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Počasie policajtom neprialo
„Keďže ľudia väčšinou dochádzajú do kontaktu s policajtmi v
negatívnych situáciách, či už ako
obeť trestného činu, pri dopravných nehodách, rôznych kontrolách, našou snahou bolo a bude
pozitívne ovplyvňovať názory
občanov na prácu polície, zvyšo-

tomto duchu. Tieto každoročné
stretnutia sa stali už tradičné a
veľmi obľúbené hlavne medzi
mládežou. To dnešné je už ôsme.
Teší ma, že i napriek tomu že
nám počasie nepraje tribúna pre
divákov sa zaplnila do posledného miestečka,“ odznelo z úst riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ
Dunajská Streda pri jeho úvodnom privítacom prejave.
Po ňom sa prítomným divákom,
hlavne žiakom a študentom
miestnych škôl predstavili s ukážkami svojej činnosti. Na samom
začiatku však svoju šikovnosť a
rýchlosť predviedli hasiči, keď za
niekoľko minút uhasili horiace
vozidlo. Veľký záujem u prítomných vzbudili ukážky Útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného Zboru, kriminalistického
a expertízneho ústavu Policajného zboru , služobnej kinológie a policajnej hipológie Krajských riaditeľstiev Policajného
zboru Trnava a Bratislava. Pozornosť pútala i technika dopravnej polície a na vlastnej koži si prítomní okúsili v akých autách sa
vozia policajti. Prezreli si aj ich
policajné motorky. Najviac sa
celému podujatiu tešili deti, pre
ktoré bolo pripravených množstvo súťaží a atrakcií.
Text a foto: Vladislav Kmeť

vať a prehlbovať dôveryhodnosť
občanov v políciu.
A práve „Deň polície“ je výbornou príležitosťou ukázať a prezentovať prácu policajtov občanom z pozitívneho hľadiska. Cieľ
snaženia je, aby ľudia slovo policajt spájali so slovom priateľ.
Preto sa takéto stretnutia s políciou nesú v znamení hesla „Polícia
občanom – občania polícii.“
Aj dňa stretnutie 18. júna tu vo
Veľkom Mederi na miestnom futbalovom štadióne sa nesie v
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Nové objekty na termálnom kúpalisku
V živote termálneho kúpaliska sa
jún zapíše veľkými písmenami,
veď ku krásnemu areálu pribudul
ďalší pozoruhodný objekt. Zdôraznil to vo svojom slávnostnom
príhovore jeden z konateľov spoločnosti Dénes Mikóczy. Jeho
slávnostný príhovor prinášame v
plnom znení.
„Dôvodom nášho dnešného
stretnutia tu na trermálnom
kúpalisku vo Veľkom Mederi, sú

skutočnosti, ktoré v poslednej
dobe značne premenili obraz
kúpaliska, myslím konkrétne na
prestavbu krytej časti termálneho
kúpaliska, zavedenia nového inteligentného vstupného systému,
prístavby novej relaxačnej miestnosti a výstavby dvoch moderných tobogánov s celoročnou
prevádzkou, s rôznymi svetelný-

mi a inými efektami. A dnes sme
sa zišli aby sme spolu s vami slávnostne odovzdali do užívania
našu najnovšiu pýchu, nový krytý
komplex s celoročnou prevádzkou s interaktívnou vodnou hrou,
tzv.vodnou vežou poskytujúcu
zábavu pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Touto cestou by
som chcel poďakovať vám všetkým, ktorí ste nejakou formou
prispeli k realizácii tohoto diela,

vi konateľovi Ing. Vörösovi a
vedúcemu stavby p. Tornyaimu
za ich prácu, ako aj ostatným firmám ktoré sa podielali na kvalite
stavby ako aj dodržaní časového
limitu stavby.

Môžeme byť právom hrdí, veď
dnešným dńom sa naše termálne
kúpalisko jednoznačne zaradilo
medzi najatraktívnejšie akvaparky Strednej Európy ako aj širšieho európskeho regiónu. Okrem

