Óvodai beíratások
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Várjuk ki
a végét!

M

últ szombaton földrengés volt
Dél-Szlovákiában, Dunaszerdahelyen is többen érezték. Ugyanakkor Magyarországon is rengett
a föld, és Szlovákiában rögtön
akadtak, akik biztosra vették,
hogy a földmozgások magyarországi epicentrumból terjedtek, elvégre minden, ami
rossz, a déli szomszédtól jön. A szakemberek
ugyan kiderítették, hogy az epicentrum messze
északon, a Norvégiához tartozó Jan Mayen sziget közelében volt, az Európa és a Grönland közötti tektonikus repedés körül, de ez a magyarfóbiában szenvedőket nem győzte meg. Nekik változatlanul
meggyőződésük, hogy a határon túli magyarok számára a Magyarország által felkínált kettős állampolgárság legalább akkora szerencsétlenség Szlovákiára nézve, mint egy kiadós földrengés, ha
ugyan nem nagyobb.
Iveta Radičová a kérdést államközi szerződéssel
szeretné rendezni, "ahogy ez a civilizált európai országokban szokás". Civilizált országok ugyan nem
szokták jogszűkítő nyelvtörvénnyel vagy zsonglőrködő közigazgatási területi beosztással hátrányos
helyzetbe hozni saját állampolgáraikat, még ha
azok kisebbségiek is. De ne soroljuk tovább, mi mindent nem szoktak, pedig lenne mit.
Mi ne legyünk fóbiás gyanakvók. Bízzunk abban, hogy a szlovák kormányzat részéről a korrekt megoldás igénye valós, és hamarosan nem kell
semmiféle hátrányos következménytől tartaniuk
azoknak, akik a kettős állampolgárság mellett döntenek. Orbán Viktor Dunaszerdahelyen tapasztalt
optimizmusa is növelheti a reményt, hogy az ellendrukkerek minden vészjósló károgása ellenére belátható időn belül így lesz.

Orbán Viktor
Dunaszerdahelyen
Magyar civil szervezetek képviselőivel
találkozott
3. oldal

Útulok pre
psov

Hencze
Angelika:

Nájde sa
riešenie?

„Behozhatatlan
az anyanyelvű
oktatás hiánya.”
5. strana

10. oldal.

2

Időszerű témák

Aktuality

Kitüntetések dunaszerdahelyieknek
A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 21-ikén nagyszabású ünnepség volt Győr városában. A rendezvényen a díjazottak között dunaszerdahelyiek is voltak.
Az ünnepélyes esemény, amelyre a Richter-teremben került sor, a Himnusz eléneklésével kezdődött. A díjakat Simon Róbert Balázs, Győr alpolgármestere adta át. Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere a két város közötti kulturális kapcsolatok kibővítéséért végzett kiemelkedő tevékenységéért elismerő oklevelet és könyvjutalmat vehetett át. Dunaszerdahely volt
alpolgármesterét, Nagy Frigyest is kitüntették,ő nem volt ott az ünnepségen. Elismerésben részesült Ibolya Ildikó, a VMK igazgatónője is. Dr. Czellárik Mária és Dr. Czellárik Sándor
ezüst emlékérmet kaptak. A rendezvény a Győri Filharmonikus Zenekar koncertjével zárult.

Vyznamenaní Dunajskostredčania
Pri príležitosti Dňa maďarskej kultúry sa v Győri konala veľkolepá slávnosť. Na podujatí
odovzdali viacero vyznamenaní. Medzi ocenenými boli aj Dunajskostredčania. Ceny odovzdal
viceprimátor mesta Győr Róbert Balázs Simon. Primátor Dunajskej Stredy JUDr. Zoltán Hájos prevzal diplom a knižnú odmenu za zásluhy o rozvoj kultúrnych kontaktov dvoch miest.
Medzi ocenenými bol aj bývalý viceprimátor Fridrich Nagy. Ocenenie obdržala riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Ildikó Ibolya, okrem nej aj Mária Czellárik a Sándor Czellárik.

Szünetel a kátyúzás
A téliesre fordult idő miatt jelenleg szünetel a kátyúzás. Január elején a kedvező időjárás kihasználva
elkezdték a legsürgősebb téli kátyúzást olyan helyeken, ahol az úthibák leginkább veszélyeztetik az
autóforgalmat. A kisebb kátyúkat hideg aszfaltborítással igyekeztek kijavítani. Más útszakaszokon
vannak mélyebb kátyúk is, ám ezek befoltozása gondosabb előkészítést igényel. Amint az időjárás
megengedi és a hőmérséklet állandósul, nekilátnak
a tervezett tavaszi kátyúzásnak is, amelyre a városi költségvetés több mint 70 ezer eurót különített el.
A legrosszabb a helyzet a Sport utcában, a Vasút utcában, valamint a lakótelepeken lévő utakon.

Ankét az információs
pultnál
A napokban a városháza információs pultjánál kérdőívet kapnak a hivatali ügyeiket intéző polgárok,
és önkéntes alapon kitölthetik őket. Két kérdésre válaszolhatnak röviden, többek között arra, hogy elégedettek -e a központi ügyfélszolgálati irodában az
ügyintézéssel. A felmérés belső hivatali használatra készül és a cél az ügyfélfogadó iroda munkájának
a javítása. A városi hivatal köszöni a segítőkészségét azoknak, akik részt vesznek az ankétban.

Anketa pri
Ellopták a rézcsurgókat informačnom pulte
Január elején éjszaka ismeretlen tettesek ellopták
a Fontánától a kerékpárboltig terjedő Fő utcai üzletsor esőcsatorna-rendszerét. A tolvajok a négy
épület homlokzatáról és hátsó részéről mintegy 40
folyóméter rézből készült ereszcsatornát loptak el,
összesen 1040 eurós kárt okoztak. Ezeket az épületek tulajdosai műanyaglefolyókkal pótolják. Az
ellopott rézcsöveket feldarabolt állapotban egy dunaszerdahelyi hulladékbegyűjtő telepen megtalálta
a rendőrség, az elkövetők után még nyomoznak.

A týchto dňoch občania, ktorí vybavujú svoje záležitosti v kancelárii prvého kontaktu na radnici, obdržia anketové lístky, ktoré môžu na princípe dobrovoľnosti vyplniť. Na lístku sú uvedené dve otzáky, jedna z nich sa týka toho, či sú spokojní s vybavovaním
úradných záležitostí v kancelárii na prízemí. Výsledky
zistenia slúžia pre vnútorné potreby úradu a majú za
cieľ skvalitniť prácu kancelárie prvého kontaktu.
Mestský úrad ďakuje za spoluprácu všetkým občanom, ktorí sa zapájajú do anketovej akcie.

Ukradli medené potrubie Opravy výtlkov prerušili
Začiatkom januára cez noc neznámi páchatelia ukradli systém dažďových žliab a zvodov od
Fontány až po predajňu byciklov na Hlavnej ulici. Lupiči kovov odstránili z fasády a zadných častí 4 budov 40 bežných metrov medených žliab a
príslušenstva, čím spôsobili škodu 1040 eúr. Majitelia obchodov ukradnuté estetické rúry nahradili
novými z PVC. Ukradnuté medené rúry polícia objavila rozkúskované v zberných surovinách.

Pri priaznivom počasí samospráva bude pokračovať urgentné opravy výtlkov na úsekoch, kde
tieto ohrozujú cestnú premávku. Použitím tzv. studeného asfaltu začali s úpravou menších dier, kým
to počasie dovolilo. Akonáhle sa teplota vzduchu
ustáli, na rad príde aj plánovaná jarná oprava
výtlkov, na ktorú mesto vyčlenilo vyše 70 tisíc eur.
V najhoršom stave je Športová a Železničná ulica, ďalej cesty na sídliskách.

Január utolsó hetében az újbóli havazás
miatt a városi hivatal illetékes osztályának
gondoskodnia kellett a hatáskörébe tartozó
közterületeken a járdák és utak megtisztításáról. Az üzletek előtti járdán és magánterületeken ezt a bolttulajdonosnak és a lakóknak kell megtenniük.
Koncom januára opäť snežlio, preto príslušné oddelenie radnice sa muselo postarať
o očistenie verejných priestranstiev a ciest v
jeho kompetencii. Za odstránenie snehu z
chodníkov sú zodpovední majitelia priľahlých obchodov a domov.

Výstava v Gallery Nova
V znamení roku kresťanskej kultúry 2010 ŽOS
vyhlásilo celoštátnu výtvarnú súťaž pre deti. Do súťaže prišlo 935 prác, z ktorých 3-členná odborná porota 28 ocenila a vybrala pre výstavu. Z Dunajskej
Stredy boli najúspešnejší žiaci Márie Fodorovej zo
ZŠ Zoltána Kodálya. Výstava Chrám Boží je
sprístupnená do 13. februára v Gallery Nova.

Önkormányzati ülés március
elsején
A Dunaszerdahelyi Városi Képviselő-testület következő soros ülésére március elsején
14 órakor kerül sor, vagyis az eredetileg jelzett
időpontnál egy héttel később, a csúszást az alapiskolai szünet indokolja.

Zasadnutie samosprávy 1. marca
Najbližšie riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Dunajskej Strede sa koná 1.
marca o 14. 00 , čiže z dôvodu školských prázdnin o týždeň neskôr, ako sa pôvodne avizovalo.

