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Zápisy do materských škôl

8−9
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MEGEMLÉKEZÉS
ÉS KOSZORÚZÁSI
ÜNNEPSÉG
a magyar forradalom
és szabadságharc
160. évfordu−
lóján
A városi önkor−
mányzat minden−
kit szeretttel vár
2008. március
14−én, pénteken
16.00 órakor az
emlékező ünnep−
ségre, hogy fejet
hajtsunk a forradalom
hőseinek és vértanúinak e−
mléke előtt a VMK előtti té−
ren és a mártírok emlék−
művénél.
Program:
 A költő visszatér −a Fel−
vidéki Rockszínház részl−
eteket ad elő legújabb roc−
koperájából.
 Ünnepi szónok:
Hrubík Béla, a Csemadok
országos elnöke
A kegyeletes megemléke−
zés az 1848−49−es emlék−
mű ünnepélyes megkoszo−
rúzásával fejeződik be.
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Elhunyt a magyar származású amerikai politikus

Tom Lantos Dunaszerdahelyen is járt 1993−ban
Február 11−én rövid, súlyos
betegség után 80 éves korá−
ban elhunyt a magyar szár−
mazású amerikai kongresz−
szusi képviselő, Tom Lantos.
A washingtoni gyászszertartá−
son beszédet mondott Nancy
Pelosi, a képviselőház elnöke
és Condoleezza Rice amerikai
külügyminiszter. Imát mon−
dott Arthur Schneier főrabbi,
a New York−i Park East zsina−
góga rabbija, aki maga is bu−
dapesti túlélő.
Tom Lan−
tost a Capitoliumtól nem mes−
sze található kongresszusi te−
metőben, szűk, családi körben
temették el.
Tom Lantos idén január ele−
jén jelentette be, hogy nyelő−
csőrákja miatt visszavonul a
politikától és az idei választá−
son már nem indul újra a kép−
viselőházi mandátumért. A
budapesti születésű képviselő,
a külügyi bizottság elnöke
február 1−jén töltötte be 80.
életévét.
Az elhunyt politikus élén−
ken érdeklődött az anyaország
határain túl élő magyarok sor−
sa iránt és aktívan fellépett a
helyzetük jobbítása érdeké−
ben, a demokrácia és a kisebb−
ségi jogok védelmében. Du−
naszerdahelyen is járt 1993−
ban és ellátogatott a város−
házára is.

1993−ban városunkban is tiszteletét tette Tom Lantos. Az akko−
ri polgármesterrel, Öllős Árpáddal megbeszélést folytatott a
városházán, majd a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség
Szent István téri székházában járt. Az egykori zsidó nagytemp−
lom helyén emelt Mementó emlékművet is felkereste.

INVESTIČNÝ ZÁMER

Tom Lantos
1928−ban
született
Budapes−
ten, zsidó
családban.
A nácik és
nyilasok el−
len harcoló
mozgalom
tagja volt,
kétszer szökött meg a kényszer−
munka táborból, majd részt vett az
antikommunista szervezkedésben
is. Budapesten a Raoul Wallenberg
svéd diplomata védelme alatt álló
házban talált menedéket. 1947−ben
emigrált az USA−ba, ahol megnő−
sült. Feleségével Antette−tel két
gyermekük és tizenhét unokájuk
van.
A nemzetközi tekintélynek ör−
vendő Lantos mindig az emberi
méltóságért, a kisebbségi és a sza−
badságjogokért harcolt. Az elmúlt
években meghallgatásokat tartott a
vajdasági magyarverések és Malina
Hedvig szlovákiai bántalmazása
ügyében, kulcsszerepe volt a szel−
menci ukrán−szlovák határátkelő
megnyitásában. Jól ismerte a ma−
gyar belpolitikai helyzetet.
Választott amerikai − így hivatko−
zott magára Tom Lantos magyar
születésű amerikai kongresszusi
képviselő, aki hétfőn, néhány nap−
pal a 80. születésnapja előtt hunyt
el az Egyesült Államokban. A nácik
és kommunisták ellen is harcoló
Lantos 1981 óta befolyásos képvi−
selő volt, élete utolsó évében az
amerikai kongresszus külügyi bi−
zottságát vezette. Ő volt az egyetlen
holokauszt−túlélő az Egyesült Álla−
mok képviselőházában. Idén janu−
árban jelentette be, hogy betegsége
miatt visszavonul.

BERUHÁZÁSI SZÁNDÉK
929 01

Dunaszerdahely városa tájékoztatja a közvéleményt arról, hogy
a javaslattevő MOL−Glass Kft. , székhelye Dunaszerdahely,
Ollétejed 64. beterjesztette a

Rozšírenie areálu firmy MOL−Glass

MOL−Glass cég létesítményének a bővítésére

Do zámeru je možné nahliadnuť od 08.02.2008 do 29.02.2008
na Mestskom úrade v Dunajskej Strede, na oddelení výstavby a
dopravy, I. poschodie, č.dv. 220. Verejnosť môže doručiť svoje
písomné stanovisko na adresu: Obvodný úrad Životného pro−
stredia, Ádorská ul. 5400, 929 01 Dunajská Streda.
Dôvodom rozšírenia firmy sú postačujúce priestorové kapaci−
ty a rozšírenie služieb.
Na danom území sú v prevádzke halové objekty skladovania
veľkoplošného skla, výroby izolačného dvoj− a dekoračného
skla, administratívna budova.
Navrhované stavebné objekty: objekt slúžiaci na kalenie skla,
novostavba haly na skladovanie polotovarov a expedícia, trojpod−
lažná administratívna budova s výstavnou sieňou a riaditeľnou.
Umiestnenie navrhovanej činnosti: Dunajská Streda,
Mliečany, na pozemkoch parc. č. 279/11, 279/12, 279/14,
279/15, 279/16, 279/20, 279/21, 279/24, 279/27, 279/28 a časť
p. č. 279/23 k.ú. Dunajská Streda.

vonatkozó beruházási szándékot. Az érdeklődők 2008. feb−
ruár 8. −29. között tekinthetnek bele a tervezetbe a városi hiva−
tal építés− és közlekedésügyi osztályán. Észrevételeiket meg−
küldhetik a Körzeti Környezetvédelmi Hivatal címére, Ádorská
ul. 5400. címre. A cég bővítésének szükségességét azzal indo−
kolja, hogy megfelelő helyiségkapacitásra van szüksége, és sze−
retnék bővíteni a szolgáltatások skáláját. A meglévő üzemrész−
legben a nagyméretű üvegtáblák raktározására, továbbá szi−
getelő duplaüveg és dekorációs üveg gyártására szolgáló csar−
nokok, valamint irodaépület található. Javasolt építkezési léte−
sítmények: az üveg edzésére szolgáló létesítmény, új csarnok
építése a félkésztermékek raktározására és szállítmányozására,
háromemeletes irodaépület kiállítócsarnokkal és igazgatói rész−
leggel. A javasolt tevékenység elhelyezkedése: Dunaszerdahely
Ollétejed városrészében, az alábbi parcellákon: 279/11, 279/12,
279/14, 279/15, 279/16, 279/20, 279/21, 279/24, 279/27, 279/28 és
a 279/23−as parcellának a város kataszterében lévő része.

Mesto Dunajská Streda dáva na známosť :
Navrhovateľ MOL−Glass D.S., s.r.o. so sídlom
Dunajská Streda, Mliečany 64 predložil zámer
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Žiadajte PRO
DS kartu
aj na rok 2008!
Od začiatku roka občania náš−
ho mesta prejavili veľký záujem
o vydanie PRO DS karty aj na
rok 2008. PRO DS kartu mest−
ská samospráva zaviedla od ro−
ku 2007. Karta poskytne jej
majiteľovi rôzne zľavy predo−
všetkým na vstupnom. Karta sa
vydáva na jeden rok a začiat−
kom každého roku treba požia−
dať o jej opätovné vydanie. Na
mestskom úrade v tomto roku
už zaznamenali 2 000 nových
žiadostí. Uchádzači, ktorí vy−
hovejú všetkým stanoveným
kritériam, z mestského úradu
obdržia oznámenie o tom, že si
môžu prísť prevziať kartu.
Ako sme už informovali,
občania nášho mesta si môžu
podať žiadosť o vydanie PRO
DS karty už druhý rok. Nárok
na vydanie tejto karty majú
iba obyvatelia mesta s trvalým
pobytom, ak nemajú žiadne
pozdĺžnosti voči mestu na da−
niach a poplatkoch.
Formuláre, ktoré treba vypl−
niť záujemcom, obdržíte na
mestskom úrade v kancelárii
č. 109 na prízemí. Pod−
robnejšie informácie podáva
referentka Eva Tonka v tej
istej kancelárii, alebo na te−
lefónnom čísle: 590 39 11.
POZITÍVUMOK. Tavaly
lényegesen javult az adózá−
si fegyelem, ami a PRO DS
kártya bevezetésének is tu−
lajdonítható. Ingatlanadó−
ból hárommillió koronával
több folyt be a város kasz−
szájába, mint 2006−ban. A
szemételhordási díj befize−
tése terén is javulás állt be:
hétszázer koronával több
volt a bevétel 2007−ben.
POZITÍVA. V minulom ro−
ku sa podstatne zlepšila daňo−
vá disciplína, aj vďaka zave−
deniu PRO DS karty. Príjmy
mesta zo zaplatenia dane z
nehnuteľností sa zvýšili v ro−
ku 2007 o 3 milióny korún.
Príjmy z poplatku za komu−
nálny odpad tiež sa zvýšili o
700 tisíc korún.