Tiež by som chcel vysloviť
veľkú vďaku kolektívu TERMAL
s.r.o., pod vedením prev. riaditeľky Mgr. Judit Lénártovej, za
zabezpečenie nerušenej pevádzky
kúpaliska počas stavebných prác.
Sme na vás veľmi hrdí.
Koncepcia rozvoja termálneho
kúpaliska vypracovaná holandsko-slovenskou konzultačnou spoločnosťou VVMZ, Termál s.r.o, a
odborníkmi pôsobiacimi v cestovnom ruchu a iných profesií, sa
teda postupne začína realizovať aj
v skutočnosti

blahodarne pôsobiacej termálnej vody si naši náštevníci môžu
užiť aj ďalších nezabudnuteľných zážitkov a atrakcií, ktoré
sme pripravili pre všetky vekové
kategórie návštevníkov.
Som presvedčený, že naša
spoločne vytvorená koncepcia
rozvoja termálneho kúpaliska sa
potvrdila, o čom svedčí aj viacstotisícová ročná návštevnosť zo
zahraničia, ako aj stále väčší počet
návštevníkov zo Slovenska.“

aby sa naše sny krok za krokom
stali realitou. Zvlášť by som chcel
poďakovať projekčnej firme
ADIF, Ing. Ambrušovi a Ing.
Almásimu, za krásny projekt,
ktorý je v krásnom súľade už s existujúcimi stavbami kúpaliska. V
neposlednom rade by so chcel
poďakovať hlavnému dodávateľovi, firme OSP DANUBIUS, páno-

Text a foto: Vladislav Kmeť
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Programová ponuka

Augusztus 2010 August
PROGRAM KINA – SLOVAN – MOZIMŰSOR
streda 18. august 2010 o 20.00 hod.
PRINC Z PERZIE: PIESKY ČASU
PERZSIA HERCEGE – AZ IDŐ HOMOKJA
film: USA
hrajú: Jake Gylenhall (princ Dastan) Gemma Arterton (princezná
Tamina) Ben Kingley, Alfred Molina a ďalší...
žáner: akčný, dobrodružný film – slovenské titulky - 117 minút
odporúčaná prístupnosť: tento film je nevhodný pre maloletých
do 12 rokov

Állandó programok és próbák a VMK-ban
MEGYER TÁNCEGYÜTTES
kedd
18.00 – 22.00 ó.
péntek
18.00 – 22.00 ó.

KIS MEGYER GYERMEK
NÉPTÁNCEGYÜTTES
kedd 9.00 –11.00 ó.

– CITY DANCE CLUB
– MODERTÁNC
vasárnap
13.00 – 19.00 ó.

hétfő
csütörtök

AEROBIC
19.00 – 20.00 ó.
19.00 – 20.00 ó.

HÁTGERINCTORNA
csütörtök
19.00 – 20.00 ó.

szerda

ZUMBA
19.00 – 20.00 ó.

XX. ročník Veľkomederských
Svätoštefanských kultúrnych dní
v dňoch 20 – 22. augusta 2010
20. augusta 2010 (piatok) miesto:
promenáda termálneho kúpaliska – prírodné javisko
16.00 – slávnostné otvorenie XX. ročníka Veľkomederských
Svätoštefanských kultúrnych dní a zahájenie rockového festivalu Megyerock 2010
Vystúpia:
17.00 – UNCORE 80´
18.00 – KING SIZE
19.30 – BIG MAN BAND
21.30 – NAGY FERÓ a rocková skupina
BEATRICE
19.00 – Slávnostná omša v miestnom
katolickom kostole
21. augusta 2010 (sobota)miesto:
Svätoštefanská ulica, nádvorie kláštornej školy
07.00 – IV. ročník Cyklistických pretekov na počesť sv. Štefana
08.00 – Varenie gulášu – mestská súťaž vo dvore kláštora
09.00 – Dom hier
10.00 – Ukážky ľudových remesiel
11.30 – Tanečné vystúpenie telesne postihnutých - vozičkárov
12.00 – Ľudová hudba – Lévay Dezider a ochutnávka vín
13.00 – Súťaž v maľovaní pre detí
13.30 – Vystúpenie hudobneho dua Kisvarázs
14.00 – Svätoštefanský mládežnícky šachový turnaj
14.30 – Vyhodnotenie súťaže vo varení gulášu – odovzdanie cien
15.00 – Kultúrny program družobneho mesta Chropyně
15.30 – Vystúpenie tanečnej skupiny VaLAKik z Opatovského
Sokolca
16.00 – Vystúpenie spevokolu Dalárda z Trhovej Hradskej
16.30 - Ukážky z produkcie skupiny Kicsi Szöcsi a Kangoo Csapat
17.00 – Vystúpenie tanečnej skupiny moderného tanca City Dance
Club a Dance Aerobic
18.00 – Ekumenická bohoslužba – Rímskokatolický farský kostol sv.
Mikuláša
19.00 – Slávnostné odhalenie vyrezávaného pamätného stĺpu na