Látogatás / Návšteva
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Orbán Viktor Dunaszerdahelyen
Szlovákiai magyar civil
szervezetek képviselőivel
találkozott a városházán
Január 28-ikán, hivatalos szlovákiai munkalátogatása végén Orbán Viktor Dunaszerdahelyre érkezett, hogy találkozzon az
MKP és a szlovákiai magyar civil szervezetek
képviselőivel. A magyar kormányfőt a városháza bejáratánál Dr. Hájos Zoltán polgármester, A. Szabó László alpolgármester
és Berényi József, az MKP elnöke fogadták.
Túloldalt a dunaszerdahelyiek „Viktor, Viktor
köszönjük! Isten hozott Dunaszerdahelyen!"
kiáltásokkal köszöntötték és megtapsolták
a rangos vendéget.
Hájos Zoltán üdvözlő beszédében kiemelte: első
ízben járt Dunaszerdahelyen magyar miniszterelnök. Ezt követően röviden vázolta a város helyzetét, lehetőségeit és gondjait. Orbán Viktor tájékoztatta az ülés résztvevőit pozsonyi hivatalos tárgyalásairól, majd a civil szervezetek képviselői kaptak szót, akik ismertették tevékenységüket, elmondva azt is, miben segíthetné őket az anyaország.
A miniszterelnök így összegezte a sajtónak a dunaszerdahelyi találkozót: "Türelmesen, egy órában
végigvettük minden társadalmi szervezetnek a
helyzetértékelését, meghallgattuk azokat a szempontokat, amelyeket a magyar kormány figyelmébe ajánlanak, legyen szó támogatásról, oktatáspolitikáról vagy éppen külpolitikáról. Feljegyeztük
azokat az igényeket, amelyeket az eredményesebb
civilszervezeti munka érdekében szükségesnek lát-

Hájos Zoltán polgármester üdvözli Orbán Viktort.

nak, és a következő hetekben, hónapokban megpróbáljuk ezeket kielégíteni." Orbán Viktor hozzátette: "Remélem, hogy mind a magyar oktatásügy, mind a magyar egészségügy, mind a magyar
kulturális élet, mind a magyar szellemi élet vagy
az önkormányzati élet ebben az évben már jóval
erősebb lesz, mint amilyen a múlt évben volt."
A dunaszerdahelyi találkozón szóba került a
kettős állampolgárság kérdése, illetve Orbán Viktor és Iveta Radičová szlovák kormányfő megállapodása, hogy kezdjenek a témában tárgyalásokat
egy kormányközi egyezményről. "A miniszterelnök úr kikérte a felvidéki magyarság véleményét,
hogy célszerű-e megkötni Magyarország és Szlovákia között egy államközi megállapodást a kettős állampolgárságról" - nyilatkozta a zárt ajtók
mögött lezajlott találkozóról Hájos Zoltán. "Mi ezt

a törekvést egyértelműen támogatjuk, és kértük a
miniszterelnök urat, hogy a lehetőségek szerint
egyezzen meg a szlovák féllel.”
Berényi József, az MKP elnöke elmondta a sajtónak, hogy a kérdés csak az, mi lesz a megállapodás tartalma és milyen lesz az időzítése. "Nem lehet
várakozni éveket, mert a folyamat már beindult. Ennek egy gyorsan megtörténő tárgyalássorozatnak kell
lennie, hogy a lehető legrövidebb időn belül meghozza
az eredményt, mert az idő az azoknak kedvez, akik
azt szeretnék, hogy itt az emberek elveszítsék a szlovák állampolgárságukat" - fejtette ki véleményét .
Hrubik Béla, a Csemadok elnöke szerint ha a
Kanadában élő szlovákoknak joguk van a kettős
állampolgárságra, akkor a szlovákiai magyaroknak
is joguk van a magyar állampolgárságra, ha erre
igényt tartanak.

Viktor Orbán
v Dunajskej Strede
Na záver oﬁciálnej návštevy maďarského
predsedu vlády Viktora Orbána 28. januára maďarský premiér navštívil aj Dunajskú Stredu.
Na radnici sa stretol čelnými predstaviteľmi
SMK a predstaviteľmi maďarského civilného
sektora. Pred radnicou ho privítal primátor
JUDr. Zoltán Hájos, viceprimátor László A.
Szabó, a predseda SMK, József Berényi. Na rokovaní V. Orbán informoval svojich hostiteľov
o oficiálnych rozhovoroch v Bratislave a podrobne sa zaujímal o živote, potrebách a postrehoch záujmových združení Maďarov na Slovensku. Po rokovaniach pre média uviedol, že

poznamenali všetky
postrehy a návrhy
predstaviteľov Maďarov na Slovensku, ktoré sa snažia zohľadniť.
Aj vďaka tomu školstvo, zdravotníctvo, kultúrny a duchovný život tunajších Maďarov, ako aj samosprávy
zrejme budú v tomto roku silnejšie, ako predtým.
Ohľadne dvojitého občianstva sa Viktor Orbán
informoval o tom, či je účelné uzavrieť medzištátnu zmluvu o dvojitom občianstve. Primátor
Zoltán Hájos pre DH uviedol: „Túto iniciatívu
sme jednoznačne podporili a požiadali sme pána

premiéra, aby sa podľa možností dohodol s druhou stranou o takejto zmluve.“ József Berényi
podotkol: otázkou je len obsah zmluvy a časový
horizont jej uzavretia. Predseda Csemadoku,
Béla Hrubik pripomenul: ak Slováci v Kanade
majú nárok na dvojité občianstvo, tak aj Maďari
na Slovensku nech majú podobné práva.
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Találkozó´ / Stretnutie

Legyen folyamatos a kapcsolat
Városunk polgármestere újévi fogadást tartott és helyi
vállalkozókkal találkozott
Maradjon folyamatos a dunaszerdahelyi
önkormányzat és a város vállalkozói közötti kapcsolat és párbeszéd, ez kölcsönösen
hasznos lehet – hangsúlyozta Dr. Hájos Zoltán polgármester a helyi cégek vezetőivel január 27-ikén megtartott találkozóján.
A Bonbon szálló nagytermében lezajlott kötetlen hangvételű fogadáson többtucat cégtulajdonos vett részt, akiknek vállalkozásai városunkban több száz embernek biztosítanak munkalehetőséget. Hájos Zoltán szerint a felmerülő
gondok könnyebben orvosolhatók, ha ezekről a város vezetése első kézből értesül a vállalkozóktól.
„Bízom abban, hogy az Önök szakmai tudásából
és gazdag élettapasztalataikból is merítve olyan
hosszú távú fejlesztési stratégiát alapozhatunk meg
Dunaszerdahelyen, amely nemcsak városunkat, hanem az egész régiót is fellendítheti” – jelentette
ki a polgármester. Majd hozzáfűzte: újraválasztása
után legalább négyéves időszakban vagy hosszabb
távon gondolkodhatnak. Mint mondta, fontos
azok szakmai hozzáértését is kamatoztatni, akik
a korábbi években részt vettek a városi önkor-

mányzat munkájában vagy más területen mutattak fel eredményeket. Rájuk is számít a város vezetése azzal, hogy létre kívánja hozni az ún. Idősek Tanácsát. De a fiatalok ötleteire és javaslataira is nyitottak, erre jó lehetőséget ad az Ifjúsági
Parlament kínálta fórum. „Az a leglényegesebb,
hogy a gondolatokból, javaslatokból reális tervek

legyenek, azok pedig meg is valósuljanak” – hangsúlyozta a a találkozó elején elhangzott köszöntőjében a polgármester. „Én ehhez partner leszek
és minden ilyen jellegű összejövetelen ott leszek”
– mondta Hájos Zoltán. Majd bemutatta a jelenlévőknek a város január elején beiktatott új alpolgármesterét, A. Szabó Lászlót.

Nech je dialóg sústavný
Primátor mesta sa stretol
s podnikateľmi na
novoročnom prijatí
„Nech je systematický dialóg medzi vedením mesta a miestnymi podnikateľmi,
čo môže byť navzájom užitočné“- skonštatoval primátor JUDr. Zoltán Hájos na
novoročnom stretnutí s majiteľmi najvýznamnejších ﬁriem.
Na stretnutí, ktoré sa konalo 27. januára v
priestoroch hotela Bonbón, sa zúčastnili významní podnikatelia, ktorí vo svojich firmách zamestnávajú stovky občanov nášho
mesta. Ako vo svojom príhovore primátor uviedol, vynárajúce sa problémy sa dajú vyriešiť
operatívnejšie, ak vedenie mesta je o nich informované z prvej ruky, teda od podnikateľov.
„Verím, že sa nám podarí vypracovať takú
dlhodobú rozvojovú stratégiu, ktorej realizácia bude znamenať ďalší rozkvet nášho mesta a celého regiónu“ – skonštatoval primátor.

Ako dodal, teraz môžu uvažovať minimálne vo
štvorročnom časovom horizonte, ďalej hovoril o tom, že plánujú vytvoriť tzv. Radu starších, aby využili odborné a životné skúsenosti
významných osobností mesta. Zároveň vedenie mesta zvažuje aj iniciatívne návrhy
mladých, ktoré sú sformulované na rokovaniach Mládežníckeho parlamentu.

V závere príhovoru na neformálnom stretnutí Z. Hájos povedal, že bude veľmi dôležité, aby sa z dobrých nápadov stali reálne plány, a tie sa majú aj zrealizovať. „Ja budem v
tejto snahe partnerom a prídem na každé podobné stretnutie“ – uviedol na závere primátor mesta, potom prítomným predstavil svojho zástupcu, viceprimátora László A. Szabóa.

Kutyamenheky / Útulok pre psov
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Terítéken a kutyamenhely kérdése
A Városi Tanács is megvitatja az
állatvédők szerződés-javaslatát
Elhagyatottan, céltalanul és éhesen csatangoló kutyával találkozni az utcán – aligha van ennél elszomorítóbb látvány. Városunk utcáin az utóbbi időben egyre gyakrabban bukkannak fel ilyen gazdátlan kutyusok. A legjobb megoldást a kutyamenhely jelenthetné, ahonnan később örökbe is
fogadhatnák őket.
„A hivatalba lépésem óta eltelt másfél évben a
lehetőségekhez mérten próbálom megoldani a
kóbor és elhagyott kutyák elhelyezésének kérdését. Meggyőződésem, hogy a megoldás keresésénél egyaránt figyelembe kell venni a polgárok biztonságát és a kutyabarátok szempontjait. A probléma megoldása ezért korántsem egyszerű” –
mondta lapunknak Dr. Hájos Zoltán polgármester. Az önkormányzat már 2009-ben meghirdette
az első pályázatot kutyamenhely létrehozására,
azonban ezt eredménytelensége miatt meg kellett
ismételni. „Sajnos, tavaly sem jelentkeztek olyan
érdeklődők, akik átfogó projektet tettek volna le az
asztalra, amely tartalmazta volna a menhely működtetésének tárgyi és anyagi feltételeit. Ezért most
már harmadszor tesszük közzé a pályázati felhívást.” /Lásd lapunk 12. oldalán/.

Illusztrációs felvétel

történik meg, akkor majd medializálják a dunaszerdahelyi helyzetet. A polgármester azonban nagyon határozottan leszögezte: „Megengedhetetlen,
hogy ezek az aktivisták diktálják a feltételeket a vá-

rosnak. Zsarolásuknak nem fogunk engedni. Mi korrekt és mielőbbi megoldásra törekszünk, amely
egyaránt megfelel az állatvédők és a kutyabarátok elvárásainak.”

