzovali vždy od
konkrétnej osoby Číňana/ Ži−
da/Róma. Bežní obyvatelia
Budapešti teda nie sú o nič in−
tolerantnejší, ako Dunajsko−
stredčania, len úradníci boli
krátkozrakí a mysleli si, ako v
bývalom režime, že o čom sa

nehovorí, to neexistuje.
Aj V Dunajskej Strede sa v
súvislosti s vlaňajšou výsta−
vou vynorili určité pochyb−
nosti, a našli sa ľudia, ktorí po−
važovali nápisy za dehones−
tujúce. U nás si však nikto ne−
myslel, že riešením by bol
mocenský zákaz. V Dunajskej
Strede sme boli svedkami o−
pačnej situácie: tabule Ilony
Németh sa dostali na ulice s
podporou mesta. Pochybnosti
miestnych Rómov sa roz−
diskutovávali na mestskom
úrade, v prítomnosti výtvar−
níčky, viceprimátora, socio−
lóga a novinárov.
Vďaka takéhoto postoja sa
rozplynuli pochybnosti, vy−
jasnili sa stanoviská. Vedenie
mesta sa namiesto cenzúry a
zákazu rozhodla pre priamy a

otvorený rozhovor, teda oby−
vateľov považuje za partne−
rov.
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Ľadovým medveďom nebola zima
Členovia bratislavského Klubu „Ľadových medveďov“ 2. de−
cembra odštartovali tohoročnú sezónu už tradične v jazere pri
mestskom termálnom kúpalisku. Na začiatku akcie si vypočuli
hymnu klubu, potom sa otužilci ponorili do vody, ktorá bola na
decembrové pomery o niekoľko stupňov teplejšia − namerali
+4,5 oC. Niektorí plavci vodu iba otestovali, ale skupina vytr−
valcov absolvovala niekoľko stovák metrov. Klub má v pláne u−
sporiadať cez zimu aj ďalšie podobné podujatia.

A jegesmedvék nem dideregtek
A pozsonyi Jegesmedvék Klubjának tagjai az idén is fogvaco−
gás nélkül szálltak a dunaszerdahelyi termálfürdő melletti tó a−
lig párfokos vízébe. A
klub himnuszának el−
hangzása után többtucat−
nyian vállalkoztak arra,
hogy megmártózzanak
az évszakhoz képest né−
hány fokkal melegebb
vízben. Néhányan rövi−
debb ideig tartózkodtak a
+4,5 oC fokos vízben, de
az edzettebbek hosszabb
távot is úsztak.

Petényi Tamás kitüntetése
Petényi Tamás, a tizennégy esztendős dunaszerdahelyi sakkte−
hetség eddigi remek eredményeit is méltányolták a nagyszom−
bati megyei szervek. A Nemzetközi Diáknap alkalmából kö−
szöntötték a megye legjobb középiskolás sportolóit. Idei ered−
ményeiket Tibor Mikuš megyefőnök méltatta, majd emléklapot
nyújtott át a régió legeredményesebb sportolóinak. A dunaszer−
dahelyi sakk−klub
büszkesége, Rá−
chela Milán edző
tanítványa 2007−
ben korosztályos
Európa−bajnoki el−
sőséget szerzett ra−
pidsakkban a sza−
badkai Európa−
bajnokságon. Ezen
a versenyen a 18
évesek mezőnyé−
ben is helytállt és
három társával a
negyedik helyezett
szlovák válogatott
erőssége volt. Ti−
bor Mikuš emlék−
lapokat adott át,
továbbá kerületi
ösztöndíjjal is ju−
talmazta a húsz ki−
tüntetettet. (pll)

