Vermes villa / Vermesova vila
Február 4-ig válogatás
tekinthető meg a Kortárs
Magyar Galéria
gyűjteményéből. / Do 4.
februára je otvorená výstava
pod názvom Krajina zo zbierky
galérie v priestoroch Galérie
súčasného maďarského umenia.
Megjelenik kéthetente
2011. január 19., 19. évfolyam, 1.-2. szám

D U N A S Z E R D A H E LY I H Í R N Ö K

Vychádza dvojtýždenne

1.-2. číslo, 19. ročník, 19. januára 2011

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

Érdemes
kockáztatni?

S

zlovákiában kétféle iskola
várja az apróságokat : az
egyik kiteszi a lelkét, hogy
megnyerje a jövendőbeli
elsősöket, a másiknak azonkívül, hogy van, létezik,
szinte semmit sem kell tennie, akkor is árad hozzá a sok nebuló.
Az első mindig bizonygatni kénytelen, hogy érdemes a választásra, győzködni, érvelnie kell, csak
az a baj, hogy nem mindig érvel jól. Az, hogy a
nem magyar iskolába adott magyar gyerek meg
lesz fosztva a magyar kultúra megismerésétől,
Arany, Petőfi, Ady, József Attila csodás költészetétől, gyenge érv, hisz manapság a magyar iskolába adott gyerekekre sem jellemző a versolvasás. Sok szülő végképp nem vevő az ilyen argumentációra, mondván, szép a vers, de nem él
meg belőle az ember, márpedig ő azt szeretné, ha
a gyereke érvényesülne az életben.
Ez is érthető, hisz minden szülőnek ez a vágya.
Mindegyikük azt akarja, hogy a gyereke könnyen
vegye az akadályokat, sikeres legyen az iskolában,
ne legyenek tanulási és beilleszkedési problémái.
Pedig könnyen meglehet, hogy lesznek, és nem is
akármilyenek, ha nem adatik meg neki, hogy az
anyanyelvén tanuljon. Megeshet, hogy a más nyelvű közegben nem fog tudni lépést tartani a többiekkel, és a sikertelenség elveszi a kedvét a tanulástól, visszahúzódóvá, dacossá esetleg agresszívvá válik. A negatív iskolai starttól szenvedő,
szorongó, kigúnyolt kisdiákból nehezen lesz
magabiztos, öntudatos, sikeres felnőtt. Olyan
ügyes, talpraesett az én gyerekem, vele ez biztosan nem történhet meg -- gondolja sok szülő. És
ha mégis? Érdemes kockáztatni?

A báli idény nyitánya / Zahájenie plesovej sezóny

23 millióból
gazdálkodhat
a város

Piaty rok
panelového
programu

Megszavazták a
2011-es
költségvetést

S podporou
mesta sa za
zateplilo 40
panelákov
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Mozaik

Mozaika

Február
végéig
érvényes
Még elfogadják a tavalyi
Hűségkártyát
A 2010-re kiadott Hűségkártya 2011. február végéig érvényes lesz, A kedvezménykártya érvényességét a városi képviselő-testület meghosszabította, tehát a városi intézményekben változatlanul elfogadják, így a jégpályán, a termálfürdőben,
stb, továbbá a városi buszjegy vásárlásánál is.
A hosszabbítással az volt a cél, hogy az év első
heteiben zökkenőmentes legyen az átmenet az idei
évre szóló új kedvezménykártya kézhez vételéig.
Néhány napot ugyanis igénybe vesz, amíg a tavalyi
befizetések alapján megállapitják, hogy a lakosok
közül ki jogosult rá, de kérelmezni az idén sem kell.
Annak jár a Hűségkártya, akinek nincs tartozása
a várossal szemben, nem folyt és nem folyik ellene
szabálysértési eljárás semmilyen területen. A kártyát továbbá le kell gyártani, majd a tavalyi évhez
hasonlóan az idén is mindenkinek kikézbesitik.
Tavaly mintegy tízezer Hűségkártyát kézbesítettek a dunaszerdahelyieknek.. A jogosultak az idén
is megkapják a lakcímükre.
A 2011-es Hűségkártya későbbi kiadása a parkolókártyák megvásárlására is hatással van. A 2010es Húségkártyával negyedéves parkolókártyát lehet
kiváltani, Majd ha kézhez kapja a polgár a 2011-es
kártyát, akkor azzal vásárolhat éves parkolókártyát.
A lakótömbök állandó dunaszerdahelyi lakhellyel
rendelkező lakói továbbra is jogosultak arra, hogy lakóházuk környékén ingyenesen parkoljanak, Viszont
az ehhez szükséges igazolást január 31-ig meg kell
újítaniuk a központi ügyfélszolgálati irodában.

Platná do konca februára
Vernostnú kartu vydanú na rok 2010 ešte uznajú
Vernostná karta vydaná na rok 2010 je platná
až do konca februára 2011. Vyplýva to z rozhodnutia mestského zastupiteľstva, ktoré rozhodlo o
predĺžení platnosti Vernostnej karty. Vlaňajšia karta teda do konca februára oprávňuje na zľavnený
vstup napr. na ľadovú plochu alebo do termálneho kúpalisko, ako aj na zľavnený cestovný lístok
na mestský autobus.
Predlžením platnosti minuloročnej karty vedenie mesta sledovalo zámer plynulého prechodu od
starej karty k novej. Potrvá totiž niekoľko dní, pokiaľ sa na základe platieb zistí, kto je oprávnený aj
v roku 2011 na Vernostnú kartu. Vernostnú kartu
môže dostať len ten, kto nemá pozdĺžnosti voči mestu, a nie je a ani v minulosti nebolo voči nemu vedené priestupkové konanie v žiadnej veci. Žiadať o

ňu nie je potrebné ani teraz. Oprávneným občanom
mesta budú karty vyrobené a doručené v priebehu
budúceho mesiaca. Vlani bolo vydaných a doručených takmer desaťtisíc Vernostných kariet.
Vydanie Vernostnej karty na rok 2011 má
vplyv aj na zakúpenie parkovacích kariet. S Vernostnou kartou na rok 2010 teraz možno kúpiť
štvrťročnú parkovaciu kartu, po doručení novej
Vernostnej karty na rok 2011 možno zakúpiť ročnú parkovaciu kartu.
Obyvatelia bytoviek s trvalým pobytom v
Dunajskej Strede majú naďalej nárok na bezplatné parkovanie v blízkosti svojich domov. K tomu
si však musia v Kancelárii prvého kontaktu zabezpečiť do konca januára príslušné potvrdenie,
ktoré platí na rok 2011.

Ügyfélfogadási rend a
Dunaszerdahelyi Városházán /
Stránkové dni a hodiny
na radnici v Dunajskej Strede
Hétfő / Pondelok
Kedd / Utorok
Szerda / Streda
Csütörtök / Štvrtok
Péntek / Piatok

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

-

16:00
16:00
17:00
16:00
13:00

A városunk és a környező települések építészeti ügyeit intéző Közös Építészeti Hivatal
ügyfélfogadási rendje igy módosult/ Stránkové hodiny Spoločného stavebného úradu pre
členské obce odteraz budú nasledovné:

A Hűségkártyával a dunaszerdahelyiek kedvezményesen utazhatnak a városi buszon.

Hétfő / Pondelok: 8.00 – 11.45
Szerda / Streda: 8.00 – 11.45
Péntek / Piatok: 8.00 – 11.45.

Beköszöntő / Príhovor

Új kihívások
előtt
Dr. Hájos Zoltán polgármester újévi üzenete

i

smét eltelt egy esztendő. Az óév végén és az
újesztendő elején számadást adunk az elvégzett munkáról, a magunk mögött hagyott eseményekről, valamint számba vesszük a ránk
váró feladatokat és terveket.
Az elmúlt év elején még bíztunk, abban, hogy
a gazdasági válság elmúlik, hatásai megszűnnek és elkezdődik a fellendülés időszaka. Ehelyett még erőteljesebben lehetett érezni a gazdasági válság hatását, sok vállalkozás a megszűnés határára került,
sok polgártársunk nem tudott megfelelő munkahelyet találni, az önkormányzat pedig állandó pénzhiánnyal küzdött.
Mindezen körülmények ellenére a múlt évben elkezdtük a Kodály
Zoltán Alapiskola, a Jilemnický utcai Alapiskola és a Városi Művelődési Központ előtti köztér felújítását Európa Uniós forrásból, az
egyes lakónegyedekben folytattuk az új parkolóhelyek kiépítését és
még folytathatnám a sort.
A múlt év sem volt eseménymentes, júniusban voltak a parlamenti választások, novemberben az önkormányzati választások. Mindkét
választás befolyással van az életünkre és a jövőnkre. Hiszem, hogy a
nemrég lezajlott önkormányzati választások útján megalakult dunaszerdahelyi önkormányzat minden esetben a dunaszerdahelyiek érdekében fog dolgozni és döntéseivel elősegíti városunk fejlődését.

Az új évben nem kisebb feladat vár ránk, mint az alapiskolák és a
Városi Művelődési Központ előtti köztér elkezdett felújításának a befejezése, a közületi hulladék tárolására alkalmas gyűjtőudvar létrehozása, az egyes lakónegyedekben az új parkolóhelyek, a központi játszóterek létrehozásának folytatása, valamint a gyorsabb és biztonságosabb közlekedés biztosítása városunkban. E felsorolt fontos feladatok
mellett sem szabad megfeledkezni az ifjúság, az idősek és a hátrányos
helyzetűek támogatásáról.
Dunaszerdahely város minden polgárának kívánok a 2011-es esztendőre nagyon jó egészséget és boldogságot, a terveik megvalósításához sok erőt és kitartást, nekünk pedig a várost érintő feladatok végrehajtásához nagyon sok sikert.

Pred novými výzvami
Novoročný príhovor primátora JUDr. Zoltána Hájosa

O

päť uplynul jeden kalendárny rok. Na prelome
predchádzajúceho a na
začiatku nového roka
skladáme účty vykonanej práce, zhodnotíme
uplynulé udalosti, ako aj
sumarizujeme budúce úlohy a plány.
Na začiatku predchádzajúceho roka sme
verili, že hospodárska kríza bude minulosťou,
prekonáme jej následky a začína sa obdobie
rozvoja. Naopak: sme pociťovali citeľne následky hospodárskej krízy, viaceré podniky sa
dostali na pokraj zániku, mnoho spoluobčanov nenašlo vhodné zamestnanie a samospráva sa neustále zápasila s nedostatkom finančných prostriedkov.

Napriek týmto mepriaznivým okolnostiam
sme v predchádzajúcom kalendárnom roku začali z prostriedkov Európskej únie rekonštrukciu Základnej školy Zoltána Kodálya,
Základnej školy na ulici Jilemnického, námestia
pred Mestským kultúrnym strediskom, pokračovali sme vo vybudovaní nových parkovacích
miest v jednotlivých mestských častiach, a
mohol by som ďalej pokračovať.
Rok 2010 bol plný udalostí. V predchádzajúcom roku v júni boli parlamentné voľby,
v novembri komunálne voľby. Tieto voľby majú
vplyv na náš život a na našu budúcnosť. Verím, že samospráva, ktorá vzišla z nedávnych
komunálnych volieb, bude pracovať v prospech
Dunajskostredčanov a jej rozhodnutia napomáhajú rozvoju nášho mesta.

V novom roku nebudeme mať ľahkú úlohu. Treba dokončiť začatú rekonštrukciu základných škôl a námestia pred MsKS, zriadiť zberný dvor komunálneho odpadu, pokračovať vo vybudovaní nových parkovacích
miest a centrálnych detských ihrísk v jednotlivých mestských častiach, zabezpečiť plynulú a bezpečnejšiu premávku v meste.
Okrem uvedených úloh nemôžeme zabudnúť
podporovať mládež, starých ľudí a ľudí žijúcich s handicapom.
Záverom chcem popriať všetkým občanom Dunajskej Stredy na rok 2011 veľa
zdravia a šťastia, k uskutočneniu Vašich plánov veľa sily a vytrvalosti, a nám veľa úspechov ku splneniu úloh, súvisiacich s rozvojom mesta.
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Mestská samospráva

Mesto hospodári z 23 miliónov eúr
Na zasadnutí MsZ poslanci prerokovali a schválili rozpočet na rok 2011

Mestské zastupiteľstvo zasadalo v novom volebnom období a novom zložení v decembri
dvakrát: po slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí sa zišlo aj 22. decembra na pracovnom zasadnutí. Rokovanie otvoril a viedol
primátor JUDr. Zoltán Hájos.
Z jeho iniciatívy bol stiahnutý z programu rokovania návrh na zrušenie právnej subjektivity
ZUŠ, ďalej návrh na prijatie úveru vo výške 2,8 eur
pre Thermalpark. Poslanci sa uzniesli na výške platu primátora a jeho zástupcu, ako aj na zásadách
odmeňovania primátora, zástupcu primátora, poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií a
hlavného kontrolóra. Ďalej prijali harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva na prvý polrok
2011. Následne schválili výmenu úverovej zábezpeky mesta, ako aj zmenu rozpočtu 2010 v kompetencii primátora.
Hlavným bodom programu bol rozpočet mesta na rok 2011. Primátor zdôvodňoval nevyhnutnosť jeho schválenia tým, že prípadné rozpočtové
provizórium by znemožnilo riadne hospodárenie
mesta a splácanie splatných faktúr za rekonštrukciu dvoch ZŠ mesta v prvej polovici januára.
V diskusii poslanec Zsolt Bindics (MOSTHÍD) namietal, že návrh rozpočtu nepočíta s plnením peňažnej pokuty v súvislosti s rekultiváciou
skládky v Mliečanoch, ani s dotáciou pre súkromné CVČ. Primátor argumentoval tým, že rozpočet
možno v prípade potreby meniť a otázka pokuty je
sporná. Poslanci neschválili návrh Juraja Kanovitsa
(SMK-MKP) na navýšenie rozpočtu mestskej galérie
a pridelenie vyšších dotácií na kultúru a šport, av-

šak neskôr odobrili návrh Ágoty Antal (nezávislá)
na zvýšenie dotácie pre kultúru vo výške 10 000 eúr.
Predseda poslaneckého klubu SMK-MKP Gábor
Hulkó ml. a predseda finančnej komisie Pál Keszegh
(SMK-MKP) navrhli prijať rozpočet mesta na rok

2011. Trinásť poslancov za SMK návrh podporilo,
z ostatných poslaneckých klubov sa pri hlasovaní
zdržali len dvaja poslanci. Mesto bude v roku 2011
hospodáriť z 23 miliónov 210 tisíc eur. Rozpočet kalkuluje s miernym prebytkom vo výške 11 tisíc eúr.

