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Mriszaki hiba okozta akimarcddsta galilntaiTesc6ban, a hiw6g6re megoldotlika probldmait

Balesetvesz€lyes

Hirinyzott a magyar nyelv
az iinkis zolgdl6 p6n zt6rb 6l

Megyenn6,

Galdnta.

Amrilt h6ten

eltfint

magyar nyelv az

ii

a

nkis z olg6l 6 p 6nztfir

96,-

pekb6l a galdntai Tesco
6ruh6zban. Miiszaki fejleszt6s okozta a kimaraddst, ah6w6g6re

helyrer{llt

a

f

ur sz6-EnrrsUlEs

Nagykapos, Az Ungtelepiilds vezetdse me1
roln6, majd val6szinfilt

tiisdn. ,,K6t hete inditottuk el a
galiintai iizlet rendszer6nek
fejleszt6s6t, ez a plnztdr g6peket is 6rinti. Az rijft6s miatt rovid id6re eltiint magyar

bontatn6 azt a F6 utcai

a

eur6pai uni6s t6moga
6piilt Turisztikai Inforn
Kiizpont t6szomsz6dsil

nyelvri menii a kassziikb6l" pontositott a sz6iv6. Hozz6-

H6w6g6re megoldottdk

6lt.

Nagykapos mdg 200

probl6mdt, milr magyarul is
kommunik6lnak a p€nzt6rg6-

onkiszolgdl6 p6nztiirg6pekn6l.
Pdr napja tcibb olvas6nkjelezte, hogy hidnyzik a magyar
nyelv a kindlatb6l. Ndhrinyan
felhdborodtak
kimarad6s

A sz6viv6t6l azt is megk6rdezttik, mi6rt hidnyoznak a
magyar nyelv( feliratok a galdntai 6ruhdzb6l, 6s hogy mi

a

nyfjtott be piilyiizatot

a

t6siigyi 6s r6gi6fejleszt6
nisztdriumhoz, mely s

a

Gal6nt6n n6gy nyelv - magyar, szlov6k, angol, n6met koziil vdlaszthat a v6s6rl6 az

.

a nag

lak6h6zat, mely

s6g. ,,Eln6z6st k6riink a
vdsrirl6inkt6l" - irta Ferendiik.

gnRtRLos EvR

varos a r(

a

tette, a fejleszt6sre a szolg6ltatiisok javitdsa miatt van sziik-

rend.

6s

8,06 milli6 korona (26t

eur6) tisszkrilts6 ggel egy
cai hflz 6t6pit6s6vel infor
6s kozpontot 6pitettekvo
projekt kcilts6geinek 75
I6kdt az Eur6pa Uni6 rill

pek.

r

iillam 1,61 milli6

korc

az

alapjrin hat{rozz{k meg, hov6
kell 6s hovii nem kell magyar

gtud-

felirat. K6rd6seinkre nem kap-

(53 ezer eur6) ji{rult hc
kiad6sokhoz, a telepiil
pedig csak azS szAzallkr

tuk, m(szaki fejleszt6s miatt tunkv6laszt. Az iizletldnc nddt(nt el a magyar nyelv a p6nz- szegi szupermarketjdben ma-

r6szt kellett volna kifizet
krizpont azt{n a tewez

miatt. Tomiis Ferenddkt6l,
iizletliinc sz6iv 6jdt6l

me

tdrg6pekb6l. Intenzfven dolgoztak a probl6ma helyredlli

gyar feliratok is segitik a v6silrl6k t6j6koz6dds6t.

A gahintai druhdzban nincsmek magtar

I

Nagykaposontergyalt Dobson Tibor dand|rtdbornok,

a

j6val dr6gdbban,

feliratok
(A szerz6 felv6tele)

pinc6t taliltak, 6s rijabb

Magyar Rendv6delmi l(ar elnoke

v:lrt kiadiisok is ad6dtr
plusz kdlti6geket egyd
sem az uni6s tdmogat
sem 6llami hozz{jilrui..

Egyiittmfikodn6nek az cink6ntes tiizolt6k
rekkel rijabb egyeztet6sre kertil
sor Ogyalliin. Dobson Tibor szekatasztr6fahelyzetekben
l6nyegtelen szempont, hogy ki

LECZO ZOLTAN

Nagrkapos, Szakmai konferenci6t rendeztek a v6rosban a
hdt vdgdn a Nemzetstratdgiai

Kutat6intdzet

szervez6sdben.