Navrátil Károly Rióba készül
Jövő májusban Rio de Janeiróban rendezik meg a veterán ping−
pongozók világbajnokságát. A brazíliai versenyre készül
Dunaszerdahelyről Navrátil Károly is, aki a 40–49 éves korosz−
tály küzdelmeiben indul. Automatikusan a brazíliai VB részt−
vevője lett, miután tavaly a rotterdami Európa − bajnokságon
bekerült a legjobb 64 asztaliteniszező közé, ezzel kivívta magá−
nak a részvételi jogot a riói VB−n. Bekerült a Szlovákiából uta−
zó negyven főnyi küldöttségbe, amelynek egyedüli tagja a du−
naszerdahelyi járásból.
Ott lesz december 22−én Rózsahegyen a TOP 12−n is, amelyre
a különböző asztalitenisz−versenyeken legtöbb pontot összegyűj−
tött pingpongozók vesznek részt. Navrátil Károly harmadik osz−
tályos korában kezdett pingpongozni a DAC csapatánál, Csehor−
szágban is vendégszerepelt, jelenleg Padány színeiben játszik a
második ligában. Képünkön a teniszező és a szponzora látható.
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Nem babra megy a játék!

November 28−i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Hány éve gyárt kábelkötege−
ket ill. −modulokat a Schütt Kft? Hány alkalmazottja van jelenleg a
Schütt Kft.−nek? Miről kapta nevét a Schütt Kft? A helyes válaszok:
11 éve; több mint 870 személy; a Csallóköz első ismert írásos nevé−
ről.
A helyes választ beküldők között 1000 koronás vásárlási utalványt
sorsoltuk ki, amely az Andrea Shopban vásárolható le a Vámbéry té−
ri boltban, itt vehető át az 1000 koronás utalvány is − a személyazo−
nosság igazolása után.
Nyerteseink: Valkai Erzsébet (Halpiac tér 333/11), Ruzsenszky
Gusztáv (Komenský u. 1217), Kopečny Veronika (Újfalu 2441/46).
Nyerteseinknek gratulálunk!
Új kérdésünk: Az idén hányadszor lesz karácsonyi nyereményak−
ció a Biocentrumban? A nyertesek 500−500 korona értékben vásárol−
hatnak a Biocentrumban. Válaszaikat legkésőbb december 30−ig
küldjék be szerkesztőségünk címére, vagy adják le a városi hivatal
portáján.

Nejde o babku!
Výhercovia čitateľskej súťaže z 28. novembra
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili nasledovné
otázky: Koľko rokov sa zaoberá výrobou kabeláže, resp. káblových
modulov firma Schütt? Koľko ľudí zamestnáva? Po čom dostala firma
svoje meno? Správna odpoveď: 11 rokov; 870, podľa prvej písomnej
zmienky Žitného ostrova.
Cena pre troch výhercov: tisíckorunová nákupná poukážka, ktorú
môžu prevziať v predajni Andrea Shop na Vámberyho nám. − po le−
gitimizovaní s OP. Výhercovia: Erzsébet Valkai (Rybný trh 333/11),
Gusztáv Ruzsensky (Komenského 1217), Veronika Kopečná
(Nová Ves 2441/46).
Nová otázka: Tento rok koľkátykrát bude vianočné losovanie v
Biocentre. Výhercovia si môžu vybrať po 500−500 Sk tovar v
Biocentrume. Odpovede zašlite najneskôr do 30. decembra na adresu
redakcie, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu.

Biocentrum: vianočné losovanie

Reklám / reklama
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Biocentrum: karácsonyi nyereményakció