Útulok pre psov –
nájde sa riešenie?
Návrh zmluvy s ochrancami zvierat prerokuje
aj mestská rada

Illusztrációs felvétel

A polgármester bízik abban, hogy most már
eredményes lesz a pályázat. Ha akad olyan jelentkező, aki eleget tesz a megszabott feltételeknek, akkor a város szintén felvállalja ez ügyben
mindazt, amit a felhívásban megjelölt, és a kóbor
kutyák elhúzódó problémája végre közmegelégedésre megoldódhat. „A napokban a Városi Tanács
megtárgyalja azt a szerződés-javaslatot, amelyet
a menhely létrehozásával összefüggésben az állatvédők szervezete nyújtott be a városházára” –
mondta Hájos Zoltán. Öt polgári aktivista ez
ügyben tavaly ősszel szintén a városházához fordult egy beadvánnyal. Ennek a lényege az volt,
hogy a menhely létrehozásához a város biztosítson
telket és pénzt, s ők majd működtetik. Ha ez nem

Opustené, vyhodené, hladné psy sa
túlajú po uliciach – v poslednej dobe sa
čoraz častejšie stretávame s týmto
smutným javom aj v našom meste.
Najlepšie riešenie pre opustené psy
by bol útulok.
„Od môjho nástupu do funkcie pred
poldruha rokom som sa snažil v rámci možností riešiť problematiku umiestnenia túlavých a opustených psov. Som presvedčený,
že pri hľadaní riešenia treba mať na zreteli
aj bezpečnosť obyvateľov, aj návrhy ochrancov zvierat. Preto riešenie tohto problému vôbec nie je jednoduché“ – povedal pre
DH primátor JUDr. Zoltán Hájos. Samospráva ešte v roku 2009 zverejnila výzvu na zriadenie útulku pre psov, tá sa však pre neúspech musela opakovať. „Žiaľ, ani vlani sa
neprihlásil taký záujemca, ktorý by predložil ucelenú koncepciu, vrátane finančnej

analýzy a hmotnéhp zabezpečenia chodu
útulku. Preto sme nútení teraz opakovať
túto výzvu.“ (Viď na strane 12.)
Primátor dúfa, že výzva bude úspešná, a
nájde sa záujemca, ktorý splní všetky podmienky výzvy. V tomto prípade aj mesto bude
konať v súlade s výzvou. Ako primátor povedal, v nasledujúcich dňoch aj mestská
rada prerokuje návrh zmluvy, ktorú predložili v súvislosti s útulkom pre psov ochrancovia zvierat. Ešte v roku 2010 piati občianski
aktivisti iniciovali vo svojom návrhu, aby
mesto poskytlo pozemok a peniaze na útulok,
potom oni ho budú prevádzkovať. Upozorňovali však, že ak sa tak nestane, prípad budú
medializovať. „Je neprijateľné, aby aktivisti diktovali podmienky mestu. Nenecháme sa
vydierať. Mi sa snažíme nájsť rýchle a korektné riešene, ktoré vyhovuje aj ochrancom
a milovníkom zvierať.“ - uviedol na margo
týchto vyhlásení primátor mesta.
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Rozhovor

Za oživenie každodenného
života Dunajskej Stredy
Viceprimátor László A. Szabó: Budúcnosť mesta spočíva v jeho školských zariadeniach
Napriek tomu, že v novembrových komunálnych
voľbách ste kandidovali ako
nováčik, boli ste úspešný. Počítali ste s tým?
– Vďaka dôvere občanov v
druhom volebnom obvode som
sa stal poslancom mestského
zastupiteľstva. Táto dôvera ma
trocha prekvapila, na druhej
strane aj úprimne potešila. Zároveň však kladie na mňa aj nesmiernu zodpovednosť.
Ako ste prijali rozhodnutie primátora JUDr. Zoltána
Hájosa, že vás poveril funkciou viceprimátora?
– Týmto výberom pána primátora sa moje prekvapenie a
pocit zodpovednosti len umocnili. Pri svojom menovaní som
uistil poslancov a obyvateľov
mesta o tom, že stav primus inter pares, teda byť prvým medzi rovnými pre mňa nie je o
funkcii, ale o tom, že v nasledujúcom štvorročnom období
chcem oddane a pokorou slúžiť
Dunajskostredčanom.
Je tomu práve mesiac, čo ste sa stali viceprimátorom. Aké oblasti spadajú do vašej
kompetencie, v akých záležitostiach sa môžu
obyvatelia mesta na Vás obrátiť?
–Do novej funkcie som nastúpil začiatkom januára 2011. Mojou pracovnou náplňou je predovšetkým oblasť školstva, kultúry, športu a sociálne
záležitosti. Teda oblasti, v ktorých som pôsobil aj
doteraz. Domnievam sa, že menované oblasti sú naj-

László A. Szabó s manželkou prichádza na minuloročný ples samosprávy, privíta ich primátor Z. Hájo.s

dôležitejšie z hľadiska duchovného a hmotného rozkvetu mesta. Som presvedčený, že budúcnosť mesta spočíva v jeho školských zariadeniach. Samozrejme si chceme vypočuť aj názory starších generácií. Veď len jedna strana mince je to, že si ich
vážime, organizujeme pre nich zmysluplné programy, na druhej strane môžu svojimi skúsenosťami
prispieť k napredovaniu mesta. Aj preto som za zriadenie tzv. Rady starších. Taktiež považujem za dô-

Profesný životopis
László A. Szabó po ukončení gymnázia v Dunajskej Strede študoval na Pedagogickej fakulte v Nitre, kde potom pôsobil sedem rokov na Katedre slovenskej literatúry UKF. Neskôr
pracoval na Katedre maďarského jazyka a literatúry Univerzity Komenského v Bratislave. Následne bol redaktorom časopisov Irodalmi Szemle a Katedra, ako aj programovým koordinátorom Nadácie Katedra. Od roku 1999 počas dvoch volebných období riadil Odbor vzdelávania národnostných menšín na Ministerstve školstva SR. Medzičasom – v období prechodu vzdelávacích inštitúcií do správy mesta – viedol oddelenie školstva mestského úradu v Dunajskej Strede. Od roku 2006 zastával na krátky čas aj post riaditeľa kancelárie rektora na Univerzite J. Selyeho v Komárne. V roku 2007 založil súkromné gymnázium v Dunajskej Strede, ktoré viedol až do svojho menovania na post viceprimátora.
Roky zastáva post predsedu celoštátnej profesijnej organizácie Spolok Katedra. Je autorom viacerých odborných publikácií, kníh, štúdií, článkov a prednášok.

ležité vytvorenie patričného priestoru neziskovým
organizáciám a iným spolkom etablovaným v našom meste, ktoré môžu oživiť spoločenský život.
Chcel by som vo svojej práci využiť domáce i zahraničné skúsenosti. Bol by som rád, keby sa podarilo oživiť každodenný život Dunajskej Stredy, ako
aj kontakty s družobnými mestami.
Tieto ciele sa však dajú realizovať len za
priaznivých okolností...
– Nerušený rozvoj je možný skutočne len za pokojných podmienok s patričnými istotami, preto som
za upevnenie verejného poriadku, za prevenciu
napr. rozšírením kamerového systému v meste.
Nie je to moja bezprostredná úloha, ale chcel
by som sa spolupodieľať aj na obnove dinamiky hospodárskeho života, na formovaní propodnikateľskej
politiky, na tvorbe nových pracovných miest.
Vo svojom príhovore po zložení sľubu ste zdôrazňovali, že budete počúvať aj názory iných.
Prečo to považujete za dôležité?
- Ako viceprimátor i poslanec mestského zastupiteľstva považujem dialóg za nesmierne dôležitý, veď problémy dokáže riešiť len ten, kto si ich
aj vypočuje. Už aj pred voľbami som zdôrazňoval:
mám rád toto mesto a budem sa usilovať o to, aby
sa v ňom každý občan cítil dobre.

Interjú

„Tenni akarok Dunaszerdahely
mindennapjainak felpezsdítéséért”
A. Szabó László alpolgármester szerint a város jövője az oktatási intézményeiben van
Számított-e arra, hogy újoncként sikeresen fog szerepelni a tavaly novemberben lezajlott helyhatósági választásokon?
- Dunaszerdahely 2. számú választókörzetben sikerült elnyernem
a választók bizalmát, ennek köszönhetően lettem a városi képviselő - testület tagja. Mivel korábban
nem voltam képviselő, ez a bizalom
kissé meglepett, ugyanakkor őszinte örömmel töltött el, és egyszersmind jelentős mértékű felelősséget
is ruházott rám.
Hogyan fogadta, hogy ön lett
Dunaszerdahely alpolgármestere?
- Meglepetésem és egyben felelősségérzetem is csak fokozódott,
amikor a polgármester úr a képviselők közül engem kért fel az alpolgármesteri tisztség betöltésére.
Kinevezésem alkalmával igyekeztem minden képviselőtársamat és
a város lakosságát is biztosítani
arról, hogy ez a primus inter pares,
vagyis az első az egyenlők között állapot számomra nem a funkciót jelenti, hanem sokkal inkább azt,
hogy az elkövetkező négy évben
odaadással és alázattal szolgáljam
a dunaszerdahelyieket.
Épp egy hónapja vette át az alpolgármesteri teendőket. Milyen
területek tartoznak a hatáskörébe és milyen kérdésekben fordulhatnak Önhöz a dunaszerdahelyi
polgárok?
- 2011. január 1-jével léptem be
a városháza kötelékébe. Munkakörömből adódóan elsősorban az oktatás, a kultúra, valamint a sport kérdéseivel, továbbá szociális ügyekkel
foglalkozom. Azon felül, hogy egész
eddigi életemet gyakorlatilag ezek
bűvkörében töltöttem, úgy gondolom,
éppen az említett területek a legfontosabbak a város szellemi és anyagi
felvirágoztatása szempontjából. Meggyőződésem ugyanis, hogy a város jövője minden értelemben az oktatási
intézményeinkben van, s ezt tudatosan kell formálni. Ugyanakkor per-

sze idősebb embertársainkra, illetve az ő véleményükre is oda kell figyelnünk, mert az éremnek csak az
egyik oldala, hogy tisztelettel adózunk nekik, hogy hasznos időtöltést
szervezünk számukra, a másik oldalon tapasztalataikkal ők segíthetnek a legtöbbet a városfejlesztésben. Ezért is tartom lényegesnek
az ún. Vének Tanácsának létrehozását. Ugyancsak nélkülözhetetlennek tartom, hogy kellő teret biztosítsunk a város civil szervezeteinek és egyéb közösségeinek, amelyek élénkíthetik a társadalmi aktivitást és a lakosság érdekeinek
megjelenítését. Hazai és külföldi tapasztalatokra egyaránt szeretnék
építeni, s örülnék, ha sikerülne
minden területen felpezsdíteni és
tartalmasabbá tenni Dunaszerdahely mindennapjait, szeretném erősíteni nemzetközi kötődéseit, testvérvárosi kapcsolatait is.
Mindez azonban csak nyugodt, biztonságos környezetben
valósítható meg…
- Nem közvetlen feladatom
ugyan, de hasonlóképpen szeretném kivenni részemet a gazdasági
élet feltételeinek javításából, a vállalkozóbarát politika formálásából,
a munkahelyteremtésből. A zavartalan építkezés valóban csakis nyugodt, biztonságos környezetben valósítható meg, ezért többek között a
közbiztonság javítását, a megelőzést,
egy térfigyelő kamerarendszer kiépítését is támogatni fogom.
Ön beiktatásakor hangsúlyozta, hogy oda kíván figyelni mások
véleményére is. Miért tartja ezt
fontosnak?
Legfőképp a párbeszédre helyezném az alpolgármesteri, illetve képviselői munkám hangsúlyát, hiszen a
problémákon hatékonyan segíteni
csak az tud, aki meghallja és meglátja
azokat. A választások előtt is hangoztattam: Szeretem ezt a várost, és
azon leszek, hogy mindenki jól érezze magát benne!