A polgármester szerint is beváltotta a hozzá
fűzött reményeket a PRO DSZ kártya

A polgár és a város is jól jár
Pázmány Péter polgármester 2006−os választási ígéretei közt
szerepelt a PRO DSZ kedvezménykártya bevezetése.
A PRO DSZ kártya egyéves létezése óta nagyon közkedvelt lett
a lakosság körében. Tavaly mintegy két és félezren váltották ki a
jelentős előnyöket nyújtó kedvezménykártyát. Az idei év elején ta−
pasztalt érdeklődés a tavalyi évit és felülmúlta. Csak az első hat
hétben 1 700−an kérelmezték a kártya kiadását.
„A kedvezménykártya bevezetésével elértük azt a célt, amit
eredetileg kitűztünk. Mondhatnám úgy is, hogy mindkét fél jól
járt: a város is, hiszen javult az adózási fegyelem, az emberek
jó lokálpatriótáknak bizonyultak. Az állandó lakhelyű duna−
szerdahelyieknek viszonzásképpen számos engedményt biztosít
a város, elsősorban a belépőjegyekre és a parkolókártyára vo−
natkozó kedvezmények formájában” – nyilatkozta lapunknak az
első év tapasztalatait értékelve Pázmány Péter polgármester.
Örvendetesnek tartja, hogy ezt a modellt más városok is átvet−
ték, Komáromban például hasonlót vetettek be hűségkártya né−
ven.

A PRO DS − kártya első oldala. A kártya másik oldalán fel−
tüntetik a kártya nyilvántartási számát, a kártya tulajdonosá−
nak, illetve házastársának és a vele egy háztartásban élő kis−
korú gyermekek nevét, a címet és a kártya érvényességi idejét.
A kártya nem ruházható át, és csak a személyazonossági iga−
zolvánnyal együtt érvényes.

Kérjen PRO
DS kártyát
2008−ra is!
Változatlanul nagy az érde−
klődés a tavaly bevezetett
PRO DS kártya iránt. A ked−
vezménykártya tulajdonosát
különböző kedvezményekre
jogosítja fel. Érvényessége
egy évre szól , és már kérvé−
nyezhető a 2008−ra szóló kár−
tya. Az év első hat hetében e−
kétezer érdeklődő kérelmezte
a kiadását. Azok az igénylők,
akik megfeleltek a megszabott
feltételeknek, értesítést kap−
nak a városi hivataltól, hogy
mikor vehetik át személyesen
a PRO DS kártyát.
A PRO DS kártyát tehát már
második éve kérhetik a Duna−
szerdahelyen állandó lakhellyel
rendelkező városbeliek és
különböző kedvezményekre,
elsősorban jutányos árú belé−
pőjegyekre jogosítja fel őket a
PRO DS kártya. A kártyát azok
az állandó lakhelyű dunaszer−
dahelyi lakosok válthatják ki, a−
kik hiánytalanul fizetik a városi
adókat és díjakat, továbbá a vá−
rossal szemben semminemű
tartozásuk nincs.
A kártya a városháza föld−
szintjén, a 109− es irodában
igényelhető. Az érdeklődők
itt kapják meg az igény−
léshez szükséges nyom−
tatványokat is. Bővebb in−
formáció Tonka Éva szak−
előadónál, tel: 590 39 11.

Podľa primátora karta PRO DS sa osvedčila a priniesla pozitíva

Výhody získa aj mesto, aj občan
Primátor mesta Péter Páz−
mány pred komunálnymi voľ−
bami v roku 2006 sľuboval
zavedenie PRO DS karty
s rôznymi zľavami pre dunaj−
skostredčanov s trvalým
pobytom v meste.
Karta PRO DS bola zavede−
ná pred rokom a odvtedy sa
stala veľmi obľúbenou medzi
obyvateľmi mesta. V minulom
roku, teda v roku jej premiéry
si kartu zaobstaralo takmer
dva aj poltisíce občanov mes−
ta, ktorí sa mohli presvedčiť

o jej nesporných výhodách.
Tohoročný záujem za prvých
6 týždňov roka prevýšil aj zá−
ujem z predošlého roka. Na
rok 2008 už požiadalo o vyda−
nie karty viac ako 1 700 záu−
jemcov.
„So zavedením PRO DS
karty sme dosiahli pôvodne
vytýčený cieľ. Môžem povedať,
že obe strany získali: na jed−
nej strane aj mesto, veď sa
zlepšila daňová disciplína,
a Dunajsksotredčania sa za−
chovali ako dobrí lokál−
patrioti. Tento potešujúci pos−

toj vedenie mesta opätovalo
tým, že majitelia karty získali
mnohé podstatné zľavy na
vstupnom do rôznych mest−
ských zariadení a oveľa vý−
hodnejšie môžu získať aj par−
kovaciu kartu“– zhodnotil pre
naše noviny P. Pázmány pozi−
tívne skúsenosti zavedenia
karty výhod po prvom roku jej
existencie. Primátora takisto
teší aj skutočnosť, že tento
model si osvojili aj iné mestá,
napríklad na podobných prin−
cípoch aj v Komárne zaviedli
tzv− vernostnú kartu.
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4 Zápisy

Potrvajú po celý mesiac

Zápisy do materských škôl
Oznamujeme všetkým rodičom, že zápis do materských
škôl v Dunajskej Strede sa uskutoční od 1. marca do 31.
marca 2008. Prihlášku dieťaťa na školský rok 2008/09 si
môžu rodičia vyzdvihnúť priamo v materskej škole, ktorú
si pre svoje dieťa vybrali. Vyplnené prihlášky potvrdené
detským lekárom a kópiu rodného listu môžu odovzdať o−
sobne riaditeľke MŠ. Prihlášky budú zaevidované podľa
dátumu a času prijatia. Riaditeľka materskej školy vydá
písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do
MŠ najneskôr do 30. apríla 2008.
Všetky materské školy na ú−
zemí mesta Dunajská Streda
poskytujú odbornú predškol−
skú výchovu a kvalitné vzde−
lávanie. Úzko spolupracujú s
pedagogicko−psychologickou
poradňou a logopédom.
Poskytujú odborné poraden−
stvo pre rodičov, spolupracujú
so základnými školami a ve−
rejnosťou. Všetky učiteľky sú
kvalifikované a metodicky
dobre pripravené pre prácu s
deťmi do 2 do 7 rokov.
Prinášame ďalšie informácie
o materských školách mesta.
1. Materská škola Alžbe−
tínske nám. (3 triedna MŠ s
výchovným jazykom ma−
ďarským):
Vo výchovno−vzdelávacej
práci je posilnená najmä ob−
lasť rozvíjania matematických
predstáv, jazykovej výchovy v
materinskom a slovenskom
jazyku a grafomotorických
zručností.
6 ročné deti pred vstupom
do ZŠ absolvujú rozvíjajúci
program formou spoločných
stretnutí s rodičmi. Materská

škola má samostatnú telocvič−
ňu. Je k dispozícii tienistý
školský dvor, uzavretý od ruš−
nej časti mesta, čo umožňuje
pravidelný pobyt vonku.
2. Materská škola Jesen−
ského (5 triedna MŠ s vý−
chovným jazykom sloven−
ským) − „Zdravá materská
škola“:
V materskej škole je vy−
zdvihnutá oblasť zdravotnej,
dopravnej a environmentálnej
výchovy. Pre talentované deti
je možný výber z krúžkov ne−
meckého jazyka, keramického
krúžku a dramatického. Pre
pobyt detí vonku je k dispozí−
cii dobre vybavený školský
dvor.
3. Materská škola Komen−
ského ul.(4 triedna MŠ s vý−
chovným jazykom slov.a
maď.) − „Zdravá materská
škola“
V MŠ je posilnená oblasť
zdravotnej výchovy a výcho−
vy k zdravému životnému štý−
lu. Pre talentované deti je
možná návšteva krúžku vý−
tvarného, tvorivej dramatiky,
a krúžku výchovy k ľudovým

tradíciám. Pre pobyt detí von−
ku je k dispozícii priestranný a
dobre vybavený školský dvor.
4. Materská škola Ok−
tóbrová ulica (3 triedna s
výchovným jazykom ma−
ďarským
Výchova v radostnom, lás−
kyplnom a uvolnenom pro−
stredí, v úzkej spolupráci s ro−
dičmi,
— riadená edukačná čin−
nosť, striedajú sa pohybové,
intelektové, estetické a hudob−
né činnosti, výuka slovenské−
ho jazyka hravou formou,
spoznávanie ľudových tradí−
cií, záujmové činnosti: výuka
anglického jazyka a remesel−
nícky krúžok.
5. Materská škola Ná−
mestie priateľstva (6 triedna
MŠ s výchovným jazykom
slov. a maď.):
Materská škola dbá na
správnu životosprávu detí, or−
ganizuje remeselnícke, bábko−
vé a zábavné podujatia ako aj
výstavy detskej tvorivosti.
Vytvárajú hravou formou po−
zitívny vzťah k materinskému
jazyku a sú predpoklady na o−
svojenie základov slovenské−
ho jazyka. V MŠ dbajú na za−
chovanie ľudových tradícií.
6. Materská škola Szé−
chenyiho ul. (3 triedna s
vých. jaz. slov. a maď.)
Materská škola má prie−
stranné, esteticky upravené