Interpelácie poslancov
V rámci interpelácií poslancov Alexander
Dakó (MOST-HÍD) žiadal informáciu o rozvojovom pláne termálneho kúpaliska. Ladislav
Bachmann (MOST-HÍD) upriamil pozornosť
na to, že dvere železných krytov smetných kontajnerov na sídlisku Sever II. sa otvárajú priamo na cestu a ohrozujú premávku. Gabriella
Jarábik (MOST-HÍD) žiadala výkaz o počte
detí v mestskom CVČ a v súkromnom CVČ,
ďalej pochválila novú vianočnú svetelnú výzdobu mesta. Kinga Horváthová (MOSTHÍD) a Zsolt Bindics kritizovali nedostatočnú
zimnú údržbu na prechodoch pre chodcov.
Dana Habánová (MOST-HÍD) upozornila na
to, že v Bruseli boli vypísané tendre na financovanie rozvoja cestovného ruchu a turizmu.
Marian Ravasz (MOST-HÍD) žiadal, aby
DSTV vysielala zasadnutia MsZ naživo cez internet. František Ambrovics (MOST-HÍD) pripomenul nedostatočný časový priestor na preštudovanie rozpočtu mesta. Žiadal správu o činnosti spoločnosti Thermalpark, a. s., tá bude

predložená na ďalšie zasadnutie MsZ, ktoré sa
bude konať 28. februára.
Juraj Bugár (SMK-MKP) informoval o
dobročinnej akcii dunajskostredskej organizácie svetového rádu františkánov pre 40 mnohodetných rodín. Ágota Antal namietala, že v
Štefánikovej ulici niekto pestuje ruže na verejnom priestranstve, ktoré je ohradené ostnatým
drôtom. Ďalej sa opýtala, či má vedenie mesta
vedomie o tom, že na Hlavnej ulici sa v noci pravidelne konajú rýchlostné preteky. Attila Karaffa (SMK-MKP) namietal, prečo sa nekonali
tradičné vianočné trhy, tlmočil tiež sťažnosti občanov na odpratávanie snehu. Primátor v odpovedi prisľúbil, že v roku 2011 mesto usporiada
vianočné trhy a požiadal komisiu kultúry o pomoc pri zorganizovaní tejto akcie. Ako dodal,
plánované rozpočtové zdroje na vianočné trhy
v roku 2010 sa použili na nákup novej vianočnej svetelnej výzdoby mesta.
Ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva
sa koná 22. februára.

-FK-

Városi önkormányzat
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Idén 23 millió eurós költségvetésből gazdálkodhat a város
A képviselő-testületi
ülésen megszavazták a
2011-es költségvetést
Az ünnepi alakuló ülés után nemsokkal az
új választási időszak első munkajellegű ülését tavaly december 22-ikén tartotta meg
a Dunaszerdahelyi Városi Képviselő-testület.
A tárgyalást az újabb 4 évre polgármesterré választott Dr. Hájos Zoltán vezette.
Javaslatára két pont, mégpedig a művészeti alapiskola jogalanyiságának megszüntetése, valamint
a termálfürdő 2,8 millió eurós hitelfelvételének jóváhagyása lekerült a napirendről.
Ezután a testület elfogadta a polgármester és az
alpolgármester fizetésére vonatkozó beterjesztést, valamint a polgármester, az alpolgármester,
továbbá a képviselők, a bizottsági tagok és a városi főellenőr jutalmazásának alapelveit.
A következő napirendi pontban egy banki hitel jelzálogcseréjét fogadták el a képviselők, majd
a 2010-es városi költségvetés polgármesteri hatáskörben történt módosítását szentesítették.
A képviselő-testületi ülés fő napirendi pontja
a 2011-es városi költségvetés megtárgyalása és jóváhagyása volt. A polgármester tételesen megindokolta: azért van szükség még az év vége előtt
a jóváhagyásra, mert e nélkül a költségvetési provizórium gondot okozna a város gazdálkodásában,
különös tekintettel a két alapiskolai felújítás
számláinak január első felében esedékes kifizetésére. A vitában Bindics Zsolt (MOST-HÍD) kifogásolta, hogy a költségvetési tervezet a kiadási oldalon nem számol az ollétejedi szeméttároló
rekultivációjával kapcsolatos szabálysértési büntetés, valamint a magán szabadidő-központ támogatási összegével. A polgármester válaszában
kifejtette, hogy mindkét, jogilag vitatott tételnél
a későbbiekben módosítható a költségvetés, ha a
helyzet úgy kívánja. A képviselő-testület nem szavazta meg Kanovits György (MKP) indítványát,
hogy emeljék a Kortárs Magyar Galéria, valamint
a sport- és kulturális aktivitások támogatását. Később viszont megszavazták Antal Ágota javaslatát
a kulturális támogatások emelésére tízezer euróval. Ifj. Hulkó Gábor, az MKP-frakcióvezetője,
illetve Keszegh Pál (MKP) a pénzügyi bizottság
elnöke elfogadásra javasolta a 2011-es költségvetési tervezetet, ami a 13 MKP-s képviselő szavazatával meg is történt, csak két képviselő nem
támogatta a tervezetet. A kiegyensúlyozott költségvetés 23 millió 210 ezer eurós és mintegy 11
ezer eurós többlettel számol.

Hájos Zoltán mellett első ízben foglalt helyet az alpolgármesteri székben A. Szabó László.

A szünet után a képviselő-testület elfogadta a városi főellenőr 2010-es jelentését az ellenőrzések eredményéről. A továbbiakban kisebb módosításokat eszközöltek az önkormányzati támogatások rendszerében, valamint a hűségkártyáról szóló rendeletben.

A képviselők jóváhagyták a városi képviselő-testület első félévi üléseinek menetrendjét. A
testület üléseire a következő időpontokban kerül sor: február 22., aprílis 26. és június 28.

Interpellációk
Az ülés utolsó pontjaként hangzottak el a képviselői-interpellációk. Dakó Sándor (MOSTHÍD) információt kért a Thermalpark Rt. fejlesztési koncepciójáról és szólt az EU-s pályázati fejlesztés lehetőségéről. Bachmann László (MOST-HÍD) kifogásolta, hogy az Észak II.
lakótelepen a kukaállást védő ketrecek ajtaja közvetlenül az útra nyílva veszélyezteti a közlekedést. Jarábik Gabriella /MOST-HÍD/ kimutatást kért a városi, valamint a magán szabadidőközpont létszámáról, továbbá megdicsérte az új
városi díszkivilágítást. Horváth Kinga (MOSTHÍD) és Bindics Zsolt kifogásolták a gyalogátkelőhelyeken a nem megfelelő hóeltakarítást.
Habán Dana (MOST-HÍD) felhívta a figyelmet
arra, hogy Brüsszelben idegenforgalmi és turizmusfejlesztési pályázatokat írtak ki. Ravasz
Marian (MOST-HÍD) szorgalmazta, hogy a városi televízió élő internetes adásban közvetítse
a képviselő-testületi üléseket. Ambrovics Ferenc
(MOST-HÍD) szerint kevés volt az idő a felké-

szülésre a költségvetés tárgyalására. Beszámolót kért a termálfürdő működéséről. Ez a február 22-iki ülésen megtörténik. Bugár György
(MKP) tájékoztatta a testületet, hogy a dunaszerdahelyi ferences szeretetszolgálat karácsony előtt 40 sokgyerekes családot segített adományokkal. Antal Ágota (független) kifogásolta,
hogy a Štefánik utcában valaki szögesdróttal elkerített részen nevel rózsafákat, továbbá, hogy
tudomása szerint a Fő utcán éjjel időnként
gyorsasági versenyek zajlanak. Karaffa Attila
(MKP) megkérdezte, idén miért maradt el a karácsonyi vásár, valamint jelezte, hogy sok a panasz a város területén a hó eltakarítására. Hájos
Zoltán polgármester elmondta, hogy 2011-ben
mindenképpen ismét lesz karácsonyi vásár, a
szervezéshez a kulturális bizottság segítségét kérte. Hozzátette, hogy az elmaradt vásárra szánt
pénz nem veszett el, abból vásárolták az energiatakarékos, új városi díszkivilágítás elemeit.

-FK-
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Ingatlanadó / Daň z nehnuteľnosti

Ne késse le
a január végi
határidőt!
Bírságot kockáztat, ha nem
jelenti be a változást
az ingatlanban
Az idei ingatlanadó befizetésével kapcsolatosan egy fontos határidőre hívjuk fel olvasóink
figyelmét. Elsősorban azokét, akik tavaly ingatlant adtak el, vettek, vagy kollaudáltak, tehát
bárminemű változás állt be ezen a téren.
Minden ilyen jellegű vagyonátruházást január
végéig be kell jelenteni a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban, hogy az adó- és illetékügyi alosztály ki tudja vetni a 2011-re vonatkozó ingatlanadót. Aki ezt elmulasztja, annak szintén kivetik az
adót, de a jogszabály értelmében már a kivethető
bírsággal együtt.
Az ingatlanadó kivetése miatt bejelentési kötelezettségük van azoknak is, akik a tavalyi év folyamán Dunaszerdahelyre költöztek, vagy innen
elköltöztek.
Bővebb információk az alábbi elérhetőségeken: 590 39 50, 0918 607 312,
mail: szabo.andrea@dunstreda.eu, 0915 702
725, mail: zuzana.varga@dunstreda.eu, 0 918
607 319, mail: rozalia.matisova@dunstreda.eu

Verejné osvetlenie: ohlásenie
porúch
0905/ 624-561 / celý deň/, 590-3920 /v
úradných hodinách/.

Odpratanie snehu: postrehy,
sťažnosti
0905/624-561 / celý deň/, 590-3920 /v
úradných hodinách/.

Közvilágítás: hibabejelentés
0905/ 624-561 egész nap/, 590-3920 /munkaidőben/.

Hóeltakarítás - észrevételek,
panaszok
0905/ 624-561 /egész nap/.590-3920 /munkaidőben/.

Nezmeškajte termín 31. január!
Neriskujte sankciu za neohlásenú zmenu nehnuteľnosti
V súvislosti s vyrubením dane za nehnuteľnosť upozorňujeme občanov na dôležitý termín,
ktorý vyprší 31. januára. Predovšetkým tých Dunajskostredčanov, ktorí v roku 2010 predali, alebo kúpili nehnuteľnosť alebo jeho stavba bola
skolaudovaná.
Každú zmenu takéhoto charakteru, ku ktorému
došlo v roku 2010, treba ohlásiť do konca januára
na referáte daní a poplatkov na radnici. Ohlásenie
týchto zmien je nevyhnutným predpokladom toho,
aby mohla byť vyrubená daň podľa aktuálneho ma-

jetkového stavu. V prípade premeškania uvedeného termínu daň za nehnuteľnosť bude vyrubená aj
so sankciami za omeškanie.
Ohlasovaciu povinnosť majú aj tí občania, ktorí sa v minulom roku prisťahovali do Dunajskej Stredy, alebo sa odsťahovali.
V prípade nejasností kontaktujte nasledovné čísla, resp. mailove adresy: 590 39 50, 0918 607 312,
mail: szabo.andrea@dunstreda.eu, 0915 702 725,
mail: zuzana.varga@dunstreda.eu, 0 918 607 319,
mail: rozalia.matisova@dunstreda.eu

Pályázati
eredmények

Výsledky výberového
konania

2011. január 11 – ikén került sor a Városházán a vezető állások betöltésére kiírt pályázatra bejelentkezett érdeklődők meghallgatására. Az eredmények az alábbiak:
Városi Hivatal - hivatalvezető:
a tisztségére kiírt pályázat sikertelenül zárult.
Közoktatási, Szociális, Sport és Kulturális Főosztály vezetője:
a tisztségére kiírt pályázat eredményes
volt, a pályázat győztese:
Mgr. Molnár Tímea.

Dňa 11. januára 2011 sa uskutočnilo výberové konanie na miesto vedúcich zamestnancov Mestského úradu v Dunajskej Strede s nasledovnými výsledkami:
Prednosta Mestského úradu
Zhodnotenie priebehu výberového konania: neúspešné
Vedúci odboru školstva, sociálnych vecí,
športu a kultúry
Zhodnotenie priebehu výberového konania: úspešné. Víťazom výberového konania sa
stala: Mgr. Timea Molnár

Városi Rendőrség elérhetősége / Mestská polícia - kontakt
Telefón: 0 31 551 51 91, 159
Email: jozef.voros@dunstreda.eu

Adódíjak / Sadzby dane

Ingatlanok adódíjtételei a 2011-es évre
Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2011
POZEMKY / TELKEK
Orná pôda/Szántóföld

Hodnota pozemku, Euro/m2 Ročná sadzba dane v % na rok
2011 / Éves adódíjtétel 2011-ben
A telek ára euro/m2
0,8919

0,35

0,1434

0,35

0,16

0,35

Építkezési telkek

46,47

0,35

Záhrady /Kertek

4,64

0,50

4,64

0,50

4,64

0,50

Trvalé trávne porasty
Tartósan füvesített területek
Lesné pozemky a vodné plochy
Erdei földterületek és vízfelületek
Stavebné pozemky

Zastavené plochy a nádvoria
Beépített területek és udvarterek
Ostatné plochy
Egyéb területek

STAVBY / ÉPITMÉNYEK
Bytové domy
Lakóházak
Stavby poľnohospodárskej prvovýroby, skleníky
Mezőgazd. építmények, üvegházak
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát
Üdülési célú építmények és hétvégi házak
Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
Különálló garázsok és sorgarázsok
Priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike a stavebníctvu
Ipari építmények, energetikai és építóipőari hasznosítású építmények
Stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu
Egyéb vállalkozói és kereseti tevékenységet,
raktározást és adminisztratív célokat szolgáló építmények
Ostatné stavby
Egyéb építmények

BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY
LAKÁSOK ÉS NEM LAKHATÁST SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK
Obývané byty
Lakott lakások
Neobývané byty
Lakatlan lakások
Nebytové priestory slúžiace ako garáž
Garázsként használt nem lakhatást szolgáló helyiségek
Nebytové priestory
Nem lakhatást szolgáló helyiségek

Sadzba na rok 2011
Adódíjtétel 2011-ben
0,17
0,17
0,52
0,70
1,33

2,20
0,70

Sadzba na rok 2011
Adódíjtétel 2011-ben
0,17
1,16
0,70
2,16

Poznámka: daň z nehnuteľností v roku 2011 mesto vyberá v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda.
Megjegyzés: a városi hivatal 2011-ben az ingatlanadót az érvényes általánosan kötelező érvényű
rendelet értelmében veti ki Dunaszerdahely területén.
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Panelový program

Piaty rok panelového programu
S podporou mesta sa za posledné štyri roky zateplilo 40 panelákov

V Dunajskej Strede bol v roku 2007 spustený
panelový program, v rámci ktorého sa obyvatelia panelákov môžu uchádzať o jednorázovú a nenávratnú dotáciu z mestského
rozpočtu na ich vonkajšie zateplenie.
V rozpočte mesta sa každoročne vyčlenilo na
zatepľovanie panelákov 100 tisíc eur /t.j. 3 mil.
korún/, z tejto sumy mesto dotovalo ročne tepelnú izoláciu 10 panelákov. Podmienkou pridelenia jednorázovej a nenávratnej podpory je
to, aby obyvatelia daného domu nemali pozdĺžnosti voči mestu.
Aj v roku 2011 je takáto možnosť. Spoločenstvá majiteľov bytov sa môžu obrátiť na
mestský úrad, žiadosti treba adresovať oddeleniu sociálnych vecí. Bližšie informácie
poskytne referent oddelenia Ladislav Soós, tel.
0918 607 343, č.d. 104, alebo kancelária
prvého kontaktu.