Szakmai pályafutás
A. Szabó László a dunaszerdahelyi gimnázium elvégzése után
Nyitrán szerzett tanári diplomát, majd hét éven át oktatott az ottani Konstantin Egyetem Szlovák Irodalom Tanszékén. Később
egy évet dolgozott a Komenský Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén, majd évekig volt az Irodalmi Szemle és a Katedra című lapok szerkesztője, valamint a Katedra Alapítvány
programkoordinátora. 1999-től az oktatási minisztérium nemzetiségi főosztályát vezette két választási ciklusban. Időközben
egy évig – az oktatási intézmények önkormányzati hatáskörbe történő átadása idején – a dunaszerdahelyi városháza oktatási
részlegét irányította, s 2006-ban rövid ideig a Selye Egyetem rektori hivatalát is vezette.
2007-ben megalapította a dunaszerdahelyi magángimnáziumot,
amelyet alpolgármesterré történt kinevezéséig igazgatóként is vezetett. Évek óta elnöki posztot tölt be az országos szakmai tömörülésként működő Katedra Társaságban. Több szakmai publikáció, könyv, tanulmány, cikk és előadás fűződik nevéhez.
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Óvodai beíratások / Zápisy do materských škôl

Óvodai beíratások
A 2011/2012-es tanévre történő beíratkozás 2011.
február 15. és 2011. március 15. között zajlik. Dunaszerdahely Városa a területén működő kilenc óvoda fenntartójaként irányítja az óvodai beíratásokat.
A gyermek óvodai felvételéről az óvoda igazgatónője határoz. A felvételnél előnyben részesülnek azok a gyerekek,
akik betöltötték 5. életévüket, akik halasztást kapnak a kötelező iskolalátogatásról, akik második éve halasztást kapnak, ill. azok a gyerekek, akiknek állandó lakhelye Dunaszerdahely.
A gyermek felvétele kérvény alapján történik, ezt az óvoda igazgatóságán lehet kérni. A kérvény a város honlapjáról
is letölthető. A gyermek felvételéről,ill. elutasításáról április 30-ig határozatot ad ki az óvoda igazgatónője.
Egészségkárosodott gyermek felvételéről alapos mérlegelés után az óvoda igazgatónője határoz a gyermekorvos és
a nevelési tanácsadó véleményezése alapján, ha szellemi és
testi fogyatékos gyermekről van szó, szükségeltetik az illetékes szakorvos véleménye is.

Materská škola– Óvoda
Komenského ulica 357/2,
Tel.: 031 / 552 50 50, 0918 – 607 363
Óvodánk a város szívében található a
Komenský utcán. A gyermekeket nemcsak
az iskolára készítjük fel, hanem elsősorban az életre. A családias légkör kialakítása érdekében osztatlan korú csoportokat hoztunk létre. Az
egészséges és kellemes légkör kialakítása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az óvoda környezetére, udvarunk ápolására és felszereltségére.
Alapinformációk:
A magyar tanítási nyelvű osztályok száma: 3
A szlovák tanítási nyelvű osztályok száma: 1
Érdekkörök:
• „RAJCSÚROS“ – néptánc óvodásoknak, népi játékok, hagyományőrzés
• kerámia szakkör – agyaggal való ismerkedés, formázás
• Ismerkedés az angol nyelvvel az 5 – 6 éves gyermekek részére
• „SZLOVÁKNYELVTANULÁS JÁTÉKOSAN“ szakkör
Naša materská škola sa nachádza v srdci mesta na ulici Komenského. Dieťa pripravujeme nielen na úspešné zvládnutie požiadaviek v základnej škole ale predovšetkým na jeho úspešné
zvládnutie života. Vekovo zmiešané skupiny sme vytvorili preto,
aby sme čo najviac priblížili deťom rodinnú atmosféru.
Základné informácie:
Počet tried s vyučovacím jazykom maďarským: 3
Počet tried s vyučovacím jazykom slovenským: 1
Kontakty: msovoda@azet.sk
Záujmové činnosti:
• krúžok „RAJCSÚROS“ – ľudové tance pre deti, hry so spevom, kultúrne dedičstvo
• keramický krúžok - modelovanie z hliny
• krúžok – anglický jazyk pre 5- 6 ročné deti
• krúžok „UČÍME SA HRAVO PO SLOVENSKY“

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Októbrová ul. č. 939/47, Dunaszerdahely
Tel.: 0918 607 368
Az óvoda nevelési programja az „Égig érő fa“címet viseli
• bízunk abban, hogy azok a gyermekek, akik óvodánkat fogják látogatni, gazdag tudással lépnek majd az iskolába és ragaszkodóbbak lesznek kultúrájukhoz, népükhöz és
szülőföldjükhöz.
Céljaink:
• az eljövendő generációknak átadni a népi hagyományok örökségét,
• pozitív énkép, önbizalom, egészséges önismeret kialakítása,
• a gyermek harmonikusm fejlesztése, a néphagyomány-ápolás és a természetóvás gazdag eszközrendszerével, továbbá az anyanyelv szeretetére való nevelés,
• azon készségek, jártasságok megalapozása, amelyek képessé teszik az együttélésre
• egészséges testi fejlesztés, az esztétikai, a zenei ízlés és a mozgáskultúra formálása.
Lehetőséget kínálunk: Iskola előkészítő programban való részvételre., angol nyelvtanulásra, kézműves körben, rajzkörben, úszótanfolyamon való részvételre.

Materská škola– Óvoda, Széchenyihoul. 1999/9
Tel.: 0918 607 365
Názov školského vzdelávacieho programu – HRAVÉ ŽABKY
Az iskolai művelődési program neve – JÁTÉKOS BÉKÁK
Materská škola – Óvoda na Széchenyiho ulici v tichom a kľudnom prostredí mimo centra mesta, ktorá poskytuje ideálne podmienky na zdravý vývoj detí. Rozsiahly pozemok
umožňuje bezpečný a voľný pohyb detí pri šantení a hrách na vynovenom školskom dvore s množstvom nových hračiek.
Hlavným zameraním našej materskej školy je telesný a duševný rozvoj osobnosti dieťaťa,
jeho zdravý rast a správny psychosomatický vývin. Chceme pomáhať deťom utvárať stav telesnej a duševnej rovnováhy, aby dieťa nadobudol trvalý pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám. Medzi tieto patrí celoročný plavecký výcvik, cvičenie na fitloptách a rôzne iné činnosti.
***
Az óvoda csendes helyen található, sok zölddel körülvéve. Az óvoda elsősorban a gyerekek mozgásigényének a kielégítésére, harmonikus és egészséges testi-lelki fejlődésük biztosítására helyezi a hangsúlyt. A testmozgásra kiválóan alkalmas a nagy kiterjedésű óvodaudvar. A rendszeres és változatos tevékenységekkel ki szeretnénk alakítani a gyermekben a
mozgás nyújtotta örömet, a pedagógusok változatos gyakorlatokkal segítik a gyermekek egészséges fejlődését. Az egészséges életvitelhez nélkülözhetetlen az aktív mozgás, amire kiváló
lehetőséget nyújt az óvoda tavaly átadott felújított udvara a biztonságos mászókákkal.

Materská škola– Óvoda,Námestie SNP č. 187/11 929 01
Tel.: 0918 607 362
Az iskolai művelődési program neve:
MESEERDŐ
Az óvoda beállítottsága: a pedagógiai
munka a gyermekek iránti szereteten és bizalmon alapszik. De ugyanilyen fontos az
érzelmek és gondolatok szabad kinyilvánítása, a gyermekközpontúság, a szülőkkel
és gyermekekkel való nyitott komunikáció.
• mesékkel, versekkel, énekkel, mozgással,
tánccal és képzőművészettel a kultúra és
a mővészetek iránti vonzalomra nevelni a gyermekeket, megszerettetni velük
a természetet,
• a gyermekeket a könyv, az anyanyelv szeretetére nevelni,
• közös élményekkel elmélyíteni az együttérzést, a figyelmességet, a segítőkészséget, az őszinteséget, az önzetlenséget,
a kitartást, a felelősségérzetet, szabályok
betartását, az igazságérzetet, az igazmondást és a türelmesség mások iránt.
• A gyermekeket úgy nevelni, hogy szeressék, tiszteljék és becsüljék önmagukat és másokat.

R O Z P R ÁVKOVÝ LES
Materskú školu charakterizuje
rodinná atmosféra, láskyplný prístup k deťom, pocit pohody, bezpečia a istoty, slobodné vyjadrovanie citov a myšlienok.
Zameranie materskej školy:
• Vytvoriť silnú citovú väzbu k umeniu, prírode a ochrane prírody,
• Podporovať u detí citlivé vnímanie a trvalý vzťah ku knihe a materinskému jazyku,
• Posilniť kreatívne myslenie a otvárať
cestu k predstavivosti a rozvíjaniu kreativity.
• Vytvoriť pre deti šťastné a bezpečné prostredie, posilňovať detské priateľstvá a
také morálne vlastnosti, akými sú spolucítenie, pozornosť, ochota pomôcť,
úprimnosť, sebaovládanie, pracovitosť,
vytrvalosť, pocit zodpovednosti,
• Vychovávať deti k láske a úcte k sebe samému a k iným.

Zápisy

Zápisy detí do
materských škôl
Hlavný zápis na školský rok 2011/2012
sa uskutočňuje od 15. februára 2011
do 15. marca 2011 vrátane. Mesto Dunajská Streda ako zriaďovateľ deviatich
materských škôl na území mesta Dunajská Streda usmerňuje zápis detí do
materskej školy.
Všeobecne o prijatí dieťaťa do materskej
školy rozhoduje riaditeľka MŠ. Prednostne
sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok
veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia
povinnej školskej dochádzky, dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s trvalým
pobytom na území Mesta Dunajská Streda.
Dieťa sa prijíma na základe žiadosti, ktorú si môžete vyzdvihnúť u riaditeľky materskej školy. Žiadosť je dostupná aj na webovej stránke mesta. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy oznámi riaditeľka najneskôr do 30 apríla.
O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím po dôkladnom zvážení rozhoduje
riaditeľka materskej školy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast, ak sa jedná o dieťa so
zmyslovým a telesným postihom, po vyjadrení príslušného odborného lekára.