triedy a školský dvor, ktorý je
situovaný do tichého prostre−
dia. Rodičia majú možnosť
výberu krúžku anglického ja−
zyka a plaveckého výcviku.
7. Materská škola Rybný
trh (7 triedna MŠ s vých.
jaz. slov. a maď.)
Radostné, láskavé, vľúdne
prostredie inšpirujúce kreativi−
tu. Dôraz na harmonický
a všestranný rozvoj osobnosti
dieťaťa, rozvíjanie jeho zruč−
ností a schopností prostredníc−
tvom individuálnych, skupino−
vých a kolektívnych činností.
8. Materská škola Ružový
háj (3 triedna s vých. jaz.
slov. a maď.)
Pre 5−6 ročné deti je zabez−
pečená možnosť navštevova−
nia krúžku anglického jazyka.
Talentované deti sú podporo−
vané ich zapájaním do mest−
ských športových a celoslo−
venských výtvarných súťaží.
Školský dvor je vybavený
modernými drevenými hrač−
kami. MŠ sa nachádza v ti−
chom prostredí.
9. Materská škola Ná−
mestie SNP (4 triedna s
vých. jaz.slov.a maď.)
Materská škola je zameraná
na pestovanie pozitívnych
medziľudských vzťahov u detí
a dospelých, na rozvoj zruč−
ností v rámci krúžkovej čin−
nosti „Šikovné ruky“ a na po−
znávanie a ochranu prírody.
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Egész márciusban tartanak az óvodai beíratások
Értesítjük a kedves szülőket, hogy az óvodai beíratások már−
cius 1−én kezdődnek és a hónap végéig, március 31−ig tarta−
nak. A 2008/2009 nevelési évre szóló jelentkezési lapokat
közvetlenül a szülők által választott óvodában kapják meg.
A kitöltött, orvosi igazolással ellátott jelentkezési lapot és a
gyermek születési bizonyítványának másolatát szíveskedje−
nek átadni az óvoda igazgatónőjének. A jelentkezéseket ér−
kezési sorrendben iktatják. Az óvoda igazgatónője legkésőbb
2008. április 30−ig írásban értesíti a szülőket a gyermek fel−
vételéről vagy felvételi kérelmének elutasításáról.
A Dunaszerdahely területén tonságos udvarán élhetik ki
működő összes óvoda megfele− fokozott mozgásigényüket.
2. Jesenský utcai szlovák
lő szakmai szinten látja el fel−
adatát. Mindannyian szoros nevelési nyelvű óvoda, 5 osz−
együttműködést folytatnak a tály — „Egészséges óvoda“.
Kiemelt területe az egészsé−
pedagógiai−pszichológiai ta−
nácsadóval és a logopédussal. ges életmódra, a biztonságos
Szakmai tanácsokkal látják el a közlekedésre és a környezet−
szülőket, együttműködnek az védelemre nevelés. Az óvodá−
általános iskolákkal és a nyilvá− ban három szakkör működik:
nossággal. Az összes óvópeda− agyagozó, német nyelvi és
gógus rendelkezik a szükséges színjátszó. Az óvoda jól fel−
szakképzettséggel, és jól felké− szerelt udvarral rendelkezik.
3. Komenský utcai szlovák
szült a 2 és 7 év közötti gyerme−
és magyar nyelvű óvoda, 4
kekkel való foglalkozásra.
1. Erzsébet téri magyar osztály – „Egészséges óvo−
nevelési nyelvű óvoda, 3 osz− da”.
Az óvoda kiemelt hangsúlyt
tály
A nevelő−oktató tevékeny− fektet az egészséges életmódra
ség gerincét a szocializáció való nevelésre. A tehetséges
elősegítése és az értelmi ké− gyermekek rajzkör, színjátszó
pességek fejlesztése alkotja. és népi hagyományőrző kör
A gyermekek megismerked− közül választhatnak. Mozgás−
nek a szlovák nyelv alapjai− igényük kiélését jól felszerelt,
val, a mennyiségi fogalmak− tágas udvar teszi lehetővé.
4. Október utcai magyar
kal és elsajátítják az íráshoz
szükséges mozgáskészsége− nevelési nyelvű óvoda, 3 osz−
ket. Az óvodában iskolafelké− tállyal.
− barátságos és szeretettel−
szítő fejlesztő program folyik
az iskolaköteles gyermekek jes környezetben való neve−
részére, szülők részvételével. lés, szoros együttműködésben
A gyermekek az óvoda torna− a családdal. A kisgyerereket
termében és tágas, zárt, biz− oldott, derűs légkör várja,

amelyben biztosított a har−
monikus lelki és testi fejlődé−
sük. Nagy hangsúlyt helye−
zünk az értelmi képességek,
továbbá az esztétikai és zenei
ízlés fejlesztésére, a népha−
gyományok ápolására. A
szlovák nyelv alapjainak elsa−
játítása játékos módon törté−
nik, emelett az angol nyelvvel
is ismerkedhetnek az óvodá−
sok. Óvodánkban kézműves
kör is működik.
5. Barátság téri szlovák és
magyar nevelési nyelvű óvo−
da, 6 osztály
Az óvoda hangsúlyos fi−
gyelmet fordít az egészséges
életmódra való nevelésre, az
anyanyelv fejlesztésére és a
hagyományápolásra. Széles
skáláját kínálja a kézműves,
bábjátszó, és a gyermekek
kreativitását fejlesztő egyéb
tevékenységeknek, alkotása−
ikból kiállításokat rendez, já−
tékos módon elsajátíttatja a

szlovák nyelv alapjait.
6. Széchenyi utcai szlovák
és magyar nevelési nyelvű
óvoda, 3 osztály
Az óvoda csendes, nyugodt
környezetben található, tágas
udvara, szépen berendezett,
tágas osztályai vannak. Szak−
körök: angol nyelvű foglalko−
zás és úszótanfolyam.
7. Halpiac téri szlovák és
magyar nevelési nyelvű óvo−
da, 7 osztály
Az óvodát az érzelmi biz−
tonság, otthonosság, derűs,
szeretetteljes, élménygazdag
légkör jellemzi. Az óvónők
elősegítik a gyermekek har−
monikus fejlődését, és válto−
zatos tevékenységek kereté−
ben biztosítják sokoldalú ké−
pességfejlesztésüket.
8. Rózsaligeti szlovák és
magyar nevelési nyelvű óvo−
da, 3 osztály
Az 5−6 évesek angol nyelvet
tanulhatnak. A tehetséges
gyermekeket benevezzük a
városi sportversenyekre és az
országos képzőművészeti ver−
senyekre. Az óvoda nyugodt,
csöndes helyen található, ud−
varán korszerű, fából készült
játékok várják a kicsiket.
9. Szlovák Nemzeti Felke−
lés téri szlovák és magyar
nyelvű óvoda, 4 osztály
Az óvoda meghatározónak
tekinti a családdal tartott jó
kapcsolatot és szoros együtt−
működést. Nagy hangsúlyt
fektet a gyermekek kézügyes−
ségének fejlesztésére, amelyet
az Ügyes kezek szakkör szol−
gál. Ugyancsak fontos szerep
jut a természet ismeretére és
védelmére való nevelésnek, a−
mely egy vidéki óvodával
együttműködve folyik.
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Óvodai riport

Óvodáink jövője az óvodások szüleinek kezében van

„Ez itt egy nagy család”
Ki hinné, hogy a szlovák többség által olyannyira ma −
gyarnak tartott Dunaszerdahelyen a létező kilenc
óvoda közül egy szlovák, hat vegyes és csupán kettő
magyar? Ez a megoszlás sehogyan sem felel meg a la−
la−
kosság nemzetiségi összetételének. Legalábbis a je −
lenleginek.

A jövő az óvodások szülei−
nek kezében van. Azt mond−
ják ugyanis, hogy az óvoda a
vízválasztó, ez határozza meg,
milyen iskolába megy a gye−
rek: szinte általános, hogy a
szlovák nyelvűből szlovák, a
magyarból pedig magyar is−
kolába. De valóban így van
ez? A két magyar óvoda egyi−
kében, az Október utcaiban
keressük a választ.
Molnár Györgyi szerint
így van. „Aki magyar óvodá−

ba adja a gyerekét, az már is−
kolába is magyarba adja. Pe−
dagógusok a szüleim, nálunk
ilyen kérdés, hogy milyen ok−
tatási nyelvű iskolába írassuk
a fiúkat, fel sem merült, ter−
mészetes, hogy magyarba.”
Csölle Rita, a szülői mun−
kaközösség elnöke úgy ta−
pasztalja, gyakran még a ma−
gyar értelmiségi szülők között
is makacsul tartja magát a tév−
hit, hogy csakis szlovák isko−
lával érvényesülhet a gyerek.