DH každoročne informuje o tom, ktorým spoločenstvám majiteľov bytov bola pridelená dotácia. Za posledné 4 roky pribudla nová fasáda a tepelná izolácia na 40 – ich panelákoch v rôznych
mestských častiach. Minuloročný rozpočet počítal s rekonštrukciou panelákov na Vámbéryho námestí. Nakoľko sa jedná o centrum mesta, mestská samospráva rozhodla o tom, že dotácia pre jeden panelák bude navýšená na pol mil. Sk. Obyvatelia týhto obytných domov predpokladali, že
dostanú pôžičku zo Štátneho fondu rozvoja bývania za zvýhodnený úrok. Obmedzené zdroje fondu sa však na rok 2010 rýchlo vyčerpali, preto sa
plánované zateplenie v roku 2010 nerealizovalo.
Zrejme situácia okolo fondu sa v tomto roku skonsoliduje a môže sa zrealizovať renovácia obytných
domov na Vámbéryho námestí.
Prostriedky, ktoré sa odloženou rekonštrukciu
týchto bytoviek uvoľnili, boli využité na zateplenie iných panelákov.

DAC : zimná príprava
Futbalové mužstvo DAC zimnú prípravu zahájilo s 24 hráčmi. Celok do konca januára trénuje
doma, potom odcestuje na sústredenie do Dubaja. Hlavný tréner Mikuláš Radványi plánuje 8 prípravných zápasov. Zatiaľ sa nevie, či dvaja dominantní hráči jesene, brankár Kováč a Gašparík
bude pokračovať v Dunajskej Strede. Realizačný štáb DAC skúša niekoľko nových posíl, aby nahradili odchádzajúceho Harsányiho a Fila. Najznámejší z nich je legionár Marian Tomčák, bývalý
útočník bratislavského Interu a trnavského Spartaka. S mužstvom trénujú aj vlastní odchovanci,
4 hráči z béčka a dvaja talentovaní dorastenci.

Zumba v športovej
hale
V mestskej športovej hale usporiadali veľkolepú zumba párty. Čoraz populárnejšia
zumba podmanila Dunajskú Stredu horúcimi latinskými rytmami, aj vďaka cvičiteľkám
Andrey Kašparovej, Tímey Vargaovej,
Eriky Hlavatej a cvičiteľovi Tomášovi
Dojčanovi. Ihrisko haly zaplnilo vyše 130
účastníkov, medzi nimi boli aj traja muži.
Bezplatné párty prilákalo aj mnoho divákov.
V sprievodnom programe vystúpila tanečná
skupina Zohra, bola aj ochutnávka výrobkov
update a prezentácia úborov zumby.

YBS vyhral
futbalový turnaj
Futbalový výber fanklubu DAC YBS
vyhral 4. Szivacs Cup v obci Szany v
župe Győr-Sopron-Moson. Dunajskostredčanov posilnil asistent trénera DAC
Krisztián Németh. Vyhrali všetky zápasy,
vo finále zvíťazili 7-metrovými kopmi po
predĺžení. Úspech bol o to väčší, že cenu
pre najlepšieho hráča získal Zoltán Novota a najlepším brankárom turnaja sa stal
Tibor Poór

Panelprogram
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A panelprogram ötödik éve
A város támogatásával az idén is újabb lakótömböket hőszigetelhetnek
Dunaszerdahelyen 2007-től igényelhetnek
a városházán dotációt azon lakóházak lakóközösségei, amelyek külsőleg tataroztatni
és hőszigetelni akarják a lakótömbjüket.
Az idei évre is 3 millió koronának, azaz 100 ezer
eurónak megfelelő összeg állt rendelkezésre erre
a célra a városi költségvetésben. Évente így 10 panelház külső tatarozására nyílik lehetőség. A lakóközösségek kérvényeit a városházán a szociális osztályon Soós László szakelőadónál kell leadni, bővebb információk a 0918 607 343 telefonon /104-es iroda/ .
Az egyszeri és vissza nem térítendő támogatás
odaítélését megszabó feltételek között szerepel az
a megkötés, hogy az ott lakóknak nem lehetnek tartozásaik a várossal szemben. A panelprogramnak
köszönhetően az utóbbi 4 évben 40 panelház külső hőszigetelésére került sor a városban. A tatarozott
házak lakói nemcsak a fűtési költségeken spórolhatnak, hanem a házuk külseje is esztétikusabb lesz.
Tavaly a költségvetés azzal számolt, hogy sor
kerül a Vámbéry téren lévő panelházakra . Mivel
a belváros arculatát meghatározó épületekről van
szó, az a döntés született, hogy lakótömbönként a

Téli alapozás a DAC - nál
Huszonnégy játékossal kezdte meg a téli alapozást a DAC futballcsapata. Az együttes január végéig itthon
készül a tavaszi folytatásra, majd Dubaiba utazik összpontosításra. Összesen nyolc előkészületi mérkőzést tervez Radványi Miklós, a DAC vezetőedzője. Egyelőre nem tudni, hogy a DAC-ban folytatja el a két őszi kiválóság, Kováč kapus és a játékmester Gašparík. A DAC-vezetés több új erősítést is próbál, hogy a távozó
Harsányi és Filo helyét betöltse. Legismertebb közülük az idegenlégiós Marián Tomčák, a pozsonyi Inter
és a nagyszombati Spartak egykori támadója. A B keretből négy, valamint az ifjúságiakból két saját nevelésű
játékos is a kerettel gyakorol.

Zumba - buli sportcsarnokban
város megemelt,félmillió koronának megfelelő dotációt nyújt ezeknek a belvárosi lakótömböknek.
Itt ablak- és ajtócserére is sor került volna és a balkonok felújítását is tervezték. Minderre kedvezményes hitelt reméltek a lakók a lakásfejlesztési
alapból. Mire azonban a lakók elintézték a szükséges engedélyeket, kimerült az Állami Lakásfejlesztési Alap e célra elkülönített pénzkerete. Így
nem volt időszerű a város által tartalékolt összeg
folyósítása sem. Várhatóan 2011-re konszolidálódik az alap pénzügyi helyzete, s nem lesz akadálya a hőszigetelés beindulásának, így a városi dotáció folyósításának sem.
Az így fennmaradt tavalyi pénzcsomagból további beérkező kérvényeknek tudott eleget tenni
a városi hivatal.

Nagyszabású Update zumba partit rendeztek a dunaszerdahelyi sportcsarnokban. Az egyre népszerűbb zumba fitness forró latin ritmusokkal hódított Dunaszerdahelyen, ami Kašpar Andrea,
Varga Tímea, Hlavatá Erika és Tomáš Dojčan zumbaoktatóknak is köszönhető. A sportcsarnok parkettjén több mint 130 - an zumbáztak lelkesen, köztük 3 is férfi. Az ingyenes rendezvénynek
sok nézője is volt. Kísérőműsort a nyékvárkonyi Zohra tánccsoport adott, az eseményt update termékek kóstolója és zumbaruha - bemutató egészítette ki.

Szanyban kupát nyert az YBS
Az YBS DAC fanklub csapata nyerte meg a Győr-Sopron-Moson megyei Szany községben
negyedik alkalommal rendezett Szivacs kupát. A dunaszerdahelyieket Németh Krisztián, a DAC
másodedzője erősítette. Minden mérkőzésüket megnyerve jutottak a döntőbe, ahol hosszabbítás
után hétméteres rúgásokkal hódították el a kupát. Sikerük teljes volt, hiszen a tornagyőzelem mellett Novota Zoltán a legjobb mezőnyjátékos, Poór Tibor pedig a legjobb kapus címet is kiérdemelte. Az esemény az YBS és a győri UCSK szurkolói csoport kapcsolatait, így a magyar nemzeti összetartozást is szilárdítja.
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Zľavy

Kto a ako môže požiadať o zľavy?
Občanom starším ako 75 rokov sa automaticky poskytne
50 percentná zľava z poplatku za odvoz smeti
Mesto Dunajská Streda od januára roku
2011 vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
základe nového všeobecne závazného nariadenia /VZN/ č. 13/2010, ktoré schválilo
mestské zastupiteľstvo na svojom decembrovom zasadnutí. Stručne zhrnieme aj
najpodstatnejšie zmeny, ktoré prináša novelizované nariadenie.
Najpodstatnejšie pre občanov – platiteľov
poplatku je, že výška poplatku ostáva nezmenená oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu. Pri uplatňovaní predošlého VZN v praxi
sa vyskytli aj prípady, ktorých riešenie sa nepredvídalo a sťažovalo postup správcu dane. Na
odstránenie týchto nezrovnalostí bola nevyhnutná úprava VZN. (Úplné znenie nového nariadenia prinášame na str. 14-15.)

Stručný prehľad najpodstatnejších
zmien
Upresňujú sa napríklad doklady, ktoré má daňovník predložiť pri uplatňovaní zníženia a odpustenia miestneho poplatku. Od januára možno
žiadať odpustenie poplatku aj v tom prípade, ak je
osoba nezvestná. Spresňujú sa aj lehoty na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku.
Kto môže požiadať o zľavu alebo odpustenie?
Prakticky tí občania, ktorí dôveryhodnými dokladmi podložia skutočnosť, že sa zdržiavajú v zahraničí kvôli práci alebo štúdiu, alebo študujú mimo

mesta. Najmenej však 6 mesiacov sú vzdialení. Študenti musia predložiť doklad o návšteve školy a
ubytovaní, podľa ktorého sa v predmetnom roku
zdržiava v mieste štúdia. Výška zľavy je maximálne
za 276 dní v danom roku. Majiteľ nehnuteľnosti ak
je napriklad hospitalizovaný nepretržite viac ako
90 dní v danom roku, je vo väzení, alebo v sociálnom zariadení, môže požiadať o zľavu. Odpustenie sa však nevzťahuje na vodiča vykonávajúceho medzinárodnú nákladnú dopravu.
So žiadosťami o odpustenie alebo zníženie poplatku za odvoz odpadu sa obráťte na
Oddelenie evidencie majetku, daní a poplatkov na radnici, podrobnejšie informácie
záujemcom poskytnú na telefónnom čísle:
590-39-51.

Lehoty podania žiadosti o zľavu. O zľavu treba požiadať písomne na radnici. Lehota na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku je 30
dní odo dňa obdržania platobného výmeru, alebo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, na
základe ktorej je možné uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku. Posledný termín je
však 30. november zdaňovacieho obdobia.
Zmeškanie tejto lehoty má za následok zánik nároku na zníženie alebo odpustenie. Súčasne treba do konca novembra predložiť aj príslušné doklady na preukázanie nároku na odpustenie alebo zníženie poplatku.
Dôchodcovia starší ako 75 rokov žiadosť podávať nemusia. Oni obdržia platobný výmer, v
ktorom je už automaticky zohľadnená zľava.
Títo občania majú 50 percentnú zľavu zo sadzby
poplatku. Ak však sú v nemocnici nepretržite viac
ako 90 dní, alebo v sociálnom zariadení, môžu požiadať o odpustenie poplatku na dobu pobytu v
tomto zariadení.
Správca dane, teda mesto zníži, alebo odpustí
poplatok iba v prípade, ak poplatník splní svoju
ohlasovaciu povinnosť najneskôr do 30. novembra, neskôr podané žiadosti sú bezpredmentné.
Dokedy zaplatiť poplatok? Ak pre fyzickú osobu poplatok je vyšší, ako 22 eúr, zaplatí v troch
splátkach: 1. splátka je splatná do 15 dní odo dňa
doručenia platobného výmeru. 2. splátka do 31.
júla, tretia splátka do 30. septembra príslušného
roka. Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov platí nasledovný harmonogram: ak poplatok nepresahuje ročne 105 eur, treba naraz zaplatiť do 15. apríla, nad 105 eur do 3000 eur v troch
rovnakých splátkach, a to 1. splátka do 15. apríla, 2. splátka do 31. júla a 3. splátka do 31. októbra príslušného roka..

Kedvezmények
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Ki és hogyan igényelheti a kedvezményeket?
A 75 év feletti személyek
automatikusan megkapják az
50 százalékos
kedvezményt a szemétdíjból
Január elsejétől módosult a szemétdíjat
szabályozó városi rendelet. Az új 2010/13.
számú rendeletet tavalyi decemberi ülésén hagyta jóvá a városi képviselő-testület.
Teljes magyar nyelvű szövegét lapunk 12. és
13. oldalán közöljük. Az alábbiakban öszszefoglaljuk a legfontosabb változásokat és
azt, ki jogosult a kedvezményre, hogyan és
meddig kérheti a szemétdíj csökkentését
vagy elengedését.
A leglényegesebb a dunaszerdahelyi polgárok
szempontjából az, hogy a hulladék begyűjtése, elszállítása és tárolása után fizetendő illeték nagysága a tavalyihoz képest nem változott. A rendeletben történt módosításokat az indokolta, hogy a
gyakorlatban előfordultak olyan esetek, amelyekkel a korábbi rendelet nem számolt és ezeket
orvosolni kellett.

A legfontosabb változások
összegzése
A rendelet pontosítja például azt, hogy milyen
okmányok szükségesek a kedvezményekre való jogosultság alátámasztásához. Januártól kérvényezhető a szemétilleték fizetésének elengedése abban
az esetben, ha az illetékköteles személy eltűnt. /A
pontos feltételeket lásd a rendeletben./ Pontosan meg
vannak határozva azok a határidők is, amíg kérhető a befizetendő illeték csökkentése vagy elengedése.