Materská škola – Óvoda Nám. priateľstva 2173/21
Tel.: 0918 607 366
Művelődési program neve: Mesevár
Az óvodai nevelés és oktatás fő céljai:
• A cél az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének és a gyermeki személyiség kibontakoztatásának az elősegítése, az életkori és egyéniségi sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem
figyelembevételével.
• a családdal való nyitott és szoros együttműködés,
különösen fontosnak tartjuk az anyanyelven megszerzett tudást. A játék kiemelt szerepet kap,
ugyanígy az egészséges életmódra nevelés,
igény szerint szakkörök működnek.
• előkészítő program az iskolára, szaktanácsadás
szakemberekkel együttműködve.
• foglalkozások szlovák nyelven.
Ciele:
Vzdelávací program: Rozprávkový hrad
Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnúť optimálnú emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Materská škola Eleka Benedeka s
vyučovacím jazykom maďarským –
Benedek Elek Óvoda –magyar
tannyelvű
Tel.: 031/552
2363, 0918/607 367,
E-mail: ds.ovoda@gmail.com
Dunaszerdahely,
Erzsébet-tér 323/3
Magyar tanítási nyelvű osztályok száma: 3
Oktató-nevelő munkánk fő pillérei:
• az önállóság fejlesztése, valamint a kommunikatív
kompetenciák fejlesztése anyanyelven és szlovák nyelven
• testileg és lelkileg egészséges gyermekek nevelése családias légkörben
• a gyermekek nevelése és oktatása mesével, játékkal,és a művészetek eszközeivel
• képességfejlesztés multidimenzionális lehetőségek kihasználásával
Igény alapján a következő érdekköri tevékenységeket biztosítjuk
Játékosan szlovákul, népi gyermekjátékdalok,
játékosan angolul, iskolaelőkészítő program iskolaköteles gyermekeknek.
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Materská škola
Jesenského ul. č. 910/10
Tel.: 0918 607 360, 031 552 22 49
Čo ponúkame Vašim deťom?
• uľahčíme dieťaťu adaptáciu, zohľadníme
individuálne potreby detí,
• množstvom hračiek a učebných pomôcok ,
realizujeme učenie hrou,
• posilňujeme úctu ku kultúrnym hodnotám
a tradíciám
• učíme ich chrániť svoje zdravie, ponúkame
im možnosť osvojiť si zásady zdravej výživy
a zdravého životného štýlu
• pozitívna výchova, založená na láske a dôvere k dieťaťu, spolupráca s logopédom,
• deti sa oboznamujú s anglickým jazykom,
• podporujeme tvorivosť detí, zabezpečujeme deťom umelecké zážitky: divadlo, koncerty, výstavy,
• zabezpečujeme pre rodičov aktívny vstup do
diania MŠ,
• spoločné posedenia, výlety rodičov a detí,
tvorivé dielne.

Materská škola - Óvoda - Ružový háj Školský vzdelávací
program: RUŽA
1359/19
Tel.: 031 552 35 35, 0918 607 364
Iskolai művelődési program: RÓZSA
A Rózsaligeti szlovák és magyar nevelési
nyelvű óvoda - (3 osztály- 1 szlovák , 2 magyar nevelési nyelvű)
Az óvoda nyugodt,csöndes helyen található, ahol
az óvónők elősegítik a gyermekek harmonikus fejlődését és változatos tevékenységek keretében
biztosítják képességeik sokoldalú fejlesztését.
Az 5-6 évesek angol nyelvet tanulhatnak és
úszótanfolyamot látogathatnak.Udvarán korszerű,
fából készült játékok találhatók. Az óvodát az érzelmi biztonság, az otthonosság, derűs, szeretetteljes, élménygazdag és kreatív légkör jellemzi.

Materská škola Ružový háj (3 triedna- 1
trieda s vyuč. jazykom
slovenským a 2 triedy s
vyuč. jazykom madarským.)
MŠ sa nachádza v tichom prostredí, kde sa dôraz kladie na harmonický a všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, na rozvíjanie jeho zručností a schopností prostredníctvom individuálnych, skupinových
a kolektívnych činností. Pre 5-6 ročné deti je zabezpečená možnosť navštevovania krúžku anglického jazyka a predplaveckej prípravy detí. Školský
dvor je vybavený modernými drevenými hračkami.V MŠ vytvárame radostné,láskavé, vľúdne
prostredie, inšpirujúce kreativitu a talent detí.

Materská škola - Óvoda Rybný trh č. 14 92901
Tel.: 0918 607361 ,e-mail: msrybnytrh@azet.sk
Halpiac Téri Óvoda
Iskolai művelődési programunk neve MARGARÉTA, amely befogad mindent, ami szép, ízléses, esztétikus és az életkornak megfelelő.
Programunk alapelve: Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvodai élet megteremtése. A gyermekközpontúság úgy jelenik meg,
hogy tartást, önállóságot ad a gyermeknek. Lehetővé tesszük és segítjük a gyermekek személyiségfejlődését, egyéni képességeinek kibontakoztatását egy olyan környezetben, ahol a gyermeket szeretet, tisztelet, elfogadás és megbecsülés övezi. Aktivizálni, motiválni igyekszünk a gyermek
érzelmi- és szociális fejlődését, fejleszteni alko-

tókészségét, elképzelését a mindennapi tevékenységekről.
Vyučovací jazyk MŠ: slovenský a maďarský.
Počet tried celkom:7
Náš výchovný program MARGARÉTA prijíma všetko, čo je pekné, vkusné, estetické a zodpovedá veku dieťaťa. Základný princíp ŚKVP:
Vytvorenie láskyplného školského života, poskytujúceho pocit bezpečia a plnosti pocitov, kde sa
dieťa stáva stredobodom pozornosti a vyznačuje sa tým, že deťom dáva sebadôveru a samostatnosť. Kladie sa dôraz na umelecké hodnoty,
aby posilnili kreatívne myslenie detí. Obohacuje
výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky, prezentujúci ľudové tradície.
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Egy életre kihat az alapiskolai start
Hencze Angelika: „Behozhatatlan az anyanyelvű oktatás hiánya.”
Milyen iskolába járjon a gyerek? Ez a kérdés
sok, iskolaköteles korba lépő kisgyermek családjában téma a beíratások idején. Mi a
szakember véleményére voltunk kíváncsiak.
Kérdéseinkre Hencze Angelika, a dunaszerdahelyi Pedagógiai-Pszichológiai és Prevenciós Központ pszichológusa válaszolt.

formájában, amikor nem tudtam eldönteni,
hova is tartozom tulajdonképpen. Persze, nem
törvényszerű, hogy mindenki így élje ezt át, de
a legtöbb embernek fontos, hogy tartozzon valahová, valakihez. Azt hiszem, egy magyar ember számára az is fontos, hogy kötődjön a magyar kultúrához. Én ezt nem kaptam meg, ebből

A beíratások előtt mindig
rengeteg érv hangzik el az anyanyelvű iskola mellett, sok szülő
mégsem az anyanyelvű oktatást választja. Ön pszichológusként találkozik olyan esetekkel, amikor megállapítható,
hogy ez a szülői döntés juttatta
a gyereket a rendelőjükbe?
- Gyakran előfordul, hogy a
szlovák iskolába adott magyar
gyermeknek problémái vannak az
előmenetelével, mivel nem tudja
megfelelő szinten elsajátítani a
nyelvet. Így aztán nem érti, mit
mond a tanító néni, és még az
írás-olvasás is gondot jelent neki.
Eljön hozzánk, és nincs semmi
problémája, amíg magyarul kell
kifejeznie a gondolatait, de ugyanez szlovákul már nem megy.
Mit tehet ilyen esetben a
pszichológus?
- Akadt már példa arra, hogy
azt tanácsoltuk a szülőnek, írassa át a gyermekét magyar iskolába. Ezt azonban csak első, esetleg
második osztályban szoktuk javasolni. Másik megoldásként azt
javasoljuk, hogy otthon is sokat
beszéljenek szlovákul a gyerekkel,
olvassanak neki szlovákul, így
segítsenek bővíteni a szókincsét.
Tudják követni, hogy a magyar iskolába átíratott gyermek hogyan teljesít?
- Nem, mivel ezek a gyerekek nem szoktak
visszatérni a rendelőnkbe. Hamarabb tudjuk követni azokat a magyar anyanyelvű gyermekeket,
akik szlovák iskolába járnak, mert az ő esetükben gyakrabban fordulnak elő problémák. Ha
a gyerek picit gyengébb képességű, akkor már
nemcsak a nyelv elsajátításával lesznek gondok,
hanem a problémamegoldással és egyebekkel is.
A jó képességű magyar gyerekek a szlovák
iskolában is jól teljesítenek?
- Elmondhatom a saját tapasztalataimat, én
ugyanis szlovák iskolába jártam. Nem voltak sem
nyelvi, sem tanulási problémáim, jó tanuló voltam. A gondok később jelentkeztek, identitászavar

kifolyólag néha az az érzésem, hogy félember vagyok. Erre az aspektusra is fel szoktam hívni a
szülők figyelmét.
Milyen hatással van a magyar gyerekre az a
negatív magyarságkép, amelyet a szlovák iskola
irodalom- és történelemóráin kap?
- Tízéves korig a kritikus gondolkodás még
nincs annyira kifejlődve, hogy ilyesmit a gyerek mérlegelni tudjon. Inkább már a gimnáziumban tudatosít bizonyos dolgokat. Biztos,
hogy nem kellemes a gyereknek, ha ilyesmit hall,
másrészt viszont idővel többé-kevésbé a gondolkodásmódja is idomul az iskolai környezetéhez. Igaz, ez is individuális, mert ha például

a baráti köre erős magyar identitású, ez az aszszimiláció nem következik be.
Találkozik olyan esetekkel, amikor az iskolai sikertelenséget agresszivitással kompenzálja a gyerek?
- Vannak ilyen eseteink. Ha másképp nem tudja magára vonni a figyelmet, akkor agresszív viselkedéssel próbálja meg. A gyereknek ugyanis fontos, hogy figyeljenek rá a többiek és kitűnjön
valamiben, még ha az rossz is.
Hogyan lehet segíteni ilyen
gyereken?
- A terápia lényege, hogy a
gyerek fogadja el önmagát
olyannak, amilyen, és ne csökkentse az önbecsülését, hogy
gyengébben teljesít. De akarjon
javítani. Hosszú folyamat, amíg
a róla kialakult negatív véleményt meg tudja változtatni. Ha
erős személyiség, akkor van erre
esélye. De fontos, hogy a pszichológus mellett a szülő és a pedagógus is hathatósan segítse.
A pedagógusok hajlamosak arra, hogy beskatulyázzák
a gyereket.
- Általában hajlamosak vagyunk a skatulyázásra. Ám ha a
pedagógus skatulyáz, ezzel megerősítheti a gyereket abban, hogy
ő többre, jobbra nem képes, és
végképp elveszíti a motivációját a
tanuláshoz. De a pedagógusnak
sincs könnyű dolga. A beíratásoknál ugyan azzal reklámozzák
magukat az iskolák, hogy náluk
minden gyerek individuális elbánásban részesül, de ez a nagy létszámú osztályok esetében egyszerűen kivitelezhetetlen. Ráadásul a gyerekeknek csaknem a háromnegyed része úgy érkezik,
hogy nem beszéli jól az oktatás nyelvét.
Úgy tartják, hogy a rossz kezdetnek ritkán
van jó folytatása. Érvényes ez az alapiskolai
startra is?
- Az alapiskolai sikeresség vagy sikertelenség
az egész életre kihat, döntő módon befolyásolja az
önmagunkról kialakított képet, hogy ki is vagyok
és mennyit érek.
Mit üzen azoknak, akik most választanak
gyermeküknek iskolát?
- Mindig azt mondom, ha magyar anyanyelvű
a gyerek, akkor menjen magyar iskolába. A többit be lehet hozni. Az anyanyelvű oktatás hiányát
viszont nem.