Dobson Tibor dand6rt6bornok

kezdem6nyez6snek tartja azt,
hogy az rinkdntes trizolt6k Kdrp

iit-me dence i h 6I6zatba szew e -

z6djenek.

,*Az

onk6ntes trizolt6k

szolgdlata nemzetstrat6giai jelent6s6gii, hiszen a magyar emberek 6letdnek, vagyonilnak v6delme, ment6se mindenndl fontosabb, 6s ez a tev6kenysdg a
nemzeti hagyom6ny6rz6shez, a
krizoss€g6pitdshez is hozzAj6rul. Hogy a kiilhoni magyar <ink6ntes tft olt6-egyesiiletek miikod6s6nek felt6telei fejleszthet6k legyenek, s erre a cdlra uni6s

nemzetis6gri,

tiizolt6knak

6s m6s

nem lehetett kifizetni, a
v6giil a v:irosnak kellett r
nia. A 2007 -ben iitadott 1
tikai Informiici6s Krizpoi
szomsz6dsiigiiban egy vis

a

rendv6delmi

szervek dolgoz6inak is az az els6dleges feladatu( hogy ilyenkor segitsenek a bajbajutott em-

szlov6kiai iink6ntes tfuolt6egyesriletek vezet6ivel, valamint r6gi6beli polgiirmesterekkeltaliilkozott.
Molniir Gyorgy, a Nemzetstrat6giai Kutat6int6zet igazgat6ja lapunknak elmondta, tcibb
szempontb6l is tdmogatand6

rint
milyen

9,15

korondb6l (304 ezer eur,
sziilt el, ugyanis a hilz

A nagfuaposi taldlkozdn d teflezett egiittrn'iikiidds lehet6sigeir6l
is

formdir6l tdrgaltak

forr6st is ig6nybe lehessen venni, t6rs6genk6nt is meg kell szervez6dniiik. Int6zetiink c6lja,
hogy a2074 6s 2020 koztitti id6-

szakban hat:irokon ritivel6 fejlesztdsi projekt induljon, ez6rt

kezdti.ik el a Magyar Tfizolt6
Szcivets6ggel karciltve az ehhez

sziiks6ges partners6g l6treho z6s rit"

t6.

- nyil atkozta az igazga-

,,Szervezetiink biztositja a
6s az anyagi felt6teleket a r6gi6nk6nti hdl6zatok l6trejritt6hez, az el6kdszit6 tal6lszervez6si

(A szerz6 felv6tele)

koz6khoz. Az onkdntes trizolt6k
k6pz6snek finanszirozds6hoz is

hozzdj6rulunk"

-

nyilatkozta a

kutat6int6zet i gazgat6ja.
Dobson Tibor danddrtdbornok, a Magyar Rendv6delmi Kar
eln<ike hangsrilyozta, a tervezett
egyiittmrik<id6s semmik6pp sem
jelenti a szomsz6dos orsz6gok
beliigyeibe val6 beavatkozdst.
Ez6rt az elmrilt napokban az tigy

kapcsdn Budapesten t6rgyalt
szlovdkiai diplomatdkkal, majd
hamarosan a szlovdkiai parfne-

bereknek. ,[z Lrvtzvagy atfiz
nem tiszteli az orszdghat6rokat,
ez6rt a hat6r menti r6gi6krisszefog6sa kiemelt jelent6s6gii. A
tervezeft e gyiittmrikod6s keret6ben szeretn6nk a hatdr mindk6t oldal6n krjzds rendezv6nyeket, szakmai k6pz6seket szervezni, illewe eur6pai uni6s forr6sok felhaszn6liis6val technikai
fejleszt6seket is megval6sitani.
Term6szetesen munkdnk sori{n
nem feledkeziinkmeg a Karpi{t-

medenc6ben nagy mriltra
visszatekint5 cink6ntes titzolt6-egyesiiletek kriz<iss6ger6sf t5 6s hagyomrlny5 rz6 szerepdrll

sem, 6s fontosnak tartjuk

az

ilyen szervezetekben tev6kenyked6 fiatalok k6pzdsdt 6s neve-

A luiz helym vag parkol

l6s6tis."

vdrosi park risze lmne

GulyAsf6z6 versenyre, koncertekre 6s kirako d6vAsdrbavdrjilk a vend6geket, a

rendeniny el6tt 6rt6kelik az elmdlt

Nvdrnvifd hrrlit szprrrqTttplr

tizer
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