Ki kérvényezheti a szemétilleték csökkentését vagy elengedését? A rendelet szerint azok
a lakosok, akik hitelt érdemlő okiratokkal tudják
bizonyítani ezzel kapcsolatosan jogosultságukat.
Vagyis igazolni kell azt, hogy munkavállalás miatt külföldön, vagy tanulmányok miatt Dunaszerdahelyen kívül vagy külföldön tartózkodnak.
A munkavállalóknak igazolniuk kell azt, hogy
legalább hat hónapig külföldön tartózkodnak, a
diákoknak pedig iskolalátogatási igazolással és
az elszállásolást igazoló okirattal azt, hogy az iskolájuk településén vannak elszállásolva. A
kedvezmény maximálisan 276 napra vonatkozik.
Fennáll a jogosultság akkor is, ha például az ingatlan tulajdonosa több mint 90 napig megszakítás nélkül kórházban, börtönben vagy szociális otthonban van, ez esetben is kérheti a szemétdíj
arányos csökkentését. Nem jogosult viszont a
kedvezményre a nemzetközi teherfuvarozást
végző gépjárművezető.
A kedvezmények kérvényezhetőségének
határideje. A kérvényt írásban kell benyújtani a városházán. A csökkentési vagy elengedési kérelmet attól számított 30 napon belül kell
beadni, hogy az illetékköteles személynek kézbesítették a fizetési végzést, vagy szintén harminc napon belül attól számítva, hogy bekövetkezett az a körülmény, amely a csökkentést
vagy az elengedést indokolja. A legvégső időpont azonban a folyó év november 30-ikája, e
napig azonban be kell mutatni a szükséges igazolásokat is. Aki ezt a terminust lekési, az elveszti jogosultságát az illetékcsökkentésre,
vagy az elengedésére.

Az szemétdíj elengedésére vagy csökkentésére vonatkozó kérvényeket a Városi Hivatal Vagyonnyilvántartási, Adó-, Illeték- és
Vállalkozásügyi Osztálynak kell címezni,
bővebb információt az érdeklődők az 590-6951-es telefonszámon kapnak.
A 75 évnél idősebbeknek a kedvezményt nem
kell kérvényezniük. Ők már automatikusan olyan
fizetési végzést kapnak a városházától, amelyen az
50 százalékkal csökkentett befizetendő összeg van
feltüntetve. Rájuk is vonatkozik az, hogy ha több,
mint 90 napig kórházban vagy szociális ellátást nyújtó intézményben vannak, jogosultak az illeték arányos csökkentésére. Esetükben is érvényes az,
hogy csak akkor tudják érvényesíteni jogosultságukat,
ha november 30-ig beadják a kérvényt a szükséges
bizonylatokkal együtt. Az e határidő után beadott kérvényeket tárgytalannak kell tekinteni.
Az illeték befizetésének időpontjai. Ha természetes személy esetében az éves fizetendő összeg
meghaladja a 22 eurót, akkor az illeték három
részletben fizethető be: az 1. részletet a fizetési végzés kézbesítésétől számított 15 napon belül kell befizetni, a másodikat július 31-ig, a harmadikat pedig a folyó év szeptember 30-ig. Jogi személy, vagy
természetes személy – vállalkozó esetében a következő befizetési menetrendet szabja meg a rendelet:
ha az éves illeték nagysága nem haladja meg a 105
eurót, akkor április 15-ikéig egy összegben kell befizetni, ha ennél magasabb, akkor három azonos részletben: az elsőt április 15-ikéig, a másodikat július
31-ig, a harmadikat pedig a folyó év október harmincegyedikéig.
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Városi rendelet a szemétilletékről
Január elsejei hatállyal lépett érvénybe a Dunaszerdahelyi Városi Képviselő-testület által
2010. decemberében elfogadott 2010/13. számú általánosan kötelező érvényű rendelet
A rendelet meghatározza a kommunális hulladék és az építési - bontási törmelékek / drobný
stavebný odpad/ begyűjtéséért és elszállításáért
fizetendő helyi illeték nagyságát és befizetésének szabályait.

1. § Bevezető rendelkezések
/1/ Ez az általánosan kötelező érvényű városi rendelet a szlovák parlament helyi adókra és illetékekre vonatkozó 2004/ 582. Tt. számú törvénye 83. paragrafusának és későbbi módosításainak értelmében szabályozza Dunaszerdahely Város területén a kommunális hulladék és
az építési - bontási törmelék után fizetendő helyi illetékeket.
/2/ A kommunális hulladék és a bontási törmelék
után fizetendő illeték / a továbbiakban csak illeték/ kezelője Dunaszerdahely Városa / a továbbiakban csak kezelő/.

2. § Az illeték tárgya, illetékköteles személy és az illetékbeﬁzető
/1/ Helyi illetéket azért a kommunális hulladékért
és a bontási törmelékért kell fizetni ennek az általánosan kötelező érvényű rendeletnek / a továbbiakban csak ÁKÉR/ az értelmében, amely
Dunaszerdahely Város területén keletkezik.
/2/ Az illetéket az illetékbefizető fizeti, aki lehet:
a/ természetes személy,
aa/ akinek a városban állandó vagy átmeneti
lakhelye van
bb/ aki a város területén használni jogosult,
vagy használ is:
1/ lakást vagy nem lakhatást szolgáló helyiséget,
/2/magasépítésű objektumot, vagy annak
részét,vagy olyan objektumot, amely nem
minősül építménynek,
/3/ kertet, szőlészetet, gyümölcsöskertet, tartósan füvesített területet, de nem vállalkozás céljára,
4/ telket a város beépített részében, kivéve az erdősített területet és olyan telket, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban a kataszteri
hivatalban vízfelületként vezetnek a nyilvántartásban /a továbbiakban csak ingatlan/.
b/ jogi személy, amely jogosult a város területén
lévő ingatlan használatára, vagy használja is
azt, de nem vállalkozás céljára.
c/ jogi személy, amely jogosult a város területén
lévő ingatlan használatára, vagy használja is
azt vállalkozás céljára.
3/ Ha az illető szubjektumnak ezen ÁKÉR 2. paragr.2. kezdésének a/ pontja értelmében egyidejűleg állandó és átmeneti lakhelye is van Dunaszerdahelyen, az illetéket csak az állandó lak-

helye jogcímén fizeti. Ha az illető szubjektumnak ezen ÁKÉR 2. paragr.2. kezdésének a/
pontja értelmében vagy állandó vagy átmeneti lakhelye van Dunaszerdahelyen, és jogosult
a város területén lévő ingatlan használatára, vagy
használja is azt, de nem vállalkozás céljára, az
illetéket vagy az állandó, vagy pedig az átmeneti lakhelye jogcímén fizeti.
/4/ Az illetéket a város részére a megszabott öszszegben az illetékköteles személytől beszedi és
szavatolja is annak befizetését:
a/ az ingatlan tulajdonosa: ha az ingatlan több társtulajdonos közös tulajdonában van, vagy lakótömbről van szó, akkor a társtulajdonosok
megbízhatnak ezzel egy képviselőt vagy kezelőt, aki ha a megbízatást vállalja, beszedi az
illetéket és azért garanciát is vállal.
b/ a kezelő, ha az ingatlan tulajdonosa az állam,
a megye, vagy a város / a továbbiakban csak
befizető/.
/5/ Az illetékköteles személy és az illetékbefizető írásban megállapodhatnak arról, hogy az illetéket a városnak közvetlenül az illetékköteles
juttatja el, de a befizetésért a illetékbefizető kezeskedik. Ezt a megállapodást az illetékköteles
személy köteles bemutatni az illeték kezelőjének az illetékfizetésre vonatkozó időszak kezdete előtt.

3. § Az illeték díjszabása
/1/ Az illetékdíj nagysága az alábbi módon van
megszabva:
a/ 0,06 euró személyenként egy naptári napra az
e rendelet 2. paragrafusa 2. bekezdésének a/
pontjában meghatározott természetes személyeknek,
b/ 0,0182 euró egy liter kommunális hulladék
vagy építési-bontási törmelék után e rendelet 2. paragrafusa 2. bekezdésének b/ pontjában meghatározott jogi személyek részére
és a vállalkozók számára e rendelet 2. paragrafusa 2. bekezdésének c/ pontja értelmében, mivel ők a hulladékbegyűjtésért a
mennyiségtől függően fizetnek.

4. § Az illeték megállapítása
/1/ Egy teljes naptári év az az időszak, amelyre meg
van szabva az illetékbefizető részére az illeték
e rendelet 2. paragrafusának 2. bekezdése a/ pontja értelmében.
/2/ A rendelet 2. paragrafusa 2. bekezdésének a/
pontja értelmében illetékköteles személynek az
illeték nagyságát a rendelet 3. paragrafusa 1. bekezdésének a / pontjában megjelölt illetékdíj és
azon naptári napok szorzataként állapítják meg,
amelyeken az illetékköteles személynek állandó vagy átmeneti lakhelye van, vagy lesz Du-

naszerdahelyen, vagy amelyeken használja az ingatlant, vagy jogosult a használatára.
/3/ A rendelet 2. paragrafusa 2. bekezdésének b/
vagy c/ pontja értelmében az illetékköteles személynek az illeték nagyságát a rendelet 3. paragrafusa 1. bekezdésének b / pontjában megjelölt illetékdíj, a szállítás frekvenciája és az adóköteles szubjektum által használt gyűjtőkonténerek literekben megadott űrtartalma szorzataként állapítják meg. A gyűjtőkonténerek fajtájáról és kiürítésük gyakoriságáról a kommunális
hulladékkal és az építési-bontási törmelékkel való
gazdálkodás alapelveit rögzítő 2001/4. számú
ÁKÉR rendelkezik, amelyet 2001. 9. 4-ikén hagyott jóvá az önkormányzat.

5. § Az illeték kivetése és ﬁzetése
/1/ A rendelet 2. paragrafusa 2. bekezdésének a/
pontjában meghatározott illetékköteles személynek illetékfizetési végzéssel vetik ki az illetéket. A rendelet 2. paragrafusa 2. bekezdésének a/ pontjában meghatározott illetékfizető
személy számára az illeték befizetésének esedékessége az alábbi módon alakul:
a/ ha nem haladja meg a 22,00 eurót, akkor egy
összegben kell befizetni a fizetési végzés
kézhez vételétől számított 15 napon belül.
b/ 22,00 eurót meghaladó illeték esetében három
egyforma nagyságú részletben, méghozzá:
ba/ az első részletet a végzés kézhez vételétől
számított 15 napon belül,
bb/ a második részletet a folyó év július 31-ikéig
bc/ a harmadik részletet a folyó év szeptember 30-ikáig.
/2/ A rendelet 2. paragrafusa 2. bekezdésének b/
és c/ pontjában meghatározott illetékköteles
szubjektummal írásban tudatják az illeték
nagyságát és befizetésének módját. A rendelet
2. paragrafusa 2. bekezdésének b/ és c/ pontjában meghatározott illetékköteles szubjektum
számára az illeték kivetés nélkül is befizetendő az alábbi módon:
a/ ha nem haladja meg az évi 105 eurót, akkor egy
összegben a folyó év április 15-ikéig,
b/ 105 euró feletti, de 3 000 euró alatti összeg esetében három azonos összegben a következő
módon:
ba/ az első összeg befizetésének esedékessége a folyó év április 15-ike,
bb/ a második részlet befizetésének esedékessége a folyó év július 31-ikéig,
bc/ a harmadik részlet befizetése a folyó év
október 31-ikéig.
c/ 3000 euró felett azonos havi részletekben az
előző hónap után mindig a következő hónap
15. napjáig.
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/3/ A rendelet 2. paragrafusa 2. bekezdésének b/
vagy c/ pontjában meghatározott illetékköteles
személy köteles az illeték kezelőjével egyeztetni
a gyűjtőkonténerek kiürítésének gyakoriságát,
a konténerek számát és típusát, amelyek megfelelnek a mennyiségen alapuló hulladék-begyűjtési rendszernek.
/4/ Az illeték egy összegben is befizethető abban
az esetben is, ha magasabb, mint az előző bekezdésekben említett.
/5/ Az illeték befizethető:
a/ készpénzmentes átutalással az illeték kezelőjének számlájára,
b/ pénzutalvánnyal az illeték kezelőjének megfelelő számlájára,
c/ készpénzmentes átutalással posztterminál segítségével,
d/ készpénzben a kezelő pénztárában.

6. § Bejelentési kötelezettség
/1/ Minden illetékfizető köteles 30 napon belül eleget tenni bejelentési kötelezettségének:
a/az illetékfizetési kötelezettség keletkezésének
napjától számítva,
b/ attól a naptól számítva, amikor bekövetkezett
az az esemény, amely a befizetési kötelezettség megszűnéséhez vezetett,
c/ a meghatározott időszaknak az utolsó napjától számítva, ha ezen időszak alatt változás történt a korábban bejelentett adatokban.
/2/ A bejelentési kötelezettség keretében az illetékköteles személy köteles a városnak bejelenteni:
a/ saját azonosító adatait /, keresztnév, vezetéknév, a születés dátuma, állandó lakhely címe,
átmeneti lakhely címe, vagy a cég megnevezése, székhelye, vagy a vállalkozás címe, az
azonosító szám /IČO/, ha az adóköteles szubjektum jogi személy, vagy vállalkozó.
b/ azoknak a személyeknek az azonosító adatait, akikkel az adóbefizető személy közös
háztartásban él, és akik nevében adókötelezettségnek tesz eleget a bekezdés a/ pontja
értelmében.