počesť bývalého farára
László Kovácsa
19.15 – Slávnostné kladenie vencov
pri soche sv. Štefana
Slávnostný prejav prednesie
Edit Bauer, poslankyňa EU.
Spoluúčinkuje: dychový
súbor Oucha
19.45 – Koncert dychového súboru Oucha zo Zemianskej Olče
21.00 – Galaprogram – vystúpenie interpretov maďarskej ľudovej
hudby, operety a Muzikálu
Účinkujú: Barbara Matlák, Katalin Katona, Katalin Kollár, György
Derzsi, Árpád Iványi
Doprevádza: ľudová hudba Ernő Mezeiho, Športový areál
11.45 – Súťaž v vzpieraní družstiev veteránov Česko – Sovensko
14.00 - Pohárový zápas: Veľký Meder – Tápiógyörgye
Futbalové ihrisko Ižop
10.30 - Dorastenecké majstrovské futbalové stretnutie: Ižop – Jahodná
14.00 – Detský program, súťaž vo varení gulášu
- Pohárové stretnutie: Ižop - Chropyně
17.00 – Majstrovské futbalové stretnutie: Ižop - Padáň
Promenáda termálneho kúpaliska – prírodné javisko
19.30 – RÉGI MESE – vystúpenie bývalých členov skupiny Ghymes
21.30 – LATIN DUÓ - koncert Tátrai Tibora a Szűcs Antal Gábora
22. augusta 2010 (nedeľa) miesto: promenáda termálneho kúpaliska, nádvorie kláštornej školy
08.00 – Predajné trhy na Promenáde
10.00 – Slávnostná svätá omša – nádvorie kláštornej školy
14.30 – Dorastenecké majstrovské futbalové stretnutie: Veľký Meder Okoličná na Ostrove
15.00 – Promenádna hudba
17.00 – Majstrovské futbalové stretnutie: Veľký Meder - Okoličná na
Ostrove
17.00 – Promenádný koncert dychového súboru z Balatonfüredu
19.00 – Vystúpenie ľudovej hudby Jánosa Veszprémiho
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Újszülötteink
Szalay Tamás, Lakatos Július, Fodor
Marián, Soóky Kristián, Blahutová
Noémi, Miko József, Kúr Linda

Helyreigazítás

Szíves elnézést kérünk a Tamási szülőktől, ugyanis az
utolsó számunkban közölt Újszülöttek rovatunkból kifelejtettük kicsi lányukat. Ez úton szeretnénk pótolni
mulasztásunkat.
Tehát: 2010. január 25-én megszületett Tamási Zsófia,
aki második leénygyermekként érkezett a családba, mivel
van már egy nővére, Tamási Blanka. A szülőknek gratulálunk és jó egészséget kívánunk.
A szerkesztőség

Örökre eltávoztak

Pozor zmena!
Okrsková volebná komisia č. 4 sa presťahovala z Hasičskej stanice do
ZŠ maď.
Voliči 4. volebného okrsku (ulice ako predtým) môžu odovzdať
svoje hlasy v učebni ZŠ maď. na 1. poschodí.
Jankó

Voľby do NR SR 2010
Počet hlasov pre kandidátov za poslancov NR SR z Veľkého
Mederu
HÍD-MOST – Zoltán Hanuliak
221
SMK
– Klára Sárközi
8 464
– Alexander Névery
1 453
– Zoltán Pápay
131

Nagyová Antónia, Árvaiová Helena,
Lelkes Imrich, Horňák Július, Nagyová
Katarína, Szabóová Magdaléna, Bódiš
Ľudovít, Váradi Štefan, Szalayová
Alžbeta, Ing Bajcsi Ján, Lakatos Jozef,
Bohusová Anna, Némethová Rozália,
Šindlerová Irena, Kameniczký Miloš,
Bekeová Helena, Salmová Irena,
Lakatos Jozef
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Šport