Miért néphagyományőrzés,
anyanyelvfejlesztés?
A jeles napokhoz, ünnepekhez kötődő néphagyomány−ápolás
kialakítja a gyermekekben az „ünnepelni tudás” képességét. A
gyerekek örömmel vesznek részt a készülődésben, amelynek
varázsát fokozzák az ünnephez kötődő népi mondókák, népdal−
ok, énekes játékok. Az ünnepre hangoló közös tevékenység,
közös élmény érzelmileg gazdagítja őket, erősíti szociális kap−
csolatrendszerüket, elmélyíti bennük az összetartozás érzését.
Az érzelmi többlet fokozza az értelmi fogékonyságot. A kö−
zös tevékenységek, beszélgetések során fejlődik kifejező− és
problémamegoldó képességük. Az évről évre visszatérő hagyo−
mányok megnyugtató eligazodást, biztonságot jelentenek a
gyermek életében, erősítik a valahová tartozás érzését.
Az anyanyelvfejlesztés keretében mondott−hallott mondó−
kák, versek, népmesék nemcsak a szókincset gyarapítják,
hanem az ismereteket is, tehát a gondolkodás, az emlékezet−
fejlesztés, az értelmi nevelés fontos eszközei. Fejlődik általuk
a gyermekek beszédmegértő és nyelvi kifejezőképessége,
ami az iskolai sikeresség alapja.

„Ez nem igaz. Magyar iskolá−
ban érettségiztem, mégis elvé−
geztem az egyetemet. Nem ál−
lítom, hogy eleinte nem voltak
nyelvi nehézségeim, de azért
eszembe sem jutna szlovák is−
kolába íratni a gyerekemet.”
Ugyanez a véleménye az e−
gyik apukának, Pintes Gá−
bornak is, aki a dunaszer−
dahelyi magyar gimnázium−
ban érettségizett, és ma leendő
pedagógusokat oktat – szlová−
kokat, magyarokat egyaránt
— a nyitrai egyetemen. „Agy−
sebész, vegyész, bármi lehet a
magyar iskolát végzett gyerek−
ből. De aki sem az egyik, sem
a másik nyelvet nem bírja tö−
kéletesen, a szakmájában sem
lesz jó. Inkább az anyanyelvén
tanulja meg jól a szakmát, a
többi – a szlovák szaktermino−
lógia és egyéb szükséges isme−
ret — már hozzátanulható” –

Csölle Rita
állítja. Lívia, a felesége az
óvodát dicséri: „Rengeteg ver−
set, éneket tanulnak. A kisfiunk
egyáltalán nem énekelt, de
most már hozza haza az oviból
az énekeket, verseket, gyakran
azon kapom, hogy suttogja a
verset.” Molnár Györgyi kis−

Aki kíváncsi a magyar
óvodákra, jöjjön el már−
cius 1−én 14.00 órakor
óvodás korba lépett gyer−
mekével, unokájával a
Városi Művelődési Köz−
pontba, ahol a dunaszer−
dahelyi két magyar óvoda
nyílt napot tart. Fellép−
nek az ovisok, lesz játszó−
ház, bábszínház, móka,
kacagás. Érdemes eljön−
ni, nézelődni, szórakozni,
és ha tetszenek a látottak,
akár azonnal ott helyben
be lehet íratni a csöppsé−
geket.

Pintes Gábor
fia is így volt: „Otthon a vilá−
gért sem énekelt volna, de
amióta ide jár, énekel, verset
mond, délutánonként nem a−
kar hazajönni, olyan jól érzi
magát az oviban. Rengeteg
program van, maximálisan tö−
rődnek a kicsikkel. Ez itt egy
nagy család, a szakács nénitől
az óvónőkig. Tudom, mert már
a harmadik gyerekem jár ide.”
„Sikerrel pályáztuk meg a
Szülőföld Alap anyanyelvfej−
lesztő programját, felvállalt
program a hagyományőrzés,
mindkettő rengeteget ad a
gyerekeknek, értelmileg, ér−
zelmileg egyaránt. Szinte nap−
ról napra követhető, hogy
gyarapodnak az ismereteik” –
mondja Csölle Rita.
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Nyitott napok az Ozorák
Mihály Egyesített Magán
Szakközépiskolában
Hagyománnyá vált, hogy a
Dr. Ozorák Mihály Egyesí−
tett Magán Szakközépisko−
la megnyitja kapuit a kilen−
cedikes diákok és az érdek−
lődők előtt. Iskolánk elő−
nyeit mindenki személyesen
megtapasztalhatja diákja−
ink szakmai bemutatóin.
Az Egyesített Magán Szak−
középiskola a következő sza−
kokat kínálja: hotelakadémia,
kereskedelmi akadémia, in−
formációs rendszerek és szol−
gáltatások, kozmetika és
sminkes, marketing dolgozó,
kereskedelem és vállalkozás.
Nálunk azok is megtalálják
számításikat, akik az inas sza−
kok iránt érdeklődnek: sza−
kács, pincér, fodrász, autó−
szerelő, autóvillanyszerelő,
cukrász, vendéglős. Az isko−
lánkon a legjobbak tanulmá−
nyi ösztöndíjban részesülnek.
Természetesen a szociálisan
hátrányos helyzetű diákokról

Az iskola neve
Názov školy

A beíratott elsősök és nulladik évfolyamosok száma
Počet zapísaných žiakov do 1.a 0−tého ročníka ZŠ
2008/2009

ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM
Vámbéry Ármin MTNY Alapiskola
ZŠ Gyulu Szabóa s VJM
Szabó Gyula MTNy Alapiskola
ZŠ Jilemnického ul.
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM
Kodály Zoltán MTNy Alapiskola
ZŠ Smetanov háj
SPOLU

2007/2008

2006/2007

60

59

56

75

81

84

81

83

71

66
27

61
22

46
34

309

306

291

Nultý ročník otvorili: ZŠ Gyulu Szabóa s VJM − Szabó Gyula MT Alapiskola, ZŠ Smetanov háj
Nultý ročník plánuje ešte otvoriť: ZŠ Zoltána Kodálya s VJM − Kodály Zoltán MT Alapiskola

sem feledkezünk meg. Intéz−
ményünk szociális ösztöndí−
jat biztosít.
Iskolánk sokféle szabad−
idős foglalkozást nyújt, töb−
bek között szakköröket, ki−
rándulásokat, tanulmányi ki−
rándulásokat.
Szeptembertől lehetőséget
kínálunk a City and Guilds
nyelvoktatási intézmény által
garantált nemzetközileg elis−
mert gyakorlati szakvizsga
megszerzésére.
Az Egyesített Magán Szak−
középiskola garancia a magas
szintű oktatásra.
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Výstavba nových objektov a nákupných centier na Galantskej ceste

Do júna dokončia cyklistický chodník a nový mestský park

V rýchlom tempe sa mení
tvár mesta na Galantskej
ceste pri kruhovom objazde,
ktorý bol odovzdaný do pre−
vádzky minulý rok. Na ceste
vedúcej do Veľkých Dvor−
níkov sa na oboch stranách
usadzujú spoločnosti a ná−
kupné centrá. Autosalón,
predajňa Mountfield pre zá−
hradkárov, od vianoc elek−
trodom Nay a nákupné cen−
trum Max, a zakrátko sa
pridá aj Family Center...
Ich usídlenie v Dunajskej
Strede naznačuje, že kalkulujú
s dobrým nákupným potenciá−
lom, dobrou kúpnou silou v
srdci Žitného ostrova. A tí, čo
radi nakupujú, si už nemusia

organizovať výlet do Győru, a
vydať sa za výpredajovými ak−
ciami. Sú pravda aj takí, kto−
rým lezú na nervy nákupy vo
veľkých obchodných centrách.
Na nich čaká kino v MAX−e,
kde od 6. marca premietajú aj
filmy s maďarským dabingom.
Za Hypernovou a Maxom
sa už pomaly vykresľujú obry−
sy nového mestského parku.
Ako sme o tom už vlani infor−
movali, vedenie mesta dalo
vyčistiť poľnú cestu, ktorá
spája sídlisko Nová Ves s ná−
kupným centrom. Tu už vidno
aj základy budúceho chodníka
pre cyklistov a chodcov. V ča−
se našej návštevy práve ukla−
dali obrubník nového chodní−
ka.

Podľa plánov mestského ú−
radu sa chodník a parčík odo−
vzdá do užívania už v júni. V
tohtoročnom rozpočte je na
zriadenie zelene vyčlenených
1,5 milióna korún. Novému
mestskému parku sa budú te−
šiť hlavne budúci obyvatelia

novej obytnej zóny s rodinný−
mi domami, ako aj obyvatelia
nového trojpodlažného domu,
ktorého základy sa práve u−
kladajú. Oni budú len na skok
od novej zelene, ktorá bude
lemovaná rýchlorastúcimi ja−
vormi.

2008.02.27.