Gyógyteák és vitaminok boltja
A Fő utca 4238−as szám alatt működő Biocentrumba mindig érdemes
betérni, most karácsony küszöbén pedig méginkább ajánlatos. Mert aki
eddig még nem járt itt, az meglepődik a sokszínű árukínálaton, azon, ho−
gy ebben a parányi boltocskában mennyi egészen különleges termék el−
fér. Természetesen, a kopogtató Karácsonyra is gondolt a biotermékeket
árusító, de márkás kozmetikumokat − egyebek között jutányos árú
Loreal termékek gazdag választékát − is kínáló üzlet tulajdonosa, Fejes
Éva. Garantáltan kiváló minőségű hőkezelt karácsonyi öregbabot, len−
csét, jó minőségű mazsolát is kínálnak az ünnepi asztalra. Kínálatukkal
igyekeznek elősegíteni a csallóközi hagyományok továbbéltetését.
Ujdonság, hogy az idén első alkalommal kaphatók itt gyertyák és üveg−
ből készült angyalkák is. Csak itt vásárolhatók egyébként egészen külön−
leges fürdősófélék, a természet patikájának ajándékaiból készített na−
gyon hatásos gyógykenőcsök bőrrendellenességek kezelésére, fekélyek−
re, pubertáskori pattanásos bőrre. Mindezeket a bolt természetgyógyász
vezetője a panaszok alapján összeállítja, és kúraszerűen ajánlja a hozzá
tanácsért fordulóknak. Bódítóan jó illatúak a gyümölcsteák és a belőlük
készült teakeverékek. Ezek szórt alakban kaphatók, a kért mennyiséget a
boltban mérik ki. Ha ezeket a készítményeket ajándéknak szánja a vásár−
ló, akkor ünnepi csomagolásban viheti haza a kiválasztott terméket. A vá−
sárló panaszai alapján megfelelő és hatásos teakeverékeket is készíte−
nek. Kapható itt például teakeverék vesekövekre, amely kihajtja a szerve−
zetből a köveket, méghozzá fájdalommentesen.
A második meglepetés akkor éri a vevőt, amikor fizetni készül. Mert az
itteni kúraszerűen ajánlott készítmények nem ezrekbe kerülnek, mint a
házaló árusok esetében, hanem legfeljebb két−háromszáz koronába, és
az adag rendszerint másfél hónapra elegendő. "Soha nem igyekszem rá−
tukmálni a vevőre az árumat. A kapcsolat alapja a bizalom és az őszinte−
ség. Nálunk a vevő biztos lehet a diszkréciónkban. Ha bizalommal fordul
valaki hozzám a bajával, akkor én ezt ilymódon viszonzom. De őszinte is
vagyok, mert a tanácsadásnál sokszor azt is ki kell mondani, amit a ve−
vő talán nem szeretne hallani. De ez a gyógyulás garanciája." − árulja el
üzleti filozófiáját Fejes Éva. Sokan valószínűleg épp ezért is visszatérő
vendégek. Egyebek között a klimaxos panaszokkal hozzá forduló höl−
gyek, akiknek mindig tud nem hormonális alapú szereket ajánlani.
A Biocentrum az idén is nyereményjátékot szervezett a vevőknek. Öt
éve vezették be azt a gyakorlatot, hogy az ötszáz koronát meghaladó ér−
tékben vásárolók sorsoláson vesznek részt. A sorsolás december 23−án,
aranyvasárnap, 13 órakor lesz a boltban. Aki nem tud ott lenni, annak a
nyereményét félreteszik.

Predajňa hojivých krémov
a prírodných vitamínov
Do predajne Biocentrum na
Hlavnej ulici 4238 sa vždy oplatí
zájsť, na prahu Vianoc obzvlášť.
Návštevníka zaiste prekvapí bo−
hatá škála ponúkaných tovarov.
Pani Eva Fejes, vedúca predaj−
ne, v ktorej za prijateľné ceny mož−
no vyberať i zo širokej škály koz−
metických prípravkov značky
Loreal, samozrejme prispôsobila
ponuku obchodíka aj blížiacim sa
Vianociam. V ponuke má aj tradič−
né produkty na sviatočný škôl, ako
je napríklad tepelne upravovaná
fazuľa, šošovica či hrozienka
garantovanej kvality. Novinkou
tohto roka sú sviečky a anjeli zo
skla. Len tu predávajú zvláštne so−
li do kúpeľa, veľmi účinné a hojivé
krémy z liečivých byliniek na rôzne
kožné problémy. Krémy pripravuje
a odporúča vo forme kúry zákaz−
níkom vedúca predajne. Nádherne