Prijatie u primátora
Futbalisti Veľkého Medera potešili svojich fanúšikov postupom z
V. ligy juh do IV. ligy. Je to historický úspech aj keď sa najmä staršia generácia pamätá na roky, keď
Veľký Meder hral oblastné majstrovstvá. Bolo to ešte za existujúceho Československa a táto súťaž sa
dnes dá porovnať s dnešnou II.
ligou. Pamätá si na to aj Ladislav
Dobis, ktorý dokonca v tom mužstve hral. Dnes je členom vedenia
oddielu a je veľmi rád, že sa konečne po dlhej dobe začína v meste
presadzovať i futbal.
Tento historický úspech si
nemohlo nevšimnúť ani vedenie
mesta, hlavne primátor mesta,
ktorý je veľkým fanúšikom športu
a práve preto dňa 18. júna pozval
celé mužstvo, jeho vedenie, ako i
realizačný tým na slávnostnú
večeru, kde sa im osobne poďakoval za príkladnú reprezentáciu
mesta.
„Som veľmi rád, že po úspešných vzpieračoch sa začína presadzovať aj futbal, ktorý bez diskusie patrí medzi najobľúbenejšie
športy v meste. Konečne sa
dostáva naše mesto do takej súťaže, ktorú si vzhľadom na dlhodobé tradície zaslúži. Myslím si
však, že to ešte nie je konečné
slovo a súčasné ambiciózne vedenie mužstva na čele so Szilárdom
Klempom a Danielom Csepim
urobí všetko pre to, aby sa veľkomederský futbal stal dominantným športom v meste. Som veľmi
rád, že ste nezabudli ani na mládež, pre ktorú úspechy súčasnej
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nostnom príhovore primátor
mesta Ladislav Rudický.

sme nemali súpera a v druhom
kole sme cestovali nerozohraný

generácie poslúžia ako vzor a
dobrá motivácia. Žiaľ v súčasnej
zlej ekonomickej situácii, ktorá je
zapríčinená celosvetovou krízou
mesto nevie finančne podporo-

Pod tento úspech sa veľkou
mierou podpísal i tréner mužstva
Stanislav Lieskovský. Je akýmsi
odborníkom na postupy, veď
pred rokom taktiež s mužstvom

vať futbal tak, ako by to chcelo,
no dúfam, že i na tomto úseku v
čo najkratšej dobe dôjde k zlepšeniu,“ povedal vo svojom sláv-

Čierneho Brodu postúpil z V. ligy
juh do IV. ligy a tento úspech
zopakoval aj so svojim novým
mužstvom Veľký Meder. Požiadali sme ho o krátke zhodnotenie
úspešnej sezóny.
„Celú uplynulú súťažnú sezónu musím rozdeliť na dve časti.
Po úspešnej jeseni, keď sme
neprehrali ani jedno svoje stretnutie nasledovala poslabšia jar,
keď sme už taký úspešný neboli a
veru prehrali sme viacero stretnutí i vlastnou nemohúcnosťou.
Pod túto skutočnosť sa podpísalo
i vystúpenie mužstva Pata zo
súťaže. Práve s nimi sme mali
začať jarnú odvetu. Nakoľko však
vystúpili v prvom odvetnom kole

do Čiernej Vody, kde sme utrpeli svoju prvú prehru v súťaži.
Myslím si, že práve táto prehra sa
potom podpísala pod niektoré
naše slabšie výkony v jarnej
odvetnej časti. Napriek tomu
sme naše snaženie dotiahli do
úspešného konca a som veľmi
rád, že v konečnom dôsledku
sme súťaž vyhrali zaslúžene, veď
skoro do začiatku až do konca
sme boli na jej čele.“
Veľkou oporou mužstva bol
jeho najstarší hráč, bývalý prvoligista i reprezentant Štefan
Maixner. I jeho sme požiadali o
krátke zhodnotenie celej súťaže.
„Do Veľkého Medera som sa
dostal vďaka bývalému spoluhráčovi Szilárdovi Klempovi, ktorý
ma oslovil, či by som im nechcel
pomôcť vyhrať túto súťaž.
Nakoľko som ešte s aktívnym futbalom nemienil prestať, tak som sa
Veľkému Mederu upísal a smelo
môžem prehlásiť, že som to neoľutoval. Našiel som tu veľmi dobrý
kolektív, zanietených funkcionárov a fantastické obecenstvo, ktoré
nás po celú súťaž najviac motivovalo. O tom, čo bude ďalej som
ešte nerozmýšľal. Teraz príde krátky oddych a potom uvidíme, čo
ďalej. Ak bude mať Veľký Meder
záujem o ďalšiu spoluprácu neodmietnem ju,“ povedal nám na
záver Štefan Maixner.
Text a foto (1): Vladislav Kmeť
Foto (2): Zoltán Kovács