Városfejlesztés
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Futószalagon létesülnek az új üzletközpontok a Galántai út városból kivezető szakaszán

Júniusra elkészül a kerékpárút és a park
Rohamtempóban épül ki a
Galántai úton tavaly átadott
legújabb körforgalom környé−
ke. A Nagyudvarnok fele ve−
zető út mindkét oldalán sorra
telepednek meg a szolgáltatá−
sok körét bővítő újabb cégek
és üzletláncok. Autószalon, a
hobbykertészeket
minden
szükséges kellékkel ellátó
Mountfield áruház, a kará−
csony előtt megnyitott Nay és
a MAX üzletközpontok és a
hamarosan megnyíló Family
Center...
Megtelepedésük azt jelzi,
hogy ezek a cégek jó vásárló−

erőt sejtenek itt a Csallóköz
szívében és jó üzletet remél−
nek attól, hogy Dunaszerda−
helyen telepednek meg. A vá−
sárolni imádó embereknek
pedig immár nem kell Győrbe
átruccaniuk, ha a tél végi ki−
árusításkor vásárolni szottyan
kedvük. Vannak persze, olya−
nok is, akik ki nem állhatják a
plázákat. Viszont mozi is van
a MAX−ban, ahol − jó hír −,
hogy március 6−tól magyar
szinkronnal is vetítenek majd
filmeket.
A Hypernova és a MAX
mögött pedig már fokozatosan
rajzolódnak ki az új városi
park körvonalai. Tavaly la−
punk is beszámolt arról, hogy
az Újfalu lakótelepet az itteni
bevásárlóközponttal összekö−
tő bozótos földutat a város ve−
zetése megtisztíttatta a gyom−
tól, a korhadt fáktól és az alat−
tuk felhalmozott rengeteg sze−
méttől, limlomtól. A terepren−
dezés után az év elején meg−
kezdődhetett az ide tervezett

zöldövezet kialakítása. Ezen
a helyen már jól láthatók a
majdani kerékpárút és a gya−
logút nyomvonalai. Ottjár−
tunkkor már az út szegélykö−
veit rakták le. Ez az útvonal
eddig is közkedvelt volt, az
újfaluiak rövidítőútként hasz−
nálták, ha biciklin vagy gya−
log keresték fel a MAX−ot va−
gy a Hypernovát.
A városi hivatal tervei sze−
rint a járda és a kerékpárút jú−
niusra elkészül a mellette lé−
tesülő parkkal együtt. Az idei
költségvetés másfél millió
koronát tartalékol az itteni
zöldövezet létesítésére. Az
új parknak elsősorban a mel−
lette épülő családi házas öve−
zet majdani lakosai örülnek,
nemkülönben azoknak az új
háromszintes lakóházaknak a
leendő lakosai, amelyeknek
az alapjait most kezdték le−
rakni. Nekik csak egy ugrásra
lesz az árnyas park, amely−
nek a szélére gyorsan növő
juharfákat ültettek még ta−
valy ősszel.
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Felhívás a vállalkozókhoz és polgárokhoz a jövedelemadó 2%−ának átutalására
a dunaszerdahelyi futball támogatása céljából

Fogjunk össze a futball és a DAC javára!
A DAC 1904 Rt. futballklub
vezetése ezúton felhívással
fordul a vállakozókhoz és
polgárokhoz, akiknek nem
közömbös a futball és a DAC
további sorsa és fejlődése.
Kérjük jövedelemadójuk 2%−
ának átutalását a PRO FK
DAC javára, amivel hozzájá−
rulnak a csapataink számára
kialakított feltételek javulásá−
hoz. Fogjunk össze a futball
és a DAC javára, hogy ismét
városunk és régiónk büszke−
ségének nevezhessük!

Alkalmazottak esetén a
következő az eljárás:
1. Kérje meg munkaadóját,
hogy készítse el önnek az a−
dóbefizetési igazolást, ami−
ből kiszámítja a 2 százalékot.
Maximum ennyit lehet átutal−
ni a fogadónak. A minimális
összeg 20 Sk.
2. Az adó 2%−a fogadója−
ként válassza a PRO FK
DAC alapítványt. IČO:
45014744.
3. Töltse ki a nyilatkozatot.
Ebben tüntesse fel a a foga−
dót és az átutalásra szánt ösz−
szeget.
4. A nyilatkozatot és az
igazolást juttassa el 2008. áp−
rilis 30−ig a helyileg illetékes
adóhivatalba.

Az adó 2%−ának utalási
módja:
1. Az adó 2%−a fogadója−
ként válassza a PRO FK
DAC alapítványt.
2. Az adóbevallási nyom−
tatványnak az adó 2%−a
átutalására vonatkozó rovatá−
ba vezesse be a következő
adatokat:
Nadácia PRO FK DAC

IČO: 45014744
3. A szabályosan kitöltött
adóbevallást határidőn belül

juttassa el a helyileg illetékes
adóhivatalba (rendszerint fo−
lyó év március 31−ig).

Pénzadományaikat előre is
köszönjük!
Patasi Ferenc, Derzsi
László, Antal Barnabás, Kun
Tibor, Klempa Szilárd, Lépes
György, Nagy Krisztián.

Výzva pre podnikateľov a občanov na poukázanie 2% dane z príjmu na podporu
futbalu v Dunajskej Strede

Spojme sa pre futbal – spojme sa pre DAC!
Vedenie Futbalového klubu
FK DAC 1904 a.s. týmto vy−
zýva všetkých podnikateľov a
občanov, ktorým nie je ľaho−
stajné ďalšie napredovanie
futbalu v našom meste
Dunajská Streda. Žiadame
Vás o poukázanie 2% dane z
príjmu, čím nám pomôžete
vytvoriť lepšie podmienky na
výkonnostný futbal v našich
oddieloch. Spojme sa pre fut−
bal, aby výsledkami bol opäť
pýchou nášho mesta, celého
regiónu a Slovenska.
Ako poukázať 2% z dane
z príjmu?
1. Vyberte za prijímateľa
2% dane Nadáciu PRO FK
DAC
2. Daňové priznanie obsa−
huje kolónku na poukázanie

2% dane, kde uveďte nasle−
dovné údaje:
Nadácia PRO FK DAC
IČO: 45014744
3. Riadne vyplnené daňové
priznanie doručte v stano−
venej lehote na miestne prí−

slušný daňový úrad. (zvyčaj−
ne do 31. marca kalen−
dárneho roka).
V prípade zamestnancov
postup je nasledovný:
3. Požiadajte zamestnáva−
teľa, aby vám vystavil po−

tvrdenie o zaplatení dane. Na
ňom je uvedený aj dátum za−
platenia dane, z ktorej si vy−
počítate 2%. To je maximum,
čo možno poukázať prijíma−
teľovi. Musí byť však najme−
nej 20 korún.
4. Vyberte za prijímateľa
2% dane Nadáciu PRO FK
DAC.
5. Vyplňte vyhlásenie.
Uveďte v ňom prijímateľa a
sumu, ktorú chcete poukázať.
6. Vyhlásenie a potvrdenie
doručte do 30. apríla 2008 na
miestne príslušný daňový ú−
rad.
Za Vaše poukázané pe−
ňažné dary vopred ďakujeme!
Patasi František, Derzsi
Ladislav, Antal Barnabáš,
Kun Tibor, Klempa Szilárd,
Lépes Juraj, Nagy Kristian.
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A tavaszi felkészülés − a sérüléseket leszámítva − a tervek szerint halad

A DAC kezdőcsapata 12 edzőmérkőzésen alakul ki
Március közepén folytató−
dik a II. ligás labdarúgó−
bajnokság. A DAC a negye−
dik helyről – öt pontos hát−
ránnyal az éllovas mögött –
vág neki a folytatásnak. A
téli felkészülés célja egy o−
lyan csapat összekovácsolá−
sa, amely esélyes az I. ligába
jutás kiharcolására.
Az év elején 12 mérkőzésből
álló edzőmeccs−sorozat előzte
meg a bajnokságot. Az első
nyolc mérkőzés a következő
eredményeket hozta:
január 19.: MŠK Žilina − DAC 2:0
január 23.: Vion Zl. Moravce−DAC 3:1
január 26.: DAC−Jasl. Bohunice 4:2
január 30.: DAC− KFC Komárom 6:0
február 2.: DAC−FK Čadca 1:1
február 5.: FK ZTS Dubnica−DAC 2:3
február 10: DAC−Szepsi 3:1
február 13.: DAC−Nyárasd 3:1

A kilencedik mérkőzésre la−
punk is ellátogatott. Fagyos
időben az I. liga második he−
lyén tanyázó Podbrezová láto−
gatott Dunaszerdahelyre. A
két csapat a műfüves edzőpá−
lyán
mérkőzött
meg.
Belkovics jóvoltából egy−egy
gól esett mindkét félidőben,

A Podbrezová elleni edzőmérkőzésen a fagyos időben minden labdáért kemény csata dúlt.
így 2:0−ra győzött a DAC
(Belkovics hat edzőmeccsen
kilenc gólt szerzett).
A DAC kerete a következő
volt: Košovan
− Buka,

A téli felkészülés egyik ígérete a dióspatonyi 24 éves balhátvéd,
Lelkes Mátyás, aki Meszlényi Tibortól mind a nyolc idei előké−
születi mérkőzésen bizalmat kapott. A várkonyiak adták „köl−
csön“ fél évre. Nem új arc, hanem egy DAC−nevelésű játékos,
aki több éves távollét után − bacsfai, ausztriai és várkonyi ven−
dégszereplés −újra "hazatalált" Erőssége a bal lába. „Miután ki−
öregedtem a dunaszerdahelyi ifiből, pár évig az akkor még lé−
tező B csapatban játszottam otthon Dióspatonyban. 2006 tava−
szán Bacsfán játszottam a 2. ligában, és miután kiestünk, Nagy−
szombatba hívtak próbára. A fiúk barátságosan fogadtak, úgy
érzem, kezd kialakulni a csapat. Örülök, hogy újra itt lehetek,
remélem, jó tavaszunk lesz" − nyilatkozta Mátyás.