rozvoniavajú v predajni aj sypané
ovocné čaje, ktoré ak zákazník
chce niekomu podarovať, dostane
ich v darčekovom balení. Ale mie−
šajú tu pre zákazníkov aj rôzne ča−
je z liečivých byliniek. Dostať tu
napríklad aj čaj na obličkové ka−
mene, ktorý pomáha vypudiť ka−
mene z organizmu, a to bezbolest−
ne. Samozrejme, nemôžu chýbať z
ponuky predajne ani vitamínové
prípravky v ozdobnom balení.
Druhýkrát sa zákazník v pre−
dajni prekvapí pri platení. Ceny tu
ponúkaných produktov sú totiž o−
veľa prijateľnejšie, ako v iných pre−
dajniach s podobným sortimen−
tom. „Nikdy sa nesnažím naho−
voriť zákazníka na môj tovar.
Základom dobrého vzťahu je dô−
vera, úprimnosť a diskrétnosť. U
nás sa môže zákazník zdôveriť so
svojim problémom. Ale sme aj ú−
primní, lebo pri poradenstve je ob−

čas nevyhnutné povedať aj to, čo
by zákazník radšej nechcel počuť.
Ale táto úprimnosť je nevyhnutná
v záujme zlepšenia zdravotného
stavu.“ – prezrádza svoju filozofiu
Eva Fejes. Možno práve preto veľa
klientov navštevuje túto predajňu
pravidelne.
Predajňa Biocentrum usporiada
aj tento rok losovanie. Už piaty
rok sa na tomto losovaní zúčast−

nia všetci tí, ktorí nakúpia tovar v
tejto predajni nad 500 korún.
Losovanie sa uskutoční 23. de−
cembra, na Zlatú nedeľu o 13. ho−
dine v predajni Biocentrum. Výhry
tých, ktorí sa losovania nemôžu
zúčastniť, budú v predajni odlože−
né.
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Krónika

A VMK programjából

Novorodenci/Születések

 2007. december 21.− 17.00 ó.: a Vámbéry Gimnázium szalagava−
tója
 2008 január 9. − 9.00 és 11 ó. : a FORRÁS SZÍNHÁZ −

Šnírerová Vivien
Rakovicky Patrik
Bugárová Anna Katarína
Kvarda András
Kohári Roland
Kohát Csilla
Szelle Máté
Oroszi Erich
Lukács Máté
Lukács Ákos
Rajcsányi Bence Attila
Rigó Áron
Uherová Barbara
Viola Natália

GYŐR bemutatja: Mátyás király krónikái című mesejátékát

 január 11. − 19.00 ó.: BLACK FIRE − FEKETE TŰZ

A tánc és a zene ördögei, Szakmai tanácsadó és pedagógus :
Varga Ervin, Szlovákia, Igazgató, művészeti vezető :
Masunaga Tetsuo, Tokyo, Japán − Fergeteges táncműsor, csak
egyszer Dunaszerdahelyen, ilyet még nem láttak!
 január 17. − 11.00 és 19.00 ó.: a SZABADKAI NÉPSZÍN−
HÁZ − SZABADKA bemutatja: Rideg Sándor − Tímár Péter:
INDUL A BAKTERHÁZ című vígjátékát
 január : KI MIT TUD? − tehetségkutató verseny a Kondé
Miklós Polgári Társulás és a VMK közös rendezésében.

Vermes villa
A Kortárs Magyar Galériában
Világ − Kép kiállítás. A Luzsicza
Teremben válogatás látható a
KMG gyűjteményéből. Megte−
kinthető 2008. január 20−ig, hét−
fő−péntek 10.00−17.00 ó.
*

Zomreli / Elhalálozások

Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Bugár Ladislav –
Mešterová Perla
Kiss Dionyz –
Lászlóová Rozália
Horváth Jozef –
Márkusová Elena
Gerasimov Ladislav –
Lőrincziová Csilla
Kollár František –
Bognárová Angelika
Veľa šťastia a lásky
v spoločnom živote!
Sok szerencsét és boldogsá−
got a közös úton!