7. § Az illeték csökkentése vagy
elengedése
/1/ Az illeték kezelője arra az időszakra engedi el
az illeték fizetését, amelyre vonatkozóan az adóköteles személy iratokkal igazolja, hogy a vizsgált időszakban tartósan, de legalább 6 hónapig
folyamatosan külföldön tartózkodik, vagy tartózkodott / az illetékfizetés elengedését alátámasztó dokumentum lehet a munkáltató igazolása, munkavállalási engedély, munkaszerződés,
tartózkodási engedély más állam területén való
tartózkodás engedélyezéséről/. A külföldi tanulmányokra vonatkozó igazolás az illető iskolaévre, vagy az egyes szemeszterekre kell,
hogy vonatkozzon.
/2/ Az illeték kezelője a törvény által előírt kötelezettségek enyhítése céljából :
a/ személyenkénti és napi 0,03 euróra csökkenti
azon idős polgárok illetékbefizetési kötele-
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A szemétdíj mérséklésére vonatkozó kérvényekhez csatolt igazolások magyar nyelven is beadhatók.

zettségét, akik az adott évben betöltik 75. életévüket,
b/ elengedi az illetéket a természetes személynek
arra az időszakra, amelyre vonatkozóan az illetékköteles személy, vagy helyette az a személy, akire hárul az illetékbefizetési kötelezettség, okmányokkal igazolja, hogy:
ba/ több mint 90 napon át nem használja azt az
ingatlant, amelyet jogosult használni kórházi kezelés, büntetés-végrehajtási intézményben
való elhelyezés vagy szabadságvesztés okán,
szociális intézményben vagy nyugdíjas otthonban való elhelyezés következtében. Az illeték elengedésének feltétele a megfelelő intézmény igazolásának a bemutatása arról,
hogy az illetékköteles személy legalább 90 napon át az intézményben tartózkodik az adott
időszakban.
bb/ közép- vagy főiskolán tanul Dunaszerdahelyen kívül és el van szállásolva abban a városban, ahol az iskola található, méghozzá legalább 276 napon át a naptári évben. Az elengedés feltétele igazolás felmutatása az illeték
kezelőjének az iskolalátogatásról vagy az átmeneti elszállásolásról az iskola vagy a szemeszter megkezdésétől számított egy hónapon
belül. Az igazolást az iskolalátogatásról a tanévre, vagy az akadémiai évre , esetleg a félévre,
vagy szemeszterre kell, hogy vonatkozzon. A
kezelő kérheti az illeték befizetőjétől a szlováktól, csehtől vagy magyartól eltérő nyelven
íródott igazolás hivatalos fordítását.
bc/ Dunaszerdahelyen kívül dolgozik és azon
a településén van elszállásolva, ahol alkalmazásban van. Az illeték elengedésének feltétele annak igazolása, hogy munkavégzés céljából tartózkodik Dunaszerdahelyen kívül
/igazolás a munkaadótól a munkavégzés
helyéről, igazolás az elszállásolásról a munkavégzés helyén. Az elengedés nem vonatkozik a nemzetközi teherfuvarozást végző
gépjárművezetőre.
bd/ ha az illetékköteles személy eltűnt /ez a tény
igazolható a bűnüldöző szervek közleményével, bírósági döntéssel/.

/3/ Az illeték elengedését vagy csökkentését 30 napon belül kell kérni azt követően, hogy kézbesítették a fizetési végzést, illetve 30 napon belül attól a naptól számítva, hogy bekövetkezett
az az esemény, amely alapján kérelmezhető a
csökkentés, vagy az elengedés, legkésőbb azonban az adózási időszakban november 30-ikáig.
Ezen a határidőn túl megszűnik a jogigény az
illeték elengedésére vagy csökkentésére.
/4/ Az illeték kezelője csak abban az esetben engedi el vagy csökkenti az illetéket, ha az adófizető személy időben eleget tesz bejelentési kötelezettségének, és bemutatja azt a tényt alátámasztó érvényes okiratokat, amely indokolja az
illeték elengedését vagy csökkentését. Az okirat
kiállításának dátuma meg kell hogy egyezzen az
adózási időszakkal, amelyre kéri az illeték
csökkentését vagy elengedését. Rendkívüli esetekben a polgármester beleegyezésével beterjeszthető hiteles hivatalos okirat, amelyen más
dátum van feltüntetve.
/5/ Ha az illetékfizető személy legkésőbb a folyó
év november 30-ikáig nem kérelmezi írásban az
illeték elengedését vagy csökkentését és eddig
az időpontig nem mutatja be azokat az okiratokat, amelyek a csökkentés vagy az elengedés
megalapozottságát bizonyítják, és az adózási időszakban megszűnik a jogosultsága az illeték
csökkentésére vagy elengedésére.

8. § Záró rendelkezések
/1/Ennek az általánosan kötelező érvényű rendeletnek a hatályba lépésével hatályát veszti Dunaszerdahely Városának 2009. december 15-ikén
elfogadott 2009/ 21. számú rendelete a kommunális hulladékok és az építkezési-bontási törmelékek után fizetendő illetékről Dunaszerdahely Város területén.

9. § Hatályba lépés
/1/ Ez az általánosan kötelező érvényű rendelet
2011. január 1-jén lép hatályba.
Kelt Dunaszerdahelyen 2010. december 14-ikén
Dr. Hájos Zoltán
polgármester
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Mestské nariadenie o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 1 Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje
podrobnosti k § 83 zákona NR SR č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov na území Mesta
Dunajská Streda.
(2) Správu poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok)
vykonáva Mesto Dunajská Streda ( ďalej len
„správca dane” ).

§ 2 Predmet poplatku, poplatník,
platiteľ poplatku
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady sa platí podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“)
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území mesta Dunajská Streda.
(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba,
aa) ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
ab) ktorá je na území mesta oprávnená užívať
alebo užíva
1. byt, nebytový priestor,
2. pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt,
ktorý nie je stavbou,
3. záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý
porast na iný účel ako na podnikanie,
4. pozemok v zastavanom území mesta okrem
lesného pozemku a pozemku,ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha ( ďalej len „nehnuteľnosť“)
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.
(3) Ak má osoba podľa § 2 ods. (2) písm. a) VZN
v meste Dunajská Streda súčasne trvalý pobyt
a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu
trvalého pobytu. Ak má osoba podľa § 2 ods. (2)
písm. a) VZN v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu.
(4) Poplatok od poplatníka v stanovenej výške pre
mesto vyberá a ručí zaň :
a)Vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, spoluvlastníci môžu

určiť zástupcu alebo správcu, ktorý ak s určením súhlasí, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí,
b) Správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti
štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej
len „platiteľ“ ).
(5) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo poplatník, za odvedenie poplatku mestu ručí platiteľ.
Túto dohodu je povinný platiteľ predložiť správcovi poplatku pred začatím určeného poplatkového obdobia.

§ 3 Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku je :
a) 0,06 eur za osobu a kalendárny deň pre fyzické osoby uvedené v § 2 ods. (2 ) písm. a) tohto VZN,
b) 0,0182 eur za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov pre
právnické osoby podľa § 2 ods.2 písm. b) a pre
podnikateľov podľa § 2 ods. (2) písm. c) tohto VZN, pre ktorých je v meste zavedený
množstvový zber.

§ 4 Určenie poplatku
(1) Dĺžka obdobia, na ktoré sa určuje poplatok pre
poplatníka podľa § 2 ods. (2) písm. a) tohto VZN
je jeden kalendárny rok.
(2) Pre poplatníka podľa § 2 ods. (2) písm. a) VZN
sa určí poplatok ako súčin sadzby poplatku uvedenej v § 3 ods. (1) písm. a) VZN a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých
má alebo bude mať poplatník v meste trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas
ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený
ju užívať.

(3) Pre poplatníka podľa § 2 ods. (2) písm. b) alebo písm. c) VZN sa určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby poplatku podľa § 3 ods.
(1) písm. b) VZN a objemu zberných nádob v
litroch, ktoré poplatník užíva. Druh zberných nádob a interval vyprázdnenia zberných nádob upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 4/2001 zo dňa 4.9.2001 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území Mesta Dunajská
Streda v znení neskorších predpisov.

§ 5 Vyrubenie a platenie poplatku
(1) Poplatok pre poplatníka podľa § 2 ods. (2) písm.
a) VZN sa vyrubí platobným výmerom. Poplatok pre poplatníka podľa § 2 ods. (2) písm. a)
VZN je splatný :
a) ak nepresahuje 22,00 eur , naraz do 15 dní odo
dňa doručenia platobného výmeru..
b) nad 22,00 eur v troch rovnakých splátkach a
to
ba) prvá splátka do 15 dní odo dňa doručenia
platobného výmeru,
bb) druhá splátka do 31. júla príslušného
roka,
bc) tretia splátka do 30. septembra príslušného roka.
(2) Poplatníkovi uvedenému v § 2 ods. (2) písm.
b) a c) sa oznámi písomne výška poplatku a
spôsob platenia poplatku. Poplatok pre poplatníka podľa § 2 ods. (2) písm. b) a c) je splatný
bez vyrubenia :
a) ak nepresahuje ročne 105 eur, naraz do 15. apríla príslušného roka
b) nad 105 eur do 3000 eur v troch rovnakých
splátkach a to
ba) prvá splátka do 15. apríla príslušného roka
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bb) druhá splátka do 31. júla príslušného
roka
bc) tretia splátka do 31. októbra príslušného
roka.
c) nad 3000 eur v rovnakých mesačných splátkach vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca
za predchádzajúci mesiac.
(3) Poplatník podľa § 2 ods. (2) písm. b) alebo c)
tohto VZN je povinný odsúhlasiť so správcom
poplatku frekvenciu odvozu, typ a množstvo
zberných nádob, ktoré zodpovedajú systému
množstvového zberu.
(4)Poplatok možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je
vyšší ako je uvedené v predchádzajúcich odsekoch.
(5)Poplatok možno platiť :
a) bezhotovostným prevodom na bankový účet
správcu poplatku,
b) poštovým poukazom na príslušný účet správcu poplatku,
c) bezhotovostným prevodom prostredníctvom
posterminálu,
d) v hotovosti do pokladne správcu poplatku.

§ 6 Ohlasovacia povinnosť
(1) Každý poplatník je povinný vykonať ohlasovaciu povinnosť do 30 dní:
a) odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti,
b) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv
na zánik poplatkovej povinnosti,
c) odo dňa skončenia určeného obdobia, ak v priebehu tohto obdobia došlo k zmene už ohlásených údajov.
(2) V rámci ohlasovacej povinnosti je poplatník povinný ohlásiť mestu :
a) svoje identifikačné údaje ( meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu resp. názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO
v prípade ak poplatník je právnická osoba alebo
podnikateľ),
b) identifikačné údaje osôb, s ktorými poplatník
žije v spoločnej domácnosti a za ktoré plní povinnosť poplatníka v rozsahu podľa písm. a)
tohto odseku,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané údaje,
d) doklady, ktoré odôvodňujú žiadosť, ak poplatník požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku.

§ 7 Zníženie alebo odpustenie
poplatku
(1) Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie,
za ktoré poplatník preukáže na základe dokladov, že sa v určenom období dlhodobo, aspoň
6 mesiacov nepretržite zdržiava alebo zdržiaval
v zahraničí (dokladom preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku je potvrdenie od zamestnávateľa, pracovné povolenie, pracovná zmluva,
povolenie alebo potvrdenie o pobyte na území
iného štátu). Potvrdenie o štúdiu v zahraničí sa
predloží za akademický rok (školský rok) alebo za jednotlivé semestre.

(2) Na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona správca poplatku :
a) zníži poplatok fyzickým osobám, ktorí v roku
vzniku poplatkovej povinnosti dovŕšia 75 rokov veku na 0,03 eur na osobu a deň
b) odpustí poplatok fyzickej osobe za obdobie,
za ktoré poplatník alebo osoba, ktorá plní povinnosti za poplatníka preukáže na základe dokladov, že
ba) neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený
užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní
z dôvodu hospitalizácie, umiestnenia v ústave na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody,
umiestnenia v ústave sociálnej starostlivosti,
v zariadení pre seniorov. Podmienkou odpustenia poplatku je predloženie potvrdenia príslušného zariadenia o pobyte poplatníka v zariadení najmenej po uvedené obdobie.
bb) študuje na strednej škole alebo vysokej
škole mimo mesta Dunajská Streda je ubytovaný v meste, kde sa škola nachádza a to
najviac na 276 dní v kalendárnom roku.
Podmienkou odpustenia je predloženie potvrdenia o návšteve školy a potvrdenie o prechodnom ubytovaní správcovi poplatku do
jedného mesiaca od začatia školského roka
alebo semestra. Potvrdenie o štúdiu sa predkladá za školský rok resp. akademický rok alebo polrok resp. jednotlivé semestre. Správca
dane môže od platiteľa poplatku žiadať úradný
preklad potvrdenia vydaného v inom jazyku
ako slovenskom, českom a maďarskom.
bc) pracuje mimo mesta Dunajská Streda a je
ubytovaný v mieste výkonu práce. Podmienkou odpustenia poplatku je hodnoverné preukázanie pobytu mimo mesta Dunajská Streda
z titulu výkonu práce (potvrdenie zamestnávateľa o mieste výkonu práce a potvrdenie o
ubytovaní v mieste výkonu práce. Odpustenie
sa nevzťahuje na vodiča vykonávajúceho medzinárodnú nákladnú dopravu.
bd) je poplatník nezvestný (dokladom preukazujúcim skutočnosť je oznámenie orgánov
činných v trestnom konaní, rozhodnutie súdu)
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(3) Lehota na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku je 30 dní odo dňa obdržania platobného výmeru resp. 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, na základe ktorej je možné uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku, najneskôr však do 30. novembra zdaňovacieho obdobia. Zmeškanie lehoty má za následok zánik
nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku.
(4) Správca dane zníži alebo odpustí poplatok iba
v prípade, ak poplatník splní svoju ohlasovaciu
povinnosť včas a predloží platné doklady
potvrdzujúce skutočnosť, ktorá zakladá nárok na
zníženie alebo odpustenie poplatku. Dátum
vystavenia dokladu musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na
odpustenie alebo zníženie poplatku. Vo výnimočných prípadoch, s povolením primátora je
možné predložiť hodnoverný úradný doklad
vystavený s iným dátumom.
(5) Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku najneskôr do 30. novembra príslušného zdaňovacieho obdobia podaním písomnej žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady na preukázanie nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za toto
zdaňovacie obdobie zaniká.

§ 8 Záverečné ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Dunajská Streda
č.21/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Dunajská Streda.

§ 9 Účinnosť
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
účinnosť dňa 1. januára 2011.
V Dunajskej Strede, 14. decembra 2010
JUDr. Zoltán Hájos,
primátor mesta
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Képriport

II. Önkormányzati bál - 2011

Fotoreportáž

II. Ples samosprávy - 2011
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Fotogaléria

Óvodások a sportcsarnokban

Pillanatképek 2010-ből

Kellemes kikapcsolódás a jubileumi 30. Csallóközi Vásárban.

Első ízben rendeztek halászléfőző-fesztivált.

Fotóverseny / Fotosúťaž
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Aj mladí často navštevujú mestskú galériu..

Hudba na nádvorí mala premiéru.

Prvá súťaž o najkrajšiu predzáhradku.

Momenty 2010

Malá manekýnka.