A műfüves pályán csak állóhelyek vannak, Patasi Ferenc klubelnök
(balról a második), természetesen, így is a szurkolók között van.

Csölle, Milan, M. Lelkes −
M. Palic, A. Kubala, Šne−
goň, Belkovics − T. Horváth,
Kriss
(cserejátékosként:
Hroš, Kiss, Bartalos, Kosár,
Brunczvik, E. Palic – Né−
meth Krisztián, Gašparík,
Lelkes Ádám és Csémy sé−
rülés, míg Uzola és Bognár
betegség miatt hiányzott)
Meszlényi Tibor edző a
mérkőzés után így nyilatko−
zott: „A jó ellenfél ellen csak
jó játékkal volt esélyünk a
győzelemre, a fiúk ezt tudták,
és úgy is játszottak. A nézők
színvonalas mérkőzést láthat−
tak. A tavaszi felkészülésünk a

tervek szerint halad, egyetlen
dolgot, a sérüléseket leszámít−
va. Lassan kikristályosodik az
a játékoskeret, amely tavasz−
szal esélyes lesz a tabella első
helyére”
A felkészülési mérkőzések
sorozata nem ért véget. Lap−
zártánk napján, február 20−án
Győrben az NBII−es Integrál
látta vendégül a DAC−ot,
majd 23−án az Aranyos−
maróton az európai kupákból
ismert litván FK Suduva ellen
lép pályára a dunaszerdahelyi
csapat. Február 26−án pedig a
Žilina B vendégszereplése
volt programon.

A gólöröm a Podbrezová elleni első találat után Meszlényi
Tibor edző arcán (középen, kék szerelésben) is tükröződött.
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Pravidlá IV. ročníka fotosúťaže mestskej samosprávy na rok 2008

Dunajská Streda na obrázkoch 2008
V prvých dvoch kategóriách
porota bude hodnotiť len také
práce, ktoré zachytávajú život
Dunajskej Stredy, budovy a o−
kolie mesta. Podmienkou je
teda, aby na fotozáberoch jed−
noznačne prezentovali Du−
najskú Stredu. Cenu primátora
Dunajskej Stredy možno ude−
liť najlepšiemu autorovi v pr−
vých dvoch kategóriách.
Hlavnou témou tohoročnej
fotosúťaže je zobrazenie du−
najskostredského človeka.
Popri fotografiách zhotove−
ných klasickou technikou sa
očakávajú aj zábery vyhoto−
vené modernými technikami.
Práce vyhodnotí odborná
porota. Zo zaslaných prác bu−
dú ohodnotené dve najlepšie.
Mimoriadna cena primátora
je 10 tisíc Sk, hlavná cena po−
roty je 5 tisíc Sk. Za každú fo−
tografiu, ktorú porota si vybe−
rie do kolekcie prezentovanej
na výstave, autor dostane ako
náhradu nákladov 200 Sk.
Túto sumu autor obdrží na o−
tvorení vernisáže z najlepších
prác. Ku každej fotografii tre−
ba pripojiť aj negatív, alebo
disketu.

Samospráva Dunajskej Stre−
dy vyhlasuje aj v roku 2008
fotografickú súťaž. Cieľom v
poradí už štvrtého ročníka súťa−
že je rozšíriť album mesta
Dunajskej Stredy o nové kvalit−
né fotozábery. Vedenie mesta
má eminentný záujem na tom,
aby pre nadchádzajúce generá−
cie bol fotograficky zdokumen−
tovaný neustály
rozvoj mesta,
permanentná
zmena jeho
tváre, ako i
kvality kaž−
dodenného
života obča−
nov mesta.
Štvrtý ročník súťaže sa
vypisuje v troch tematic−
kých kategóriach:
1. občan mesta kritic−
kým okom.
2. Ulice, námestia, budo−
vy, historické pamiatky

3. Krása prírody, štyri ročné
obdobia.
Rozmery fotografií: 20 x 30
a 30 x 40 cm.

Fotografie treba odovzdať
do polovice októbra 2008 v
Galérii súčasných maďar−
ských umelcov osobne, alebo
doručiť poštou na adresu galé−
rie: Ul. Gyulu Szabóa. 304/2.,
929 01 Dunajská Streda.
Galéria je otvorená od pondel−
ka do piatku od 10.00 do
17.00 hod. Bližšie informácie
na tel.: 031 / 552 9384.
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Fotopályázat

A városi fotópályázat IV. évfolyamának feltételei

Fényképek Dunaszerdahelyről 2008
Dunaszerdahely város önkormányzata 2008−ben ismét fény−
képpályázatot hirdet. Az immár negyedik évfolyam meghir−
detésével a város vezetése azt tartotta szem előtt, hogy a vá−
rosi fényképarchívum újabb színvonalas fényképanyaggal
gyarapodjon . A városi önkormányzatnak eltökélt szándéka,
hogy az elkövetkező nemzedékeknek gazdag fényképanyag−
gal dokumentálja a város folyamatos fejlődését és arculatá−
nak változásait, az itt élő emberek életminőségének élet−
körülményeinek javulását .
A pályázat idei évfolyamára
a következő témakörökben
küldhetők be munkák:
1. Az utca embere kritikus
szemmel.
2. Utcák, terek, épületek,
műemlékek.
3. Természeti szépségek, a
négy évszak.
A fényképek méretei:
20x30 és 30x40 cm.
Az első két kategóriában a
zsűri a válogatásnál csak o−
lyan pályamunkákat vesz fi−

gyelembe, amelyek a város
életét, épületeit, környezetét
örökítik meg, vagy egyértel−
műen és beazonosíthatóan
Dunaszerdahelyhez kötődnek.
A polgármester díja kizárólag
e két kategóriába tartozó ké−
pek alkotójának ítélhető oda.
A kiírásban található témá−
kat illetően a 2008− as évben a
fotópályázat fő témája: a du−
naszerdahelyi ember ábrázolá−
sa.
A hagyományos módon ké−
szült fényképfelvételek mel−
lett várjuk az elvontabb, új

technikai eljárással készült fo−
tókat is.
A pályázatra beküldött al−
kotásokat szakmai zsűri bírál−
ja el. A beérkezett munkákból
a két legrangosabb művet dí−
jazzák. A polgármester külön−
díja 10 000 Sk, a zsűri fődíja 5
000 Sk.A sikeres pályázónak a
kiállításra kerülő fotók után
anyagköltség címén darabon−
ként 200 koronát megtérítenek.
(Ezt az összeget a kiállítás
megnyitóján kapja kézhez a
pályázó.) A fotókhoz kérjük
csatolni a negatívot, vagy a
fényképet lemezen.
A pályamunkák 2008.
október közepéig adha−
tók le a Vermes villá−
ban székelő Kortárs
Magyar Galériában sze−
mélyesen, vagy postáz−
hatók az alábbi címre: Kor−

társ Magyar Galéria, Szabó
Gyula utca 304/2, 92901
Dunajská Streda. (Nyit−
vatartás hétfőtől pén−
tekig, 10−tól 17
óráig) Részlete−
sebb tájékozta−
tás a 031 /
5529384−es
számon.
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Nem babra megy a játék!

Február 13−i versenyünk megfejtői
Legutóbbi feladványunk így hangzott: Milyen típusú gépkocsi−
val szállítja utasait az Airport Transfer? A helyes válasz:
Chrysler Voyager.
A helyes választ beküldők közül három olvasónk sorsolással
500–500 koronás vásárlási utalványt nyert, amelyek a
SilverBox divatüzletben vásárolhatók le (a régi Centrum é−
pületben, a Családi Könyvklub mellett a földszinten), és ott ve−
hetők át a személyi igazolvány felmutatása ellenében.
Nyerteseink: Szalay Alíz (Kukučin utca 1816/8), Olláriová
Janka (Újfalu 2218/20), Lelkes Mónika (Újfalu 2226/40).
Nyerteseinknek gratulálunk.
Új kérdésünk: Mit dicsérnek leginkább a Class Café ven−
dégei?
A helyes választ beküldők közül három megfejtőnek 500−500
koronás utalványt sorsolunk ki, amelyek a Class caféban vált−
hatók be.
Válaszaikat legkésőbb március 5−ig küldjék be szerkesztősé−
günk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján.

Nejde o babku!

Výhercovia čitateľskej súťaže z 13. februára
V poslednom vydaní DH v čitateľskej súťaži sme položili nasle−
dovnú otázku: Akým vozidlom zabezpečuje prepravu osôb fir−
ma Airport transfer? Správna odpoveď: Chrysler Voyager.
Z tých, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vylosovali troch
výhercov, vyhrávajú poukážky v hodnote po 500−500 SK, vy−
užiteľné v Obchode módy SilverBox (stará budova
Centrumu).Vyhrávajú: Alíz Szalay (Kukučinova 1816/8),
Janka Olláriová (Nová Ves 2218/28), Mónika Lelkes (Nová
Ves 2226/40). Výhercovia si poukážky môžu prevziať priamo v
predajni po legitimizovaní sa s OP
Nová otázka: Čo si najviac pochvaľujú hostia CLASS
CAFÉ?
Z čitateľov, ktorí nám pošlú správnu odpoveď, vylosujeme
troch výhercov – získajú 500 korunovú poukážku, ktorú možno
zameniť v kaviarni CLASS CAFÉ.
Odpovede zašlite najneskôr do 5. marca na adresu redakcie,
alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu.