Tömbgarázs / Hromadné garáže
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Távirányítású
garázskapu
és kulcscsere
lesz
A jelenlévő tulajdonosok a
Southermet választották
kezelőnek
Harmadik alkalommal szervezte meg a városi hivatal a keleti lakótelepi tömbgarázstulajdonosok összejövetelét. A január 26ikán megtartott fórumon Dr. Hájos Zoltán
polgármester, továbbá a vagyonnyilvántartási osztályról Gálffy István és a beruházási osztály vezetőjeként Hervay György
tájékoztatta a jelenlévőket az eddigi beruházásokról és a megoldásra váró gondokról.
Az utóbbi másfél évben a városháza kezdeményezésére sikerült elérni, hogy szigetelték a
beázó épület tetőszerkezetét, tavaly pedig megtörtént a villanyhálózat felújítására és villámhárítót is felszereltek. Az üzemképességhez
még az hiányzik, hogy beszereljék a villanyórát,
ehhez azonban a tulajdonosoknak kezelőt kellett

A Keleti lakótelepen lévő többszintes tömbgarázsban összesen 146 garázs van, ebből 38 a város, 20 a Prefa-Trend
és 88 magánszemélyek tulajdonában. Tavaly megtörtént a tetőszerkezet szigetelése.

választaniuk. A jelenlévő garázstulajdonosok az
egyedüli árajánlatot beterjesztő Southerm lakáskezelő cégre bízták a tömbgarázs kezelését,
ám több ponton kérték az eredeti szerződéstervezet módosítását.
A polgármester nehezményezte, hogy a garázstulajdonosok többsége még mindig úgy viselkedik, mintha nem is a saját vagyonáról lenne
szó. Csak százharmincegy tulajdonos fizette be a
munkálatokra tavaly megszavazott előlegeket,
egyesek részletekben. A többit is megszólította a
városi hivatal, ám 15-en mindmáig nem rendezték a befizetést. sőt, 3 tulajdonost nem tudtak elérni. A megjelent tulajdonosok kérésére az előbbiek neveit felolvasták.
Kár, hogy ezek a tulajdonosok ennyire közömbösek és nem törődnek a vagyonukkal – bosz-

szankodott a polgármester. Majd javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy az egyik bejárati kaput cseréljék le automatikus távvezérlésű garázskapura, a másikon pedig cseréljék le a kulcsokat, ugyanígy a két hátsó ajtón is. Több felszólaló javaslatára megszavazták kamerarendszer felszerelését. Így még februárban megtörténik a kapu és a kulcsok cseréje. Az új kulcsokat a városházán vehetik át azok a tulajdonosok, akik befizették a felújítás eddigi költségeit. A többieknél ezt utólag rendezni kell, továbbá alá kell írni a kezelési szerződést – ezek
a kulcsátadás feltételei. A kulcsátadás időpontjáról a garázsnál kifüggesztett hirdetményben tájékoztatják az érdekelteket. Bővebb tájékoztatást a városházán Gálffy István nyújt a 0918/607331-es telefonszámon.

Nová brána a kľúče pre platičov
Majitelia boxov v hromadnom garáži poverili so správou Southerm
Dunajskostredská radnica už po tretí
krát zorganizovala stretnutie majiteľov
garážových boxov v garážovom dome
na sídlisku Východ. Na fóre konaného
26. januára primátor JUDr. Zoltán Hájos, ďalej zo samostatného referátu
evidencie majetku Štefan Gálffy a vedúci investičného oddelenia Juraj Hervay informovali prítomných o doterajších rekonštrukčných prácach a o ďalších plánovaných krokoch.
Z iniciatívy mesta sa v poslednom poldruharočnom období podarilo izolovať strešnú konštrukciu viacpodlažnej budovy a rekonštrukciu elektroinštalačného systému,
bol namontovaný aj hromozvod. Ku spuste-

niu osvetlenia treba namontovať ešte elektromer, predpokladom toho je však výber
správcu garážového domu. Nakoľko prítomní majitelia garážových boxov nepovažovali za účelné riešiť to vo vlastnej réžii, nakoniec sa rozhodli pre firmu Southerm. V debate následne žiadali zmenu predloženého návrhu zmľuvy v niektorých bodoch.
Primátor vyjadril svoju nespokojnosť s
tým, že zo 146 vlastníkov garáží niektorí sa
vôbec neozvalo na výzvy mestského úradu,
okrem nich ani ďalší majitelia nezaplatili čiastku alikvótnych nákladov na doterajšie rekonštrukčné práce. Preddavky schválené na
minuloročnom marcovom fóre zaplatilo doteraz 131 vlastníkov. Na žiadosť prítomných
boli prečítané mená majiteľov, ktorí doteraz

nezaplatili alikvótnu časť výdavkov na doterajšiu rekonštrukciu.
Je na škodu veci, že títo vlastníci garáží
boli ľahostajní, napriek tomu, že ide o jeho
majetok – povedal s touto situáciou nespokojný primátor. Následne odznel návrh na výmenu jednej vstupnej brány na novú bránu s
elektrickým pohonom na diaľkové ovládanie,
čo pôvodne odsúhlasili už aj pred rokom. Táto
iniciatíva bola prijatá s tým, že všetky kľúče
budú vymenené, a naištalujú aj kamerový systém. Nové kľúče si majiteľia, ktorí majú vyrovnané preddavky za rekonštrukciu, môžu
prevziať na radnici, o termíne budú informovaní na vývesnej tabuli umiestnenej pri
vchode do garáže. Predpokladom obdržania
kľúčov je úhrada nákladov rekonštrukcie za
garáž, a súčasne aj podpísanie správcovskej
zmľuvy. Podrobnejšie informácie poskytne Š.
Gálffy na tel. čísle: a 0918/607-331
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Felhívás - harmadszor
Megalapozott projekteket várnak kutyamenhely
létrehozására
Először 2009 júniusában, majd tavaly márciusban másodszor
tettük közzé lapunkban azt a felhívást, amelyben a város vezetése kutyamenhely létrehozását kezdeményezte. Ily módon
kívánták orvosolni a kóbor kutyák elszaporodása miatt kialakult áldatlan helyzetet.
A felhívások nyomán ugyan jelentkeztek érdeklődők, de átfogó, megalapozott projektet egyikük sem tett le az asztalra. A felhívásoknak emiatt nem lett meg a várt pozitív hozadéka, a város vezetése viszont változatlanul a lehető leghumánusabb módon szeretné megoldani ezt a rendezetlen kérdést.
Ezért továbbra is szorgalmazza egy állatmenhely létrehozását és várják a jelentkezőket. Emiatt újabb felhívással fordul a lakosokhoz. A menhelynek természetesen meg kell felelnie az Európai Unióban megkövetelt
előírásoknak. A városháza szakembereivel közösen választanának ki olyan
megfelelő területet, ahol a város lakosait sem zavarná a kutyamenhely
üzemelése. A város anyagilag is támogatná a menhely kialakítását. Feltétel azonban egy megalapozott műszaki-pénzügyi projekt bemutatása,
amelyben az érdeklődő vázolná a menhely üzemeltetését és működtetésének pénzügyi vetületét. Ennek kiértékelése alapján kerülhetne sor a
város és az érdeklődő közötti szerződés megkötésére.
Az érdeklődők március végéig jelentkezzenek a városi hivatal műszaki - beruházási szakosztályán. Bővebb információkat Szabó Dezső
mérnök nyújt az 5903-915-ös és a 0918/ 607-337-es telefonszámon.

Tretia výzva
Na prevádzkovanie útulku pre psov
V júni 2009 sme zverejnili prvú výzvu vedenia mesta na zriadenie útulku pre psov, aby sa týmto spôsobom riešil pálčivý
problém rastúceho počtu túlavých psov.
Po uverejnení prvej výzvy sa síce prihlásili záujemcovia, ale nepredložili komplexné projekty podložené technickými parametrami a
finančnou analýzou. Preto bola zverejnená ďalšia výzva zo strany mesta na jar minulého roka, avšak ani táto nepriniesla očakávaný efekt.
Vedenie mesta má naďalej eminentný záujem na riešení tejto pálčivej problematiky a je toho názoru, že najhumánnejším riešením by
bolo zriadenie útulku. Preto sa obracia opätovne výzvou na obyvateľov mesta, ktorí by mali záujem o prevádzkovanie útulku pre psov. Zrejme žijú medzi nami ľudia, ktorým nie je ľahostajný osud túlavých zvierat a majú ambíciu pomôcť im prevádzkovaním útulku. Ten však musí
vyhovovať príslušným normám Európskej únie. V prípade záujmu spolu s mestom bude vytypovaná vhodná lokalita, s prihliadnutím na zabezpečenie kľudu občanov mesta. Mesto by finančne prispelo na zabezpečenie chodu útulku. Podmienkou prijatia projektu je však predloženie technických parametrov útulku, ako i finančnej náročnosti zriadenia a prevádzkovania útulku. Po vyhodnotení technickej a finančnej náročnosti projektu môže byť podpísaná zmluva medzi mestom a
záujemcom o podmienkach zriadenia a prevádzkovania útulku.
Mestský úrad žiada záujemcov, aby sa prihlásili do konca marca na
mestskom úrade na technickom a investičnom odbore. Podrobnejšie ínformácie poskytne Ing. Dezider Szabó na tel. 5903-915, a 0918/607- 337.