Relácie DSTV: Správy
*
Magazín − Nové Správy a
Magazín každý štvrtok o 18.00.
Nepretržité opakovanie, výnim−
kou technickej prestávky.

KIÁLLÍTÁS

Novorodencom prajeme
dobré zdravie!
Az újszülöttnek jó
egészséget kívánunk!

Katona Rudolf (1948)
Vajas Karol (1936)
Szekács Alexander (1932)
Csémyová Irena (1928)
Némethová Irena (1934)
Magyaricsová Helena (1943)
Szemes František (1953)
Mészáros Ernő (1934)
Ing. Kolárovská Anna (1946)
Gódányová Zuzana (1955)
Bokrosová Emma (1926)
Buga Jozef (1960)
Zeman František (1925)
Homolová Františka (1928)
Cziróková Irena (1920)

A DSZTV műsora: Híradó *
Magazin − Új Hírek és Magazin
minden csütörtökön 18.00−kor.
Folyamatos ismétlés, kivéve a
technikai szüneteket.

Köszönetnyilvánítás

Umelá ľadová plocha je v prevádzke
Otváracie hodiny. Pondelok−štvrtok, nedeľa : 10−18. hod.
Piatok−sobota: 10−20. hod.
Sadzby vstupného:
Kategórie vstupného/ hod.:
Výška :
Deti do 15 rokov
100,− Sk / 2 hodiny
Deti do 15 rokov s kartou PRO DS
30,− Sk / 2 hodiny
Dospelí
150,− Sk/ 2 hodiny
Dospelí s kartou PRO DS
60,− Sk/ 2 hodiny
Školy
60,− Sk/ 2 hodiny
ZŠ a stredné školy v sprievode pedagóga 30,− Sk/ 2 hodiny
v dopoludňajších hodinách (pracovné dni)
Sprievod (rodič)
10,− Sk/ 2 hodiny
Prenájom ľad. plochy na hokej
3.000,− Sk/ 1 hodinu
PERMANENTKA:
týždenná
dospelí :
deti do 15 r.:
mesačná
dospelí:
deti do 15 r.:
sezónna
dospelí:
deti do 15 r. :

840 Sk,
560,− Sk

s kartou PRO DS: 340,− Sk
s kartou PRO DS: 170,− Sk

2700 ,− Sk
1800,− Sk

s kartou PRO DS 1080,− Sk
s kartou PRO DS: 540,− Sk

5400,− Sk
3600,− Sk

s kartou PRO DS : 2160,− Sk
s kartou PRO DS: 1870,− Sk
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A Rózsaliget 1372−es lakótömb−
jének lakói köszönetet monda−
nak a városházának azért, hogy a
panelház mellett parkolóhelye−
ket alakítottak ki. Ez a gyalogo−
soknak és a gépjárművezetőknek
is jó, mert van hol parkolni, a
járdák pedig felszabadultak.
A ház lakói
és gépkocsi−tulajdonosai

BÁL
A Dunaszerdahelyi Vámbéry
Ármin Magyar Tannyelvű
Gimnázium szülői munkakö−
zössége és az iskola igazgató−
sága értesíti a szülőket és az
iskolabarátokat, hogy 2008.
január 19−én 19.00 órai kez−
dettel megrendezi a XIII.
szülői bált a Dunaszerdahelyi
Mezőgazdasági Középiskola
épületében. Belépődíj: 500.−
Sk. A zenét a REMIX zenekar
és Miklós Gábor szolgáltatja.
Jegyelővétel és asztalfoglalás
az iskola titkárságán. Tombo−
ladíjak felajánlását köszönet−
tel fogadják.
Tel.: 031/5522335
fax: 031/5524858
e−mail: vamberygimi@nextra.sk
www.gvamberyds.edu.sk
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Képriport

Karácsonyvárás és Mikulás−ünnep

A DH−val
jövőre is!
S DH aj
v novom roku