V minulom roku sa konali parlamentné aj komunálne voľby.
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Mestská gáléria

Novinky
aj v roku
2011
Pestrá programová ponuka
Galérie súčasných
maďarských umelcov
Galéria súčasných maďarských umelcov v
Dunajskej Strede pripravila aj na rok 2011
novinky, pričom obľúbené a osvedčené
programy zostanú zachované – uviedla
pre DH vedúca Galérie súčasných maďarských umelcov, Ildikó Gaál Derzsi.
Aké novinky chystá Galéria na rok 2011?
- Novou iniciatívou je podpora mladých ambicióznych umelcov, ktorí majú málo priestoru a príležitostí na prezentáciu svojho umenia.
Paradoxne galérie ich odmietajú s tým, aby sa
prihlásili, keď niekde už mali výstavu. My z týchto "začiatočníkov" predstavíme vyše dvadsať, sú to samé ženy. Spoločnú výstavu mladých
výtvarničiek z 5 krajín usporiadame pod názvom Transcom hu. Zaujímavá bude aj výstava pod názvom Hungarikony, ktorej podstata
tkvie v tom, že umelci zakomponujú do svojich
diel osobné predmety známych maďarských
osobností. Napríklad maliar Ákos Matzon použil vo svojom obraze aj šachové figúrky sestier

Návštevníkov minuloročnej úspešnej akcie Noc múzeí čakalo prekvapenie: módna prehliadka extravagantých modelov.

Polgárových. Spoločnú výstavu organizuje aj
Spolok maďarských výtvarných umelcov. Samostatnou výstavou sa bude prezentovať sochárka Gabriella Fekete, fotografka Erika
Szőke a výtvarný umelec János Dréher. Vzrušujúcou inštaláciou sa chystá do Dunajskej
Stredy aj Marica Sipos. Spoločnú prezentáciu
pripravuje textilná návrhárka Rita Háger a
sklár Zoltán Bohus.
Ktoré zostanú zachované zo známych a
osvedčených programov?
- Ako v minulosti, aj v roku 2011 prezentujeme verejnosti časť zbierky našej galérie. Pokračuje aj séria cezhraničných výstav s názvom
Kompa a zopakujeme úspešnú akciu Noc múzeí
v galérii. Usporiadame vernisáž z diel, ktoré darujú účastníci letného výtvarného tábora našej
galérii, v závere roka inštalujeme výstavu z najlepších záberov mestskej fotosúťaže, a bude aj
predajná výstava hodnotných umeleckých diel
pred Vianocami.

Városi galéria
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Mit láthatunk 2011-ben a galériában?
Újdonságok és bevált rendezvények a Vermes villa idei kínálatában
Újdonságokat csakúgy, mint a már meghonosodott rendezvények folytatását ígéri a képzőművészetek kedvelőinek Gaál Derzsi Ildikó, a Kortárs Magyar Galéria vezetője, akitől az idei tervekről tudakozódtunk.
Milyen újdonságokra számíthatunk a 2011es évben?
-- Van egy új kezdeményezésünk, a fiatal, pályájuk kezdetén álló művészek felkarolása. Nekik
ugyanis nagyon kevés lehetőségük van a bemutatkozásra, paradox módon a galériák azzal szokták elutasítani őket, hogy majd akkor jelentkezzenek, ha volt már valahol kiállításuk. Nos, mi épp
ezt a nagyon fontos első kiállítást vállaljuk fel. Ráadásul ezek a bemutatandó pályakezdők valamennyien nők, és Transcom hu. címmel rendezzük
meg öt ország fiatal magyar női alkotóinak közös
tárlatát. Érdekesnek ígérkezik a Hungarikonok
című kiállítás is, amelynek lényege, hogy a képzőművészek magyar hírességek használati tárgyait
komponálják bele alkotásaikba, pl. Matzon Ákos
festőművész a Polgár nővérek sakkfiguráit használta fel egyik képén. Csoportos kiállítással jelentkezik a Magyar Festők Társasága is, önálló kiállításon mutatkozik be Fekete Gabriella szobrászművész, Szőke Erika fotóművész és Dráher János festőművész. Izgalmas installációt hoz Dunaszerdahelyre Sipos Marica, közösen állítják ki műveiket Háger Rita textilművész és Bohus Zoltán
üvegtervező.

A jól bevált rendezvények közül mit láthatunk a jövő esztendőben?
- Mint minden évben, most is bemutatjuk gyűjteményünk egy részét, folytatódik a Komp című kiállítássorozat, bemutatjuk a nyári művésztábor

A múzeumok éjszakáján tűzzománc-ékszerek is készültek a galériában.

résztvevői által galériánknak ajándékozott alkotásokat, kiállítást rendezünk a városi fotópályázat
legsikerültebb felvételeiből, ismét lesz Éjszaka a
galériában és eladással egybekötött karácsonyi tárlat klasszikus alkotók nívós műveiből.
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Mená novorodencov

Najobľúbenejšie krstné mená
V roku 2010 najpopulárnejšie mená pre novorodencov boli Ádám, Máté,
Dávid, u dievčat Zsóﬁa a Laura
Podobne, ako v predchádzajúcich rokoch, na
základe matričnej evidencie z roku 2010 aj
tentokrát sme zostavili zoznam najobľúbenejších krstných mien, ktoré si rodičia
vybrali pre svoje ratolesti.
Kým u chlapcov v roku 2009 sa v topke
krstných mien novorodencov v Dunajskej Strede
umiestnili mená Tamás a Bence (po 16 novorodencov), ďalej Dominik a Máté (14 mien), nasledovali mená Patrik (13), Dávid, Dániel a Áron (12),
v roku 2010 prevzali vedenie mená Ádám, Máté
a Dávid (rovnako 11 – 11 detí dostali tieto mená).

Na pomyslenej druhej priečke sa umiestnil Áron
a Bence /10/ , na tretej priečke Tamás (9), na štvrtej
Alex, Attila, Kristóf a Márk (8 novorodencov).
U dievčat v roku 2009 kraľovala Viktória
(19), Rebeka (13), Laura (12) Jázmin (11) a Zsófia (10). V roku 2010 sa poradie obľúbenosti zmenilo len nepatrne. Prvenstvo prevzala Zsófia a Laura (13), nasledovali Viktória, Jázmin a Emma
(rovnako 11 novorodencov). Tieto mená sa delia
o druhú priečku, tretie miesto patrí Vivien (10),

Najpopulárnejšie mená roku 2010 na Slovensku
DIEVČATÁ
Viktória
Natálka
Kristína
Simona
Alexandra
Natália
Sofia
Lucia
Ema
Nina
Laura
Vanesa
Tamara
Sára
Patrícia

CHLAPCI
Samuel
Jakub
Adam
Martin
Tomáš
Patrik
Marek
Andrej
Filip
Matej
Dávid
Peter
Jozef
Ján
Kristián

Podľa údajov Dunajskostredského matričného úradu sa v roku 2010 narodilo v
miestnej nemocnici 897 detí (o 52 menej, ako
v roku 2009), z toho bolo 459 chlapcov a 438
dievčat.

štvrtá Anne (9), ďalej nasleduje Boglárka a Rebeka (po 8 dievčat).

Utónevek toplistája
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A keresztnevek toplistája 2010-ben
Holtversenyben: Ádám,
Máté és Dávid, illetve Zsóﬁa
és Laura

2010 legnépszerűbb
lánynevei Szlovákiában
Viktória
Natálka
Kristína
Simona
Alexandra
Natália
Sofia
Lucia
Ema
Nina
Laura
Vanesa
Tamara
Sára
Patrícia

A korábbi évekhez hasonlóan a Dunaszerdahelyi Anyakönyvi Hivatal adatai alapján
idén januárban is összeállítottuk a Dunaszerdahelyen tavaly leggyakrabban adott
utónevek listáját.
Míg 2009-ben a fiúknál az első helyen a Tamás
(16) és Bence (16), a másodikon a Dominik (14)
és Máté (14), a harmadikon a Patrik (13), a negyediken a Dávid (12), Dániel (12) és Áron (12),
az ötödiken pedig a Kristóf (11) és Márk (11) szerepelt, 2010-ben az első helyen az Ádám (11), Máté
(11) és Dávid (11), a másodikon az Áron (10) és
Bence (10), a harmadikon a Tomáš (9), a negyediken az Alex (8). Attila (8), Kristóf (8) és Márk
(8) szerepelt.
Kislányoknak adott nevek közül 2009ben a legnépszerűbbek a következők voltak:
Viktória (19), Rebeka (13), Laura (12), Jáz-

2010 legnépszerűbb
ﬁúnevei Szlovákiában

Több ﬁú született, mint lány
A Dunaszerdahelyi Anyakönyvi Hivatal adatai
szerint 2010-ben 897 gyermek jött világra Dunaszerdahelyen a kórház újszülöttosztályán, ami 52vel kevesebb mint 2009-ben. Ebből 459 fiúcska és
438 kislány. Ez a szám természetesen a vidéki újszülötteket is magában foglalja, azokat a dunaszerdahelyi újszülötteket viszont nem, akiket más
kórházakban segítettek világra.
A dunaszerdahelyi népszaporulatról, a lakossági
összlétszám alakulásáról 2010-ben és a tavalyi népmozgalmi adatokról hamarosan egy évtizedet felölelő táblázatot közlünk.

min (11)és Zsófia (10). Ugyanezek a nevek
maradtak a 2010-es év toplistáján, csak kissé megváltozott sorrendben: az első helyen a
Zsófia (13) és Laura (13), a másodikon a Viktória (11), Jázmin (11) és Emma (11), a harmadikon Vivien (10), a negyediken Anna
(9), az ötödiken pedig Boglárka (8) és Rebeka (8), utánuk következik a Lara, ezt a nevet
tavaly7 kislány kapta.
A lánynevek magyarországi 2010-es toplistáján
az első tíz közül 5 név egyezik meg a Dunaszerdahelyen leggyakrabban adottakkal, a szlovák tízes toplistán 3 név azonos a dunaszerdahelyiekkel.
A fiúnevek tavalyi listáján egyedül az Alex az
idegen hangzású, a lánynevek közül kettő számít
ilyennek, a Vivien és a Lara.

Samuel
Jakub
Adam
Martin
Tomáš
Patrik
Marek
Andrej
Filip
Matej
Dávid
Peter
Jozef
Ján
Kristián

24

Emberi sorsok

A múlt se nem fekete, se nem fehér
Molnár János tanárt hallgatva
megelevenedik a 20. század
történelme
Megelevenedik a történelem, ha az ember
Molnár János nyugalmazott pedagógust
hallgatja. Eltűnnek a sztereotípiák, emberközelbe kerülnek az ötvenes évek, a sok fekete és szürke közé élénkebb színek is vegyülnek.
A mások házába beülni kész, gátlástalan partizán mellett ellentpontként feltűnik a jeles szlovák pedagógiatörténész, Peter Vacik rokonszenves alakja, akinél filozófiát tanult a pozsonyi -- akkor még -- Szlovák Egyetemen. Vacik professzor
mindig megkérdezte a hallgatóktól, milyen nyelven kívánnak vizsgázni, nála ugyanis a szlovák mellett magyarul és németül is lehetett. Ez valóságos
balzsam volt a korábbi évek után, amikor magyarul, németül megszólalni nyilvános helyen egyaránt kockázatot jelentett. Vacik professzort nem fertőzte meg a gyűlölködés, ezt becsülte benne sikabonyi magyar tanítványa, aki neveltetésénél fogva szintén nem ismerte ezt a pusztító érzést. "Dunaszerdahely toleráns város volt, itt nem okozott
problémát, hogy kinek mi a vallása, nemzetisége.
Zsidó, cigány, magyar békében élt együtt. Volt Dunaszerdahelyen egy kalaposüzlet, Raznic Gyula volt
a tulajdonosa, aki apámnak katonabajtársa volt.
Mikor elkezdődött a zsidóüldözés, eljött édesapámhoz. Amíg lehetett, nálunk volt, aztán a Kis“Dunaszerdahely toleráns város volt, itt az embereknek nem okozott problémát, kinek mi a vallása, nemzetisége.”

Molnár János a Kortárs Magyar Galéria egyetlen tárlatnyitóját sem hagyná ki .

Duna melletti tanyák közelében bujdosott, és sikerült átvészelnie a tragikus éveket."
Toleráns csak az tud lenni, akinek magának is
van tartása. Az itteni parasztembereknek volt -mondja Molnár János -- gerincesek voltak, nem adták el magukat pár krajcárért, a reszlovakizáció alatt
végig kitartottak. "Mi is megkaptuk már a fehér cédulát, vártuk a kitelepítést, amikor ellátogatott hozzánk Péter unokabátyám, aki egy magyarul tökéletesen beszélő, de magát szlováknak valló nőt vett
el. A feleségével jött, és azt mondta, nem kell félnünk a kitelepítéstől, mert van egy mód, hogy elkerüljük. Úgy? És annak mi az ára? -- kérdezte
édesapám. A reszlovakizálás -- felelte az unokabátyám. Ritkán láttam az édesapámat mérgesnek,
de akkor olyan dühös lett, hogy kidobta a rokont.
Mégsem lett belőle harag, Péter ismét eljött, és bocsánatot kért, mondván, nem akarta megbántani
apámat. Hogy végül mégsem lettünk kitelepítve,
csupán annak köszönhető, hogy jött Gottwald és
vele az internacionalizmus."
Padány, Csicsó, Apácaszakállas, Diósförgepatony -- ezeken a helyeken tanított a magyar-törté-
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nelem szakos Molnár János, feleségével, az éneket és földrajzot oktató Erzsébet asszonnyal
együtt. Az ötvenes években a pedagógus nem válogathatott, oda kellett mennie, ahová helyezték.
De persze, kiskapuk akkor is léteztek, és így sikerült
a házaspárnak a távolabbi Ipolynyék helyett Csicsóra kerülni.
"Egyenesen a mélyvízbe dobtak, megtettek igazgatónak, de szerencsére Hencz Pali bácsi, a nagymegyeri igazgató mindig szívesen segített, ha tanácsra volt szükségem. Csicsón a Kálnokyak kastélyában rendezték be az iskolát, ott volt a lakásunk
is. A kastélypark gyönyörű volt, de az épület nem volt
jó állapotban. A háború alatt teljesen kifosztották
az oroszok, 1945 után pedig Rózsahegy környéki
szlovák telepeseket helyeztek el benne, akik a fürdőszobában kecskéket tartottak, és az emeleten mindent széthánytak, tönkretettek, mert kincseket kerestek. Ezt azt követően tették, hogy egy szép napon
cseh katonatisztek társaságában megjelent a kastélyban Kálnoky gróf, és magával vitte a sértetlenül meghagyott kápolna falába rejtett családi
ezüstneműt. Amikor átvettem az iskolát, a telepesek már nem voltak ott, de maradt még egy szlovák
osztály, amely javaslatomra aztán Nemesócsára került, betagolták az ott működő szlovák iskolába.
Megjavíttattam a tetőt, és később a kastély műemlékké nyilvánítását javasoltam, ez meg is történt.
Azt akartam, hogy a régi cselédlakások és az istálló helyére új iskola épüljön, ami már Apácaszakállasra távozásom után valósult meg. Csak az
volt a baj, hogy a kastélyt a kerületi pedagógiai továbbképző intézet kapta meg, és nem lakott benne senki, aki megakadályozhatta volna a lopásokat. Akkor tűntek el a bejárat feletti szarvasfejek
is. A szövetkezeti elnök ugyan újakat csináltatott
helyettük, de azok már nem voltak olyan szépek,
mint az eredetiek. A rendszerváltás után a kastélyt
visszakapta a Kálnoky család. Amikor 1995-ben
Csicsón megünnepeltük az iskola 5O éves fennállását, ott volt Kálnoky Alajos gróf is, aki megjegyezte, kár, hogy nem maradtam ott tovább, mert
hallotta, mennyire igyekeztem megóvni a kastélyt."
Az ötvenes években a tanítókat rengeteg ún. társadalmi munkára kötelezték. Elterjedt vélemény,
hogy ez jelentős mértékben hozzájárult a pedagógus
szakma presztízsvesztéséhez. Molnár János nem
osztja teljesen ezt a véleményt. "Tény, hogy a népszámlálástól a baromfiösszeírásáig mindent csináltunk. De volt ennek egy előnye is: a pedagógus
megismerte a falu lakosságát, a diákok szüleit, életkörülményeit. Mi nem panaszkodhattunk a presztízscsökkenésre, szerettek, becsültek bennünket a
csicsóiak. Színdarabokat tanítottam be, a feleségem a kórust vezette, nagyon jól működött a Csemadok, jó társaság volt, kedvesek voltak az emberek. Az identitásához ragaszkodó, gerinces nép
volt a csicsói."
196O-ban teljesült Molnár János vágya, családjával visszakerült Dunaszerdahelyre, ahol
megépült a családi házuk. Közben pedagógiát és
pszichológiát tanult levelező tagozaton a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen.
Nagy Sándor professzor, a tanszékvezető biztatására ledoktorált, summa cum laude minő-
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Évtizedek óta együtt jóban, rosszban. Otthonuk szellemiségét két gyermek, öt unoka és a dédunokák viszik tovább.