CLASS CAFÉ − Füstmentes kávézás

A jó kávéhoz nem kell cigi
A Bartók sétány 18−as szám alatt (a volt London kávéház helyén) han−
gulatos kávéház nyílt meg január 21−én. Történt ez azt követően, ho−
gy Tóth Katalin tízéves németországi tartózkodása után eldöntötte,
hallgat a honvágy hívó szavára, és visszatér Dunaszerdahelyre.
Elhatározta, kamatoztatni próbálja sokéves vendéglátóipari tapaszta−
latait, és megnyitotta a CLASS CAFÉ kávézót.
Kávéház több is van a városban. De vajon mitől más ez, mint a töb−
bi? – kérdeztük Katalint, aki kapásból válaszolt: "Vendégeim egyér−
telműen azt dicsérik a leginkább, hogy ez egy teljesen füstmentes ká−
véház. És nem győzik hangsúlyozni: nem igaz az, hogy egy jó kávéhoz
cigi is kell. Sőt, ellenkezőleg. A dohányzás csökkenti az igazi zamatok
ízlelésének képességét". Katalin szerint a minőségi italok kell, hogy
jellemezzék a kávéházat, ahol a tucatnyi különféle kávé mellett szá−
mos egyéb italt is felszolgálnak: teát, forró csokit, koktélokat, üdítő−
ket és alkoholos italokat is.
Noha még csak most nyílt meg a kávéház, Katalin máris új terveket
sző. A jó idők beálltával egy kinti terasszal is bővül majd a Class
Café, ahol a vendég már rágyújthat. A kávéház jelenleg hétköznapo−
kon reggel nyolctól este hatig van nyitva, szombaton pedig délután e−
gyig. „Az érdeklődést és igényeket figyelve, ezek módosulhatnak“ –
mondja a kávéház ifjú, csinos vezetője.
Kényelmes karosszékek, fotelek, hangulatot árasztó gyertyák, virá−
gok, csendes háttérzene – ezek is mind a kávéház sajátosságai, amely
kiválóan alkalmas zárt, legfeljebb 20−25 fős rendezvények helys−
zínének. Az ilyen igényt személyesen, vagy a 0904 613 554−es tele−
fonszámon lehet jelezni.

CLASS CAFE – Nefajčiarska kaviareň
Na Korze Bélu Bartóka (v pries−
toroch bývalej kaviarne London)
otvorili 21. januára novú štýlovú
kaviareň. Stalo sa to po tom, ako
sa Katalin Tóthová po desať−
ročnom pobyte v Nemecku roz−
hodla vrátiť do Dunajskej Stredy
a získané skúsenosti mienila zú−
ročiť doma. Nasledovalo otvore−
nie kaviarne CLASS CAFÉ.
Kaviarní je v meste niekoľko,
ale čím sa odlišuje táto od ostat−
ných? Katalin odpovedá: „Moji
hostia pochvaľujú najviac to, že
táto kaviareň je úplne bez ciga−
retového dymu. Tvrdia, nie je
pravda, že k dobrej káve je po−
trebná aj cigareta. Práve na−
opak. Fajčenie znemožňuje vy−
chutnávať chuť a arómu nápo−
jov." Katalin chce dosiahnuť, aby
pre jej kaviareň, kde pripravia
rôzne druhy kávy, boli charakte−

ristické len vysoko kvalitné ná−
poje, ako je čaj, horúca čokolá−

da, koktaily, alkoholické a neal−
koholické nápoje. Napriek tomu,

že kaviareň bola otvorená len ne−
dávno, Katalin má ďalšie plány:
chce prevádzkovať aj malú tera−
su, na ktorej by si návštevník
mohol aj zapáliť cigaretu.
Kaviarnička je v súčasnosti o−
tvorená v pracovné dni od ôs−
mej do večera šiestej, v sobotu
do 13. hodiny. Otváracie časy sa
však v závislosti od záujmu kli−
entov môžu meniť, hovorí šar−
mantná vedúca kaviarne.
Príjemnú atmosféru navod−
zujú pohodlné kreslá a fotely, na
stoloch sviečky, kvety, k tomu
príjemná hudba − to všetko sú
príznačné črty novej kaviarne, v
ktorej možno organizovať aj
akcie pre uzavretú spoločnosť,
maximálne pre 20−25 ľudí.
Rezervácia takýchto akcií je
na tel. čísle: 0904/613−554.
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Krónika

A VMK programjából

Novorodenci/Születések

 március 1. –14.00 ó.: Gyerünk együtt óvodába! Az Erzsébet téri
és az Október utcai magyar óvoda közös játszóháza.
Közreműködik az Aranykert Bábszínház (lásd alább)
 március 4.. – 18.00 ó.: Önismeret mint belső út − avagy minden−
napos problémáink megoldása. Előadó : Kiss J. Zsolt − asztrológus,
pszichodráma asszisztens
 március 6. − XVII. Tompa Mihály Országos Vers− és Prózamondó
Verseny járási fordulója
 március 7. – 18.00 ó.: Amatőr zenekarok koncertje
 március 7.−19.00 ó.: a SIC TRANSIT színjátszó csoport bemutat−
ja: Miloš Karásek : AU REVOIR
 március 13. – 19.00 ó.: a JÓKAI SZÍNHÁZ – KOMÁROM be−
mutatja: Egy lócsiszár virágvasárnapja
 március 14. – 9.00 ó.: Föltámadott a tenger / a filmdráma vetítése
a moziban / Az ünnepi rendezvény programját lapunk címol−
dalán közöjük.
 március 16. − 15.00 ó.: CSALÁDI VASÁRNAP − HÚS−
VÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ
 március 18.−14.00 ó.: KI MIT TUD? − válogató
tehetségkutató verseny a Kondé Miklós Polgári Társulás és a VMK
közös rendezésében
 március 28.−10.00 ó.: VÁROSI TANÍTÓNAP
 március 29.− 9.00 ó.: CSALLÓKÖZI EZOTERIKUS FESZ−
TIVÁL / ŽITNOOSTROVSKÝ EZOTERICKÝ FESTIVAL
 március 29−30., 11.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás
mérkőzése
 március 31 − április 04.: I. CSALLÓKÖZI KÖNYVBÖRZE / I.
ŽITNOOSTROVSKÁ BURZA KNÍH

Képesiová Dóra
Sophia Chelly
Véghová Viktória
Lelkesová Daniela
Ráczová Zoé
Varga Krištof
Pálfy Réka Lilla
Novorodencom prajeme
dobré zdravie!
Az újszülötteknek jó
egészséget kívánunk!

Zomreli / Elhalálozások
Máder − Barényiová Jolana
(1914)
Hegedűsová Alžbeta (1912)
Kulacsová Irena (1939)
Hozák Tibor (1937)
Rákász Karol (1942)
Ostrochovská Veronika (1922)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
ZOSOBÁŠILI SA /
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Takács Adam
− Gabriela Tóthová
Lakatos Ladislav
− Nikoleta Szikonyová
Iváncsai Krisztián
− Eva Zölderdőová
Veľa šťastia a lásky
v spoločnom živote!
Sok szerencsét és boldog−
ságot a közös úton!

ÓVODA / MATERSKÁ ŠKOLA

A DSZTV műsora: Híradó
* Magazin − Új Hírek és Ma−
gazin minden csütörtökön
18.00−kor. Folyamatos ismét−
lés, kivéve a technikai szünete−
ket.

KIÁLLÍTÁS

KORTÁRS MAGYAR
GALÉRIA
A VILÁGÉGÉS − A Szabó Gyula
festményei 1938−1946 című kiál−
lítás ünnepi megnyitója 2008.
február 29−én, 17 órakor lesz a
Vermes villában. A kiállítás –
melynek kurátora Kubička Ku−
csera Klára művészettörténész –
megtekinthető nárcius 25−ig
hétköznaponként 10 és 17 óra
között.