VÝBEROVÉ KONANIE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Primátor Mesta Dunajská Streda v y h l a s u j e podľa § 5 zákona NR SR
č. 552/2002 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na
funkciu vedúcich zamestnancov Mestského úradu v Dunajskej Strede:

Dunaszerdahely Város polgármestere a közérdekből végzett munkavégzésről
szóló 2002. évi SZNT 552. számú törvénye 5. § - a értelmében pályázatot hirdet a következő vezető tisztség betöltésére a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban:

• prednosta mestského úradu

• Hivatalvezető

kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
minimálne 15 rokov praxe na úseku
územnej samosprávy alebo štátnej správy.
Ďalšie kritériá a požiadavky: úplná spôsobilosť na právne úkony, občianska
bezúhonnosť, práca s PC, znalosť maďarského jazyka vítaná.
Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť (obsahujúca aj
súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov počas výberového konania),
úradne overená kópia vysokoškolského diplomu, kópia dokladov o ďalšom
vzdelávaní, profesijný štruktúrovaný životopis, prehľad o doterajšej praxi so
stručným popisom pracovných činností, výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, návrh koncepcie
riadenia mestského úradu.
Predpokladaný nástup: 1. apríla 2011
Plat: podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov MsÚ.
Dátum podania písomnej žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s
požadovanými originálnymi alebo úradne overenými dokladmi najneskôr dňa
28. 2.2011 na adresu: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16,
929 01 Dunajská Streda. Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie “.
Ďalšie informácie na tel. č.: 031/590 39 19
V Dunajskej Strede dňa 25.1.2011
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

szakképesítési feltételek: II. fokú főiskolai vagy egyetemi végzettség,
minimum 15 éves gyakorlat a területi önkormányzati
vagy az államigazgatási szférában.
Egyéb kritériumok és követelmények: teljes jogképesség, feddhetetlenség,
számítástechnikai ismeretek, magyar nyelv ismerete kívánatos.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: írásbeli kérelem
(tartalmaznia kell a pályázó beleegyezését személyi adatainak feldolgozásához
a pályázati időszakban), az egyetemi vagy főiskolai diploma hitelesített fénymásolata, a további képzéseken szerzett oklevelek fénymásolata, szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az eddigi munkahelyeken végzett tevékenység rövid leírását, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, becsületbeli nyilatkozat a jogképességről, a hivatal irányítási koncepciójának tervezete.
A munkába lépés feltételezett időpontja: 2011. április 1.
Fizetés: a városi alkalmazottak fizetési szabályzata alapján.
A pályázat benyújtásának határideje a pályázat részeként benyújtandó eredeti vagy a hitelesített iratokkal együtt legkésőbb 2011. február 28-ig, cím:
Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná č. 50/16, 929 01 Dunajská Streda. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Výberové konanie”.
További tájékoztatás a következő telefonszámon: 031/590 39 19
Kelt Dunaszerdahelyen, 2011.1.25
Dr. Hájos Zoltán
polgármester

Ankét / Anketa
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Mi legyen a kóbor
kutyákkal?
A címben szereplő kérdést tettük fel járókelőknek a Keleti lakótelepen. Itt tűnt fel ugyanis az utóbbi időben néhány kóbor
kutya. Voltak, akik féltek tőlük, voltak, akik megsajnálták ezeket a jobb sorsra érdemes négylábúakat és olykor meg is etették őket.
Nagy Elvira:
Legalább négy hónapja van itt négy kutya. Olyanok, mint a testvérek. Jó lenne őket valamilyen menhelyre eljuttatni. Nagyon elítélem azokat a kutyatulajdonosokat, akik kiteszik az utcára az kutyájukat. Egy
ideig van kutyám, aztán meg kiengedem
az utcára. Nagyon nagy szívtelenség ez a
részükről. Az is egy megoldás lehetne,
hogy új gazdit kellene találni a csellengő
kutyáknak, akár a közeli falukban.
Petrik László:
Négy-öt kutyát szoktam látni errefele majdnem minden nap. Naponta ugyanis erre járok. Bántani nem bántanak senkit, de viszont fennáll a veszélye, hogy
esetleg valakire rátámadnak. Ha az illetékesek intézkedni fognak ez ügyben, re-

mélem, hogy az kutyabarát megoldás lesz. Aranyosak ezek a kutyuskák, nem bántottak senkit. Kicsit szomorú is, hogy az utcán, elhagyatottan kell tengődniük.
Végh Robi:
Örökbe kellene őket adni valakinek,
aki törődne velük. Ez így szenvedés nekik, nincs, aki a gondjukat viselné. Én
nem félek tőlük, mert barátságosak, de nagyon sajnálom őket.
Majoros Ilona:
Úgy kellene megoldani ezt a problémát, hogy állatmenhelyet kellene biztosítani nekik. Jó volna, ha a város vezetése intézkedne ez ügyben. Magától szerintem semmi nem fog megváltozni.
Kedvelik az erre járók ezeket a kóbor kutyákat, mert nagyon aranyosak, nem viselkednek támadólag. Tudom, hogy egy illető eteti is őket.
Tehát az emberek próbálnak segíteni ezeken a szerencsétlen állatokon.
De a végleges megoldás lenne fontos. Vagy örökbefogadó gazdi keresése, vagy pedig egy kutyamenhely létrehozása, ahol megfelelő körülmények között lennének ezek a háziállatok.

Ako by ste riešili problém
túlavých psov?
Túto otázku sme položili náhodným okoloidúcim na sídlisku Východ. V tejto lokalite sa totiž v poslednom čase objavilo niekoľko
túlavých psov. Niektorí ľudia sa ich zľakli, iní ich aj vykrmujú..
Elvíra Nagy:
- Už aspoň štyri mesiace sa tu potulujú štyri túlavé psy. Vyzerajú ako súrodenci. Bolo by dobré umiestniť ich v nejakom útulku. Odsudzujem tých, ktorí keď
zunujú svojich štvornohých priateľov,
vyhadzujú ich na ulicu. Je to od nich nemilosrdnosť. Riešením by bolo aj to,
keby sa našiel nový majiteľ, trebárs v okolitých obciach.
László Petrik:
- Každý deň chodím po tejto ceste a dennodenne tu vídavam 4-5 psov.
Zatiaľ nikoho neohrozovali, ale je tu riziko, že môžu na niekoho zaútočiť. Ak kompetentní podniknú patričné kroky, dúfam, že to bude ľudské
riešenie aj pre psov. Sú to predsa zlaté zvieratká, nikomu neubližujú. Je
zarážajúce, že sa musia túlať po ulici.
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Robi Végh:
- Niekto by ich mal adoptovať. Vystresovaný spôsob života na ulici
je pre nich trápením. Ja sa ich nebojím, lebo sú veľmi priateľské zvieratá, ale nesmierne ich ľutujem.
Ilona Majoros:
- Tento problém by bolo potrebné
riešiť umiestnením psov v útulku. Bolo
by žiaduce, aby sa vedenie mesta zaoberalo s touto otázkou v tomto zmysle. Tento problém sa samo o sebe podľa mňa nevyrieši. Ľudia obľubujú týchto
psov, lebo sú to skutočne zlaté a kľudné zvieratá, neútočia na nikoho. Viem,
že niekto im dáva aj jesť. Občania ich
ľutujú a pokúšajú sa im pomáhať. Ale
dôležitejšie by bolo nájsť konečné riešenie. Bolo by užitočné nájsť nového
majiteľa, alebo treba ich umiestniť v
útulku, kde by boli v bezpečnom a
vhodnom prostredí.
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

Harmóniát a Harmóniából! Harmóniu z Harmónie!
A görög mitológia halhatatlan istennője, a szépséget és a vidámságot jelképező Harmónia nemrég “beköltözött” városunkba. Egészen pontosan
a Fő utcáról a Fontana mellett nyíló kis zsákutcába: egy hasonnnevű boltocskában lelhet itt rá
bárki egy csepp harmóniára.
Ne habozzon Ön se és fedezze fel ezt a kis boltot! Kapható itt sokminden, amely végsősoron a
harmónia és az ellazulás érzését kelti a mindenapos hajszában megfáradt, relaxálásra vágyó emberben. Kiváló gyümölcs- és gyógyteák széles skálája – exkluzív csomagolásban, de olcsóbb kiszerelésben, porciózott és szórt alakban is. Feltétlenül érdemes megízlelni a minőségi fekete vagy
zöld Chelton és Brizton teamárkákat, ezek választéka folyamatosan bővül. A neves Gárdonyi Teaház termékei szintén kaphatók, továbbá a Bio-Mandala teakülönlegességek, gyermekeknek pedig
nagyon ajánlottak az Apotheke teaféleségek. Keresettek a Dr. Steinbergerféle bioitalok is. Mindez elérhető áron vásárolható meg, sőt, megrendelésre
ajándékkosarat is készítenek a Harmónia boltban, illetve ajándék-utalványok
is kaphatók. A pihenés perceit teszik kellemessebbé az aromaterápiás kellékek, illóolajok, párologtató kerámiatárgyak, eredeti indiai füstölők. Nagyon kelendőek a Dr. Müller – féle természetes alapanyagú szopogató tabletták, főleg léguti megbetegedésekre. A komfortérzetet fokozzák az itt kapható biokozmetikai cikkek, a természetes alapanyagú táplálékkiegészítők
is elősegítik a testi-lelki egyensúly és harmónia állapotának elérését. Szeretteit meglepheti az itt kapható szezonjellegű ajándéktárgyakkal is.
A Harmónia szomszédságában tovább működik a Magneter és Rolletic
szalon, amely a volt járási hivatal épületéből költözött ide. Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 9.00 – 18.00, szombat: 12.00.Telefon: 0905/ 865 – 877.
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Január 19-i versenyünk megfejtői

A legutóbbi számunkban közölt következő kérdésre vártuk a helyes választ: Milyen barnító rendszert használ a Perfect épületében
a 3. emeleten lévő kozmetikai szalon? A helyes választ beküldő olvasók közül kisorsoltunk hármat, akik egyenként 18 euró értékű szépségkezelést választhatnak Pónya Henrietta kozmetikai szalonjában.

Nyerteseink:
Antalics Zsuzsa, Felső utca, 1703/21, Wimmer Emese, Fenyves
1528/35 és Tóth Zoltán, Halpiac tér 333/10. A nyertesek a
0908/0132-266-os telefonszámon jelentkezzenek. Szükséges a személy-azonossági igazolvány bemutatása.
E heti kérdés: Milyen szalon működik a Harmónia szomszédságában? A helyes választ beküldők közöl hárman a Harmónia 18 –
18 euró értékű ajándékcsomagját nyerik a nyertes igénye alapján öszszeállítva, vagy ilyen értékben kezelést a szalonban.
Válaszaikat legkésőbb február 11-ig küldjék el szerkesztőségünk
címére, vagy e-mailben (press@dunstreda.eu), de a városi hivatal
portáján is leadhatják. Az email-megfejtésben a nevüket és a címüket is szíveskedjenek feltüntetni.