sítéssel végzett. Bár hívták a nyitrai pedagógiai
főiskolára, majd az oktatási minisztérium nemzetiségi osztályára, Dunaszerdahelyen maradt.
Nyugdíjaztatásáig a (ma Kodályról elnevezett)
iskola igazgatóhelyetteseként dolgozott, a Cse-

madok járási alelnöke, központi bizottságának
elnökségi tagja volt.
Választott szakjához, a történelemhez ma sem
hűtlen. Jelenleg könyvet ír Dunaszerdahely
múltjáról.

Kodály bűvöletében
A háború után, a hontalanság éveiben, amikor Csehszlovákiában nem működhettek magyar
oktatási nyelvű iskolák, sok magyar fiatal a határon átszökve Magyarországra ment tanulni.
Erzsébet asszony, Molnár János Alistálról származó felesége is ezt az utat választotta, Kecskeméten tanult, a református tanítóképzőben.
„Amint idehaza megnyíltak a magyar iskolák, visszajöttem, és elvégeztem a pedagógiát.
A zene szakot ugyancsak itthon, távúton végeztem, de a késztetés még Kecskemétről
eredt, ahol nagy hatással volt rám kiváló tanárnőm, Nemesszeghyné Szentkirályi Márta“ meséli Erzsébet asszony. Szentkirályi Márta nevét és munkásságát külföldön is jól ismerik. A
Kodály-módszer úttörője volt és alapító igazgatója a Kecskeméten 1950-ben elindított ÉnekZenei Általános Iskolának (ma Kodály Iskola),
amely hamarosan világhírűvé vált. Nemesszeghyné ezzel az iskolával egy olyan iskolatípust dolgozott ki és valósított meg, amely korábban nem létezett: ez volt a minden nap éneklő-zenélő, ének-zenei általános iskola. Ez az iskolatípus nagymértékben hozzájárult a magyar
zenepedagógia világhírnevének kivívásához.

„1947-ben én is ott voltam a kecskeméti színházban azon a nagyszabású ünnepségen, amelyet Kecskemét városa rendezett híres szülöttje, Kodály Zoltán tiszteletére, a zeneszerző 65.
születésnapja alkalmából. Tanárnőnk, Márta
asszony, akinek a kórusában énekeltem, három
növendéket választott ki, akik részt vehettek a
színpadon Kodály felköszöntésében. Az egyik,
nagy örömömre, én voltam. Itt a fénykép, amely
akkor készült. Ez vagyok én – mutatja Erzsébet
asszony a régi felvételt - , amint a kezemben tartom a város által Kodálynak ajándékozott babérkoszorút. Autogramom is van Kodálytól.
l97O-ben, amikor az első Kodály-szeminárium
volt, Nemesszeghy Márta engem is meghívott,
és részesültem Kodály özvegyének ösztöndíjában. Itthon, az iskolában gyermekkórust vezettem, sok helyen szerepeltünk. Többek között
a budapesti Horváth Mihály téri Általános Iskola Lukin László vezette kiváló kórusával
tartottunk baráti kapcsolatot. Amennyire lehetett, zeneóráimon próbáltam alkalmazni a Kodály-módszert, de a heti egy óra erre nagyon
kevés volt“ - emlékszik vissza a ma már nyugdíjas földrajz-zene szakos tanítónő.
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Városi támogatások / Mestské dotácie

2011-ben is igényelhetők dotációk
A kérelmezők január végéig
nyújhatják be beadványukat
A városi önkormányzat pályázati rendszer keretében az idén is folyósít közhasznú célokra egyszeri és vissza nem térítendő dotációkat. Az erre vonatkozó kérvényeket 2011. január 31 - ig adhatják
be a dunaszerdahelyi állandó lakhelyű természetes
személyek és az itteni székhelyű jogi személyek.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is kizárólag
közhasznú célokra kérhető vissza nem térítendő
pénzügyi támogatás a városi költségvetésből. A
folyósítás feltételeit a 2009/ 5. sz. általánosan
kötelező érvényű városi rendelet szabályozza. A
dotáció megítélésére a kérvényezőnek nincs jogigénye. A rendelet feltételeinek megfelelő kérvényeket szakbizottság bírálja el, de a hiányos
beadványokat nem veszik figyelembe. Csak azok
igényelhetnek támogatást, akiknek nincs semminemű tartozásuk a várossal szemben. Az értékelő szakbizottság megszabott kritériumok
alapján bírálja el a kérelmeket és ezek alapján pontozza a beadványokat. A maximálisan elérhető
pontszám 150. Azokat a kérvényezőket, akiknek
a pályázatát pozitívan bírálták el, a város írásban
értesíti, majd dotációs szerződést köt velük. A
megítélt városi dotációt az idei év végéig fel kell
használni a projektben megjelölt célra. Az odaítélhető legalacsonyabb dotáció 150 euró, a legmagasabb pedig 3 500 euró.

A kérvényt a mellékletekkel együtt a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában kell leadni vagy postán elküldeni legkésőbb a megadott határidő utolsó napján (meghatározó a postai pecsét
dátuma). A borítékra kérjük ráírni: Közhasznú szolgáltatások támogatása 2011-ben. Tüntessék fel
azt is, milyen célra kérik a dotációt:: kultúra, szociális szféra, ifjúság, sport, stb.

A kérvényeket az alábbi címre postázzák:
Mestský úrad Dunajská Streda
Útvar primátora
Hlavná 50/16
929 01 Dunajská Streda
A dotációs kérelem formanyomtatványa az
egyéb mellékletekkel együtt letölthető a város weboldaláról. /www.dunstreda.sk/

Dotácie aj v roku 2011
Žiadosti treba odovzdať do konca januára
Mestská samospráva aj v roku 2011 poskytne jednorázové nenávratné dotácie, ale výlučne na verejnoprospešné účely. Fyzické osoby s trvalým pobytom v Dunajskej Strede a právnické osoby s tunajším sídlom môžu
podať žiadosť o nenávratnú dotáciu do 31. januára 2011.
V zmysle všeobecne záväzného mestského nariadenia č. 5/2009 dotácia bude poskytnutá z mestského rozpočtu, avšak žiadateľ nemá právny nárok na túto finančnú podporu. Žiadať dotáciu je možné len na verejnoprospešné aktivity, teda na podporu kultúrnych, spoločenských, športových a iných verejnoprospešných aktivít. Žiadosti, ktoré spĺňajú
podmienky stanovené v nariadení, posúdi príslušná komisia. Neúplná alebo nesprávne vyplnená žiadosť sa vyradí z procesu posudzovania. O nenávratné mestské dotácie sa môžu uchádzať len tí žiadatelia, ktorí nemajú
žiadne pozdĺžnosti voči mestu.
Komisia, ktorá bude žiadosti posudzovať, bude bodovať jednotlivé
žiadosti podľa stanovených kritérií. Maximálne dosiahnuteľný počet bodov je 150. Žiadateľ, ktorému žiadosť komisia posúdi pozitívne, dostane písomné vyrozumenie o tejto skutočnosti, následne mesto s ním
uzavre zmluvu. Poskytnutú dotáciu treba do konca kalendárneho

roka vyčerpať na ciele uvedené v projekte. Najnižšia dotácia predstavuje 150 eur, najvyššia 3500.
Uzávierka prijímania žiadostí je 31. január 2011. Žiadosť a potrebnú
dokumentáciu treba doručiť do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou do uvedeného termínu. (Rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky). Žiadosti treba zaslať na nasledovnú adresu:
Mestský úrad Dunajská Streda, Útvar primátora, Hlavná 50/16,
929 01 Dunajská Streda
Na obálke je nutné uviesť: Verejnoprospešné dotácie na rok 2011, takisto aj účel dotácie /šport, kultúra, atd/
Tlačivo žiadosti a prílohy sa môžu stiahnuť z webovej stránky mesta
(www.dunstreda.sk), kde nájdete aj bližšie informácie.

Sport / Šport
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Tiszta egyesért
ingyenes
belépés
Több apróság jár korcsolyázni
azóta, hogy a kísérőnek
nem kell ﬁzetnie
„Karácsony és újév között rengeteg volt a korcsolyázó a műjégpályán. Megtörtént, hogy biztonsági okokból több gyereket már nem engedhettünk a jégpályára” – mondta lapunknak a szünidő
alatti látogatottságot firtató kérdésére Aranyossy
Csaba, a Városi Sportlétesítmények igazgatója.
A legtöbben december 27-ikén mentek ki korcsolyázni, ekkor összesen mintegy négyszáz felnőtt és gyerek siklott a jégen. A szokásosnál több
volt az óvodás korú apróság, hiszen az őket elkísérő szülőknek, nagyszülőknek a mostani szezontól
nem kell belépőt fizetniük.
A korcsolyázóknak azonban számolniuk kell azzal, hogy a sima, biztonságos jégfelület érdekében
rendszeresen meg kell tisztítani a jeget. „Ezt speciális géppel biztosítjuk, hasonlóan, mint más műjégpályákon. Ez alig 20 percet vesz igénybe, eza-

latt a korcsolyázók a büfénél elfogyaszthatnak egy
forró teát” - magyarázta az igazgató.
Megtudtuk tőle, hogy a szokásos jelmezes jégkarnevált február 18-ra tervezik, 8 órától vonulnak
fel az álarcok mögé rejtőzködő korcsolyázók és a
legjobbak díjakat kapnak.

Samé jednotky – vstup
zadarmo!
Viac škôlkárov korčuluje odvtedy, čo vstup
doprovodu je zadarmo
“Medzi vianočnými a novoročnými sviatkami sme mali korčuliarov neúrekom na umelej ľadovej ploche. Dokonca stalo sa, že z bezpečnostných
dôvodov sme nemohli viac ľudí pustiť na ľad“ – povedal pre DH o návštevnosti počas zimných prázdnin riaditeľ Mestských športových zariadení Csaba Aranyossy.
Najviac návštevníkov bolo 27. decembra, vtedy si obulo korčule takmer 400 záujemcov. Je podstatne viac tých najmenších, ich počet narástol odvtedy, odkedy vstup pre doprovod detí do 6 rokov je zadarmo.
Návštevníci však musia počítať s tým, že ľadovú plochu treba pravidelne
obnoviť a v prípade sneženia očistiť aj v záujme bezpečnosti samotných
korčuliarov. „Máme nato špeciálny strojový mechanizmus, a podobne, ako
na iných umelých ľadových plochách, aj u nás pravidelne obnovíme ľadovú vrstvu, aby sme zabezpečili komfort pre korčuliarov. Trvá to 20 minút, za ten čas sa môžu občerstviť teplým čajom“ – dodal Cs. Aranyossy.
Tradičný maškarný karneval na ľade bude aj tento rok, paráda škrabošiek
sa uskutoční 18. februára od ôsmej hodiny. Najlepšie masky budú ocenené.
Novou iniciatívou bude voľný vstup do ľadového areálu 31. januára pre
tých žiakov, ktorí vo vysvedčení budú mať samé jednotky. Treba doniesť
kópiu polročného vysvedčenia a ukázať ho pri pokladni, následne
výborných žiakov odmenia hot-dogom.

Új kezdeményezés az is, hogy a tiszta
egyes félévi bizonyítványt kiérdemlő diákok
január 31-ikén ingyen korcsolyázhatnak, sőt ingyen hot-dog is jár nekik. Nem kell mást tenniük, mint a pénztárnál bemutatniuk az idei bizonyítvány fénymásolatát.
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Výberové konanie / Inzercia

Výberové konanie
V zmysle § 4 Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §
5 Zákona NR SR č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme Mesto
Dunajská Streda vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy
Materská škola
Jesenského ul. 10
Dunajská Streda
s nástupom od 1. 3. 2011.

Podmienky účasti výberového konania:
Požiadavky na uchádzača
Požadované vzdelanie
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre príslušný druh a typ
školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky na uchádzača
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- osobné a morálne predpoklady podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
- riadiace schopnosti
- znalosť práce s PC
- zdravotná spôsobilosť
Zoznam požadovaných dokladov
- overené fotokópie dokladov o vzdelaní
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- profesijný životopis s uvedením osobnostných predpokladov, špeciálnych
druhov štúdia publikačnej činnosti, autorstva učebníc atď. s podrobným
výpisom doterajšej praxe
- návrh koncepcie rozvoja materskej školy
- súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
§ 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov
Informácie o výberovom konaní
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ MŠ – neotvárať“ poštou na adresu: Mesto Dunajská Streda, Mestský
úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda alebo osobne do podateľne
Mestského úradu Dunajská Streda do 10. februára 2011.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, oznámený písomne.