CINEMAX MOZI

Az Erzsébet Téri Óvoda és az Október Utcai Óvoda szeretettel
meghívja Önt és családját a Menjünk együtt óvodába! elnevezésű
rendezvényére, amely 2008. március 1−én (szombaton), 14 órakor
kezdődik a dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központban.
Program: Játszóház az óvónénikkel; Bábszínház az "Aranykert"
bábcsoport előadásában, az Erzsébet téri és az Október utcai óvoda o−
visainak műsora (közben Hencze Angelika pszichológus előadása a
szülőknek)

Március 6.−12.
Utóirat: Szeretlek
P.S I love you (amerikai
film). Főszerepben Hillary
Swank. Filmvetítés magyar
szinkronnal

Materská škola na Námestí Alžbety a Materská škola na Októbrovej
ulici srdečne pozývajú Vás aj Vašu rodinu na podujatie Poďme spo−
lu do škôlky! ktoré sa uskutoční dňa 1. marca 2008 (v sobotu) o
14.00h
v Mestskom kultúrnom stredisku v Dunajskej Strede.
Program: Spoločné hry s pani učiteľkami; Predstavenie bábkového
divadla "Zlatá záhrada"; Predstavenie detí z materských škôl na
Námestí Alžbety a Októbrovej ulici; (prednáška psychologičky

1.KEMPO−KUPA
Dunaszerdahelyen

OZNÁMENIE

Adója 2%− ával az irodalomért

Západoslovenská energetika,
a.s., Regionálna správa sietí
Juh oznamuje obyvateľom
dotknutých ulíc mesta Du−
najská Streda, že z dôvodu
vykonávania prác na zariade−
niach rozvodu elektrickej e−
nergie, budú bez dodávky e−
lektrickej energie nasledu−
júce ulice:
v dňoch 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10
apríla 2008 od 8,00 hod. do
15,00 hod.
Športová ulica − rodinné do−
my

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága a magyar kultúra legelköte−
lezettebb és leghatékonyabb felvidéki népszerűsítői közé tartozik.
Az általunk szervezett műsoros estek, rendhagyó irodalomórák,
író−olvasó − találkozók, könyvbemutatók, konferenciák Szlovákia
magyarlakta régióinak mindegyikére kiterjednek. Indítottunk egy
rendezvénysorozatot Litera−túra címmel, és három napon át Kelet−,
és Közép−Szlovákia városaiban és falvaiban találkozhattak szerző−
ink a diákokkal, olvasókkal. Májusban lesz két éve, hogy nagy si−
kerrel működtetjük a weblapunkat és azóta már több, mint százhet−
ven ezerben mérjük a látogatók számát. Aki most ellátogat a
www.szmit.sk oldalra, számos újdonsággal is találkozhat. Éljen a
törvény adta lehetőséggel, és támogassa az irodalom népszerűsíté−
sében végzett tevékenységünket adója 2%−ával. (Bővebben a sz−
mit@mail.t−com.sk e−mal címen, vagy a 031/5527964−es telefon−
számon)
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2008. március 1., 10 órától
Helyszín: a mezőgazdasági
iskola tornaterme

Szabadidőközpont
Erzsébet tér 1203/7, Tel.: 552 25 74
Március 1. − Fiatalabb diákok futball−
tornája (Nyárasd)  március 6.: Húsvé−
ti ügyeskedő, 10,00  Európa az isko−
lában rajzverseny járási fordulója,
13,00  Tehetségfelkészítő rajzolók ré−
szére, 16,00 ó.  Számítógépes grafi−
ka, 10,00  március 7.: Nőnapi kultúr−
műsor (ZPMP) − 13,00  március 8.:
Sportdélelőtt, Sikabony − 9,00  már −
cius 8 .
Húsvéti játszóház, 13,30 
március 9.: Ifjúsági labdarúgó torna,
Sikabony − 8,00  március 11.: Fogya−
tékkal élő fiatalok készségfejlesztése,
14,00  március 12.: Poznaj slovenskú
reč − járási fordulója − 4. évfolyam ré−
szére, 9,00 ó.

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK  A városi hivatal lapja  Megjelenik
kéthetente  Főszerkesztő: P. Vonyik Erzsébet  Szerkesztő: Oriskó Nor−
bert  Fotók: Kanovits Gábor  A szerkesztőség címe: 929 01
Dunaszerdahely, Fő utca 50.  Tel: 590 3946  e−mail: press@dunstreda.sk 
Internet: www.dunstreda.sk  Nyomdai előkészítés: Bici−Data  Nyomda:
Valeur Kft., Dunaszerdahely  Lapterjesztés: Városi Hivatal  Engedélyszám:
1/1994  www.dunstreda.sk  Ingyenpéldány
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Képriport / Előzetes

A drogokról már az óvodáskorúakkal is beszélni kell, és fel kell
tenni a kicsiknek a kérdést: mit csinálnak, ha egyedül vannak otthon?

Az élményt adó tanulás a legcélravezetőbb

A Dunaszerdahelyi Hírnök
következő számából
Z nadchádzajúceho čísla

A kábítószer−fogyasztás napja−
inkban egyre ijesztőbb mérete−
ket ölt, és egyre alacsonyabb
korosztályokat érint. De kóros
függőséget alakíthat ki a rend−
szeres édesség− vagy kávéfo−
gyasztás is, a cigarettáról, al−
koholról már nem is szólva.
Ez és sok más körülmény szük−
ségessé teszi, hogy a gyermeke−
ket ráébresszük az egészségvé−
delem fontosságára, növeljük el−
lenálló képességüket a káros kül−
ső hatásokkal és a stresszel
szemben, kritikus gondolkodásra
szoktassuk őket, tanítsuk meg a
helyes értékrendre és arra, hogy
felelősséggel tartoznak tettei−
kért. S mivel a nevelés a család−
ban kezdődik, fontos, hogy a fia−
tal szülők elsajátítsák a pozitív
gondolkodást, optimista életfilo−
zófiát alakítsanak ki, és ezt adják
tovább gyermekeiknek is.
A program az iskola
oktató−nevelő munkájának
részévé válhat
Jana Svetlovskával,
a Csallóközi Mű−
velődési Köz−
pont igazgató−
nőjével több
mint tíz éve
működünk e−
gyütt. Ő a társ−
szerzője annak
a programnak, a−
mely szerves részévé
válhat az iskolák és óvodák
oktató−nevelő munkájának, elmé−
lyítheti és kiszélesítheti azt. A
program megvalósításához a pe−
dagógusok, a szülők és a gyerme−
kek jelenlétére egyaránt szükség
van, ezért úgy intéztük, hogy ha−
vonta egyszer zajló találkozóinkra
a késő délutáni órákban kerüljön
sor, amikor már letelt a dolgozó
szülők munkaideje.

városi képvise−
lőtestület soros ülésé−
A
ről / Zo zasadnutia mest−
ského zastupiteľstva

Hamar leküzdik a kezdeti
tartózkodást
A szülők kezdeti tartózkodását
hamarosan a készséges együtt−
működés váltja fel, fokozatosan
bekapcsolódnak valamennyi te−
vékenységbe. Mindig ügyelünk
arra, hogy a találkozóink érdeke−
sek és ösztönzők legyenek mind
a gyermekek, mind a felnőttek
számára.

Nemet a drogoknak
A közös találkozók
során bebizonyosodott,
hogy az élményt adó ta−
nulás a leghatékonyabb,
a gyerekek és a felnőttek
egyaránt pozitívan reagál−
nak rá.
A szülők fokozatosan megis−
merkednek a pedagógiai fejlesz−
tés pszichológiai alapjaival és az
egészséges életmódra neveléssel.
Szülők más szerepben
A foglalkozások során a gyerme−
kek különböző szerepekben lát−
hatják a szüleiket. A gyerekek
támogatják és buzdítják őket, sőt
időnként noszogatják is, ha úgy

látják, hogy édesapjuk, édesany−
juk nem elég aktív a többi szülő−
höz képest. (Megtörténik, hogy a
gyerek hangosan kérleli a szülőt,
szóljon hozzá ő is a vitához.)
A felszabadult légkörben a
gyermekek spontán módon,
fesztelenül, félelem nélkül nyil−
vánulnak meg, és őszintén vála−
szolnak az olyan kérdésekre is,
mint "Mit csinálsz akkor, amikor
egyedül vagy otthon?"
Nagyon komolyan vesszük és
elemezzük a gyermekek vélemé−
nyét, nézeteit. Ezek nagy segítsé−
günkre vannak az individuális pe−
dagógiai ráhatás kialakításánál.
A szülőkkel külön
is konzultálunk
Nem hagyjuk figyelmen kívül a
negatív társadalmi jelenségeket
sem. Hangsúlyozottan figyelmez−
tetünk a káros szenvedélyek − já−
tékautomata −, számítógép− és in−
ternet−, alkohol−, cigaretta−,
gyógyszerfüggőség − kialakulásá−
nak veszélyére és a drogok foko−
zódó elérhetőségére. Ezeken a
szülőkkel folytatott megbeszélése−
ken a gyermekek nincsenek jelen.
A „(Ne) beszéljünk a drogok−
ról“ drogmegelőzési program si−
kerének előfeltétele a jó együtt−
működés a szülők, tanintézetek,
egészségügyi intézmények, pe−
dagógiai−pszichológiai tanács−
adók és nem utolsó sorban a
rendőri szervek között. A prog−
ramban kiemelten fontos szerepe
van a rendőrségnek, mivel a
rendőrökkel való közvetlen be−
szélgetés során a gyermekekben
pozitív kép alakul ki a munká−
jukról, olyan emberekként isme−
rik meg őket, akikhez bizalom−
mal fordulhatnak baj esetén.
Pőcz Ildikó
a „(Ne) beszéljünk a drogokról“
megelőző program társszerzője

j bekötőút épül a ter−
málfürdőnél / Nová
Ú
spojovacia cesta k termál−
nemu kúpalisku

mberi sorsok − Régi
dunaszerdahelyiek em−
E
lékeznek

átogatás a könyvtár−
ban / Na návšteve v
L
knižnici