Nesmrteľná bohyňa Harmónia, ktorá v gréckej mytológii
symbolizovala krásu a veselosť, sa
nedávno „prisťahovala“ aj do nášho mesta. Konkrétne do úzkej
uličky vedúcej z Hlavnej ulice pri
Fontáne. Tu ju môže objaviť každý, kto túži po harmónii.
Neváhajte, a objavte aj Vy
tento obchodík! Môžete si tu vybrať z bohatej ponuky, ktorá po
dňoch plných stresu prináša chvíle relaxu a harmónie. V ponuke sú
excelentné ovocné a bylinkové
čaje, porciované aj sypané, aj v
exkluzívnom balení. Určite sa oplatí ochutnať kvalitné čierne a zelené čaje
značky Chelton a Brizton, ktorých ponuka sa neustále rozširuje. Dostanete tu kúpiť aj produkty značkovej čajovne Gárdonyi Teaház, ako aj čajové špeciality Bio-Mandala, účinné detské čaje značky Apotheke. Veľmi obľúbené sú aj bionápoje Dr. Steinbergera. Všetko za prijateľné ceny.
Na požiadanie pripravia aj darčekový kôš alebo dostanete darčekovú poukážku. Chvíle oddychu môžu spríjemniť aromatické oleje, pravé indické čadidlá, keramické odparovače. Veľmi populárne sú hlavne v prípade
ochorení horných dýchacích ciest cmúľavé tabletky na prírodnej báze značky Dr. Müller. Pocit komfortu zvyšujú biokozmetiká, ako aj výživové doplnky na prírodnej báze.
V susedstve Harmónie sa nachádza salón Magneter a Rolletic, ktorý
sa sem presťahoval z budovy bývalého okresného úradu. Otváracie hodiny predajne sú nasledovné: pondelok-piatok od 9-18 , v sobotu do
12,00 hod. Telefon: 0905/ 865 – 877.
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 19. januára
V poslednom vydaní DH bola zadaná nasledovná úloha: Akú opaľovaciu metódu ponúka kozmetický salón z článku? Medzi čitateľmi,
ktorí poslali správnu odpoveď, sme vyžrebovali troch výhercov,
ktorým Kozmetický salón Pónya Henrietta venuje ošetrenie podľa vlastného výberu po 18 eur.Výhercovia sa nech ozvú na t. čísle 0908/ 132
– 266.

Vyhrávajú:
Zuzana Antalicsová, Horná ulica, 1703/21, Emese Wimmer, Boriny 1528/35 a Zoltán Tóth, Rybný trh 333/10. Treba sa preukázať občianskym preukazom.
Nová otázka: Aký salón je v prevádzke v susedstve obchodu Harmónia? Traja vylosovaní výhercovia obdržia darčekový balík z obchodu
Harmónia podľa vlastného výberu v hodnote po 18 – 18 eur, alebo
služby salónu v tejto cene.
Odpovede zašlite najneskôr do 11. februára na adresu redakcie,
e-mailom (press@dunstreda.eu), alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu. Nezabudnite v elektronickej pošte uviesť vaše meno a adresu.

Programok, Krónika
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Kronika
Születések – Novorodenci
Bordáš Samuel
Gáspár Rita
Hegedűs Dávid
Brezovický Timotej
Burda Árpád Levente
Becseová Kristína
Motusová Emma
Ozsvald Zoé Eszter
Póda Katalin Eszter
Malíková Viktória

Elhalálozások – Zomreli
Markó Ernest
/1942/
Kopečny Pavel /1953/
Daniel Anton / 1926/
Egyházi Andrej /1919/
Lavuová Helena /1920/
Pethő Ladislav /1945/
Huszár Ján /1929/
Blahová Barbora /1926/
Szurdiová Júlia /1912/
Tekauer Jozef /1985/
Batis Jozef /1956/
Vörös Štefan /1955/
Kornfeldová Rozália /1926/
Nagyová Jolana /1934/
Szigethyová Judita /1939/
Fitosová Alžbeta /1925/

Házasságkötés – Sobáše
Daniel Pavol - Kormúthová Monika
Morafko Juraj- Mészárosová Mária

Csallóközi Múzeum
Žitnoostrovské múzeum
Február 3-án 17.00 órakor Nagy Iván
etnológus megnyitja A régi Csallóköz halászata elnevezésű kiállítást, amely március 12-ikéig látogatható.
3. februára o 17.00 bude otvorenie
výstavy Rybárstvo Žitného ostrova kedysi,
ktorá potrvá do 12. marca.
Február 19-ig még két kiállítás tekinthető meg a Sárga kastély kiállítótermében:
A Szlovákia legszebb könyvei 2009 és a
GRAND PRIX BIB 1967 – 2009 tárlatok.
V priestoroch výstavnej siene Žltého
kaštieľa sú dve výstavy, ktoré potrvajú do
19. februára:
Najkrajšie knihy Slovenska 2009 a
GRAND PRIX BIB 1967 – 2009.

Programy, Kronika

15

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

Relácie DSTV:
Správy * Magazín - Nové Správy a Magazín každý štvrtok o 18.00. Nepretržité opakovanie, s výnimkou technickej prestávky.
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A VMK februári programja – Februárový program MsKS
Feb. 5. – 10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového klubu
Feb. 6. – 15.00 ó.: CSALÁDI VASÁRNAP – FARSANGI JÁTSZÓHÁZ / NEDEĽA S RODINOU – FAŠIANGOVÝ DOM HIER
Feb. 7.–9.00 és 12.30 ó.: Az Arizóna zenekar koncertje / Koncert skupiny Arizóna
Feb. 11. – 19.00 ó.: Dr. Csernus Imre: Elengedés, megbocsátás, újrakezdés /Interaktív előadás
és kedvezményes könyvvásár / Dr. Imre Csernus: Sila pustiť, odpustenie, nový začiatok
Feb. 13. – 10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového
klubu
Feb. 14. – 18.00 ó.: A FOTOKLUB DSZ NÁSZ-KÉP című, esküvőfotókat bemutató kiállításának megnyitója / Otvorenie výstavy FOTOKLUBU DS – Svadobné fotografie
Feb. 15. – 19.00 ó.: A Körúti Színház bemutatója: Galambos – Turcsán – Meskó: Kell egy
színház (musical vígjáték) Főszerepben: Makrai Pál, Beleznay Endre, Kautzky Armand /
Predstavenie Divadla Körúti (MR): Treba jedno divadlo (muzikálová veselohra)
Feb. 16. – 18. 8.00 ó.: A XX. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási
fordulója / Súťaž v prednese poézie a prózy
Feb. 19. – 10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas
Šachového klubu
Feb. 20. – 10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas
Šachového klubu
Feb. 27. – 10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas
Šachového klubu

Vermes villa / Vermesova vila

Kortárs Magyar Galéria / GSMU
Február 4-ig válogatás tekinthető meg a Kortárs Magyar Galéria gyűjteményéből. A tárlaton tájképek sokaságában gyönyörködhet a látogató.
Do 4. februára je otvorená výstava pod názvom
Krajina zo zbierky galérie v priestoroch Galérie
súčasného maďarského umenia.

A Vámbéry Ármin Alapiskola vezetősége és
szülői szövetsége mindenkit szeretettel vár az iskola

FARSANGI SZÜLŐI BÁLJÁRA
2011. február 12. 19 órai kezdettel.
ZENE: FOR YOU
Belépődíj: 20 euró/ személyenként
Az árban benne foglaltatik a zenedíj, 2x vacsora, aperitif és kávé
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Mozaik / Mozaika
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Az önkormányzati bizottságokról
O práci komisií pri MsZ
A hidegre fordult időben a hétvégén sok család kereste fel a városi műjégpályát.

Pánik nem volt, csak ijedelem
Dunaszerdahelyen is
észlelték a földrengést
Szombaton, január 29-én, röviddel 18,41 után
megremegett a föld Észak-Magyarországon. A
Richter-skála szerinti 4,7-es erősségű fölmozgás epicentruma a Komárom-Esztergom megyei Oroszlány
volt, ám a rengéseket a dunaszerdahelyiek is észlelték.
Főleg a panelházak felsőbb emeletein lakók tapasztalták azt, hogy megmozdultak a bútorok, a csillárok és a poharak. Anyagi károkról, vagy sérülésekről hétfői lapzártánkig nem értesültünk.

Az Amerikai Egyesült Államok földtani szolgálata szerint a földrengés centruma 8,3 kilométerrel
volt a föld alatt. Szeizmológusok állítják: a helyi
geológiai adottságok felerősíthetik a rengéseket, s
ez sokakat megijeszthetett. A jelenséget az Szlovák
Tudományos Akadémia Geofizikai Intézete is
vizsgálni és összesíteni kívánja, ezért arra kérik a
lakosságot, hogy akik észlelték a földmozgást, töltsék ki az intézet honlapján (www.zemetrasenia.sk.)
található kérdőívet. Figyelmeztetnek, hogy a mostani földrengést az elkövetkezendő napokban, hetekben újabb utórengések követhetik, de ezek jóval kisebb intenzitásúak.

Panika nebola, len strach
Mierne otrasy pocítili
aj Dunajskostredčania
V sobotu, 29. januára krátko po 18:41 hodine sa
pri severomaďarskom baníckom meste Oroszlány otriasla zem. A to silou 4,7 Richterovej stupnice.
Otrasy u nás najvýraznejšie pociťovali na južnom Slovensku, Dunajská Streda, Levice, Komárno,či dokonca Trnava. - aj v týchto mestách a
ich okolí cítili obyvatelia mierne či silnejšie otrasy.
Aj v našom meste v niektorých lokalitách triasli
sa okná, padali drobné predmety a chveli sa lustre, niekde aj nábytok! Niektorí ľudia dokonca v pa-

nike volali na tiesňové linky. Otrasy vystrašili hlavne obyvateľov bytoviek na vyšších poschodiach.
V našom meste škody neboli zaznamenané – aspoň do našej pondelňajšej uzávierky. Informácie bude
sumarizovať a analyzovať aj Geofyzikálny ústav SAV
v Bratislave, ktorý zároveň žiada občanov, ktorí pocítili účinky zemetrasenia, aby čo najskôr vyplnili dotazník na webovskej stránke www.zemetrasenia.sk.
Maďarskí seizmológovia zaznamenali menšie
záchvevy zeme už 27. januára o 21.23 h východne od Győru v okolí Bábolny, vtedy zemetrasenie
dosiahlo magnitúdu 2,5. Predpokladá sa, že terajšie zemetrasenie budú v nasledujúcich týždňoch,
mesiacoch sprevádzať ďalšie, ale už slabšie otrasy.
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Beíratkozások –részeredmények
Čiastočné výsledky zápisov

Hogyan alakult a lakossági
létszám 2010-ben?
Vývoj počtu obyvateľstva v r. 2010

Halászmesterségek hajdanánkiállítás a múzeumban
Výstava v múzeu o rybárstve
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