Hirdetési árlista / Cennik inzercie
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2011-re
érvényes
hirdetési
árak árak
2010. évre
érvényes
hirdetési
lappéldányszáma
példányszáma
AAlap
1010000
000 dbdrb
Cenník
inzercií
2010
Cenník
inzercií
na na
rokrok
2011
Náklad dvojtýždenníka 10000 ks
Náklad dvojtýždenníka 10 000 ks
1/1 odal
1/1 strana
195 x 253 mm

1/2 odal
1/2 strany
195 x 124 mm

1/2 odal
1/2 strany
128 x 192 mm

500 € + DPH

250 € + DPH

250 € + DPH

2/3 odal
2/3 strany
128 x 253 mm

1/3 odal
1/3 strany
62 x 253 mm

1/4 odal
1/4 strany
195 x 62 mm

340 € + DPH

170 € + DPH

130 € + DPH

1/6 odal
1/6 strany
62 x 124 mm

1/6 odal
1/6 strany
124 x 62mm

1/12 odal
1/12 strany
62 x 62 mm

90 € + DPH

90 € + DPH

50 € + DPH

Lehetőség van fizetett hirdetések
Kedvezmények többszöri
megjelentetésére a Dunaszerdahelyi Hírhirdetés esetén
nökben. Politikai hirdetések közlésére
azonban nincs mód. Hirdetési igényüket
1 X az eredeti ár 100 %
az érdeklődők legalább 21 nappal a meg2X
95 %
jelentetés dátuma előtt jelezzék. Minden
3X
90 %
lapszámban legfeljebb egy teljes oldalon
4X
88 %
közlünk hirdetéseket. A hirdetés közlé5X
85 %
sének feltétele az, hogy a számlázott
összeget legkésőbb a megjelenés előtt 9 nappal átutalják a megadott számlaszámra.
A megrendelést és a közlésre szánt hirdetést grafikailag kész állapotban a következő e-mail-címre küldjék: molnarv@mail.t-com.sk>. Telefon: 0907/577-005.
A megrendelőt kérjük a következő címre kiállítani:
Perfects, akciová spoločnosť, Alžbetínske námestie 1203, tel: 031-552-66-06
Dunajská Streda 929 01 IČO: 00 588 105. DIČ: 2020365765, Számlaszám: 8607122/0200
A kiadó nem vállal felelősséget a megrendelők által készített hirdetések szövegének nyelvi és stilisztikai helyességéért. A hirdetések árjegyzéke Dunaszerdahely
város honlapján (www.dunstreda.sk) is megtalálható.

V Dunajskostredskom Hlásniku máte
možnosť platenej inzercie na stránkach našich novín. Podotýkame, že pre politickú inzerciu neposkytujeme priestor. Pro1 X 100 % pôvodnej ceny
síme záujemcov, aby svoj zámer zverej2X
95 %
niť inzerciu avizovali najneskôr 21 dní
3X
90 %
pred plánovaným termínom zverejnenia
4X
88 %
inzercie. V každom čísle DH venujeme
5X
85 %
inzerciám maximálne jednu novinovú
stranu. Inzercia bude zverejnená len v tom prípade, ak objednávateľ uhradí vyúčtovanú sumu na príslušný účet deväť dní pred tým, než je plánovaný termín jej
zverejnenia. Objednávky a graficky upravené inzercie zasielajte na mailovú adresu: molnarv@mail.t-com.sk>. Tel: 0907/577-005. Objednávky prosíme vystaviť na nasledujúcu adresu:
Perfects, akciová spoločnosť, Alžbetínske námestie 1203, tel: 031-552-66-06
Dunajská Streda 929 01 IČO: 00 588 105. DIČ:2020365765, číslo bankového účtu: 8607122/0200
Vydavateľ nezodpovedá za jazykovú a štylistickú stránku textu inzercie. Cenník inzercie je prístupný aj na webovej stránke mesta (www.dunstreda.sk).
Zľavy v prípade opakovanej
inzercie:
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Olvasói verseny, reklám / Čitateľská súťaž, reklama

Kozmetikai szalon a természetes szépségért
Aki felkeresi Pónya Henrietta kozmetikai szalonját az Erzsébet téri Perfects irodaház 3.
emeletén, két különleges szépségkezelésben lehet része.
Az egyik különlegesség a SUNJUNKIE professzionális barnító rendszer, amely az első három legsikeresebb európai UV mentes barnítás egyike. Használatával a bőrt nem érik a napozás káros hatásai. Selymessé varázsolja a bőrt, bátran használhatják azok is, akik nem mernek a napra menni, vagy féltik bőrüket az egyre erősebb UV sugárzástól. Próbálja ki ön is!
A másik különlegesség a francia Rémy Laure professzionális kozmetika arcra és az egész
testre. Az egyedülálló, ún. peliodikus gyógyiszap pakolás természetes erejét ásványok, nyomelemek, több száz egykor élt gyógynövény és virág, vitaminok és természetes antibiotikumok adják. Tisztít és méregtelenít, megfiatalítja a bőrt.
Pónya Henrietta kizárólag a bőrre káros tartósítószertől (parabén) mentes, természetes kozmetikai készítményeket használ, amelyektől mindenki megszépül. Győződjön meg róla ön is!
Pónya Henrietta kozmetikai szalonja, Perfects irodaház, 3. emelet, Erzsébet tér 1203.
Tel.: 0908/132266.

Kozmetický salón pre prirodzenú krásu
Kto vyhľadá kozmetický salón Henrietty Pónya na 3. poschodí budovy Perfects na Alžbetínskom námestí, môže si vybrať z dvoch originálnych metód pre prirodzenú krásu.
Prvá novinka je nástrekové opaľovanie SUNJUNKIE, najnovší trend v opaľovaní bez UV
žiarenia. Patrí medzi tri najúspešnejšie opaľovacie spôsoby v Európe. Bez škodlivých následkov opaľovania na slnku. Pre hebkú pokožku, vhodné pre všetky typy pleti, odtieň pokožky si určíte sami. To treba vyskúšať!
Druhou špecialitou je ošetrenie tváre a tela profesionálnymi francúzskymi kozmetickými prípravkami Rémy Laure. Jedinečné peloidné (organické) bahno Rémy Laure má silné
dezinfekčné a ozdravné účinky, obsahuje extrakty z 380 druhov liečivých rastlín, minerálne látky a stopové prvky.
Henrietta Pónya používa výhradne prírodné kozmetiká bez škodlivého parabenu, ktoré
všetkým pridávajú na zdravej kráse. Presvedčte sa aj vy!
Kozmetický salón Pónya Henrietta, Alžbetínske námestie 1203, budova Perfects, 3.
poschodie, tel.: 0908/132266.
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Výhercovia čitateľskej súťaže z 22. decembra

A legutóbbi számunkban közölt következő kérdésre vártuk a helyes
választ: Hol szerezhetők be a Kondé püspök utcai rehabilitációs és akupunktúra központ vásárlási utalványai? A helyes választ beküldő olvasóink közül három kisorsolt nyertes 10 – 10 százalékos kedvezményt kap
a botulotoxinos kezelésre. A nyertesek a 0918/849-829 telefonszámon
jelentkezhetnek nyereményükért.

V poslednom vydaní DH ste dostali nasledovnú úlohu: Kde je možné
zakúpiť vianočné darčekové poukazy ambulancie rehabilitácie a akupunktúry?
Z čitateľov, ktorí poslali správnu odpoveď, sme vylosovali troch výhercov, ktorí sa môžu tešiť botulotoxinovej aplikácii s 10 percentnou zľavou. Výhercovia sa nech ozvú na t. čísle 0918/849-829.

Nyerteseink:

Vyhrávajú:

Póda Erika, Kukučín utca 629, Ing. Ábrahám Csémi Katalin, Malotejedská 1464/56, Vörös Rozália, Jókai utca 42. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása.

Erika Póda, Kukučínová 629, Ing. Katalin Ábrahám Csémi, Malotejedská 1464/56, Rozália Vörös, Jókaiho 42. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

E heti kérdés: Milyen barnító rendszert használ a cikkben szereplő
kozmetikai szalon? A helyes választ beküldő olvasók közül kisorsolunk
hármat, akik egyenként 18 euró értékű szépségkezelést választhatnak Pónya Henrietta kozmetikai szalonjában.

Nová otázka: Akú opaľovaciu metódu ponúka kozmetický salón z článku? Medzi čitateľmi, ktorí pošlú správnu odpoveď, vyžrebujeme troch
výhercov, ktorým Kozmetický salón Pónya Henrietta venuje ošetrenie
podľa vlastného výberu po 18 eur.

Válaszaikat legkésőbb január 27 -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.

Odpovede zašlite najneskôr do 27. januára 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

,

Kronika

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

Relácie DSTV:
Születések – Novorodenci
Fucseková Emily
Végh Sára
Horváthová Lucia
Bugár Péter
Bakács Timon Attila
Sebök Márkus
Mészárosová Mia
Vargha Előd Krisztián
Holasová Karin
Molnár Adrián
Milan Adam
Petőcz Kevin
Hervayová Vivien
Hájos Bence

Elhalálozások – Zomreli
Matlák Ľudovít /1953/
Ing.Bognár Zoltán /1955/
Németh Vojtech /1965/
Mészárosová Mária /1955/
Banák Ján /1932/
Vénová Oľga /1927/
Fülöpiová Gizela /1922/
Hobotová Vincencia /1922/
Vidová Alžbeta /1944/
Hepnerová Mária /1920/
Ing.Bajza Jozef /1954/
Remenár Ján /1918/
Miklósová Alžbeta /1927/
Bugárová Rozália /1927/
Puhala Ladislav /1926/
Melknerová Terézia /1920/
Végh Oskár /1963/

Házasságkötés – Sobáše
Fröhlich Tomáš
Kováčik Tibor

Správy * Magazín - Nové Správy a Magazín každý štvrtok o 18.00. Nepretržité opakovanie, s výnimkou technickej prestávky.

Itt a DSZTV weboldala!

Je tu webová stránka DSTV!

Júliustól működik a Dunaszerdahelyi Városi Televízió weboldala a www.dstv.sk címen,
amelyen minden pénteken 18 órától folyamatosan megtekinthető a televízió friss hírműsora
és magazinja.

Dunajskostredská mestská televízia má spustenú
webovú stránku televízie www.dstv.sk, kde sú k dispozícii záznamy spravodajstva a magazínu mestskej televízie, každý piatok od 18 hod. najnovší program.
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A VMK Januári programja – Program MsKS na január
jan.19.–19.00 ó.: A Körúti Színház – Budapest bemutatója: Eisemann – Szilágyi: Én és a
kisöcsém (zenés bohózat), Főszerepben: Koltai Róbert / Divadlo Körúti – Budapest (MR):
Eisemann – Szilágyi: Ja a môj braček, v hlavnej úlohe: R. Koltai
jan.21.–9.00 és 11.00 ó.: A Forrás Színház – Győr bemutatója: Fazekas Mihály: Ludas Matyi (zenés játék), Zene: NeoFolk együttes/ Predstavenie Divadla Forrás – Győr (MR):
Ludas Matyi – Husiar Maťko (hudobná hra), Hudba: skupina NeoFolk
jan.23.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése / I. ligový zápas Šachového klubu
jan.24.–19.00 ó.: A DUMASZÍNHÁZ művészeinek előadása, fellépnek: Hadházi László
és Bács Miklós / Vystúpenie Divadla „Dumaszínház“ (MR)
jan.26. – 9.00 ó.: Ünnepi műsor a Szlovák Köztársaság megalakulásának 18. évfordulóján
/ szerv.Csallóközi Népművelési Központ/ / Naša republika má narodeniny - z príležitosti
18. výročia vzniku Slovenskej republiky, organizátor: Žitnoostrovské osvetové stredisko)
jan.27.–19.00 ó.: CATHERINE GALLAGHER'S IRISH DANCE EXPERIENCE
FEBRUÁRI ELŐZETES
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 / Dr. Imre Csernus:
Sila pustiť, odpustenie, nový začiatok

- Kákicsová Réka
- Horváthová Andrea

Könyvbemutató a Zerdában
Csallóközi Múzeum/
Žitnoostrovské múzeum
Február 19-ikéig 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.

Január 22-ikén, a Magyar Kultúra Napján
Molnár Béla, a Kereszténydemokrata Néppárt
alelnöke a Kárpát-medence értékei című könyvét mutatja be 17 órától a Zerda 1250 vendéglőben.

Prezentácia knihy
Z príležitosti dňa maďarskej kultúry, 22. januára podpredseda maďarskej Kresťansko-demokratickej ľudovej strany Béla Molnár predstaví svoju knihu Hodnoty Karpatskej kotliny v
pohostinstve Zerda 1250 od 17-tej hodiny.

Vermes villa/Vermesova vila
Kortárs Magyar Galéria/GSMU
Január 14-től február 4-ig válogatás tekinthető meg a Kortárs Magyar Galéria gyűjteményéből. A tárlaton tájképek sokaságában
gyönyörködhet a látogató, klasszikus és absztrakt alkotásokban egyaránt..
Od 14. januára do 4. februára je otvorená
výstava pod názvom Krajina zo zbierky galérie v priestoroch Galérie súčasného maďarského umenia. Medzi výstavnými exponátmi sú
klasické aj abstraktné umelecké diela.
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Mozaik / Mozaika

Fél év alatt húszezer klikkelés
Egyre többen nézik
a DSZTV – t interneten
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Öt és fél hónappal ezelőtti indulása óta eddig már közel 20 ezer látogatója volt a Dunaszerdahelyi Városi Televízió honlapjának
(www.dstv.sk).
Az érdeklődők eddig 43 országból keresték meg
a weboldalt. Szlovákia, Magyarország, Csehország,
Írország, Németország, Nagy-Britannia – ezekből
a országokból klikkeltek a legtöbben DSZTV
honlapjára, de Algéria, Kenya, az Egyesült Arab
Emirátusok, India, Japán, Ausztrália és Új-Zéland
is szerepel a listán. A www.dstv.sk látogatói átlagosan 4 perc 4 másodpercet töltenek el az oldalon,
85%-uk magyar, 15%-uk pedig szlovák nyelven
böngészi a honlapot.

A városi televízió honlapján megtekinthető az
összes riport, amely adásban is szerepelt. Egy évre
visszamenőleg a korábbi tudósítások is visszakereshetőek. A honlap minden héten pénteken frissül. A csütörtökönként este 18 órától adásba kerülő
új hírek és a magazin, másnap, 18 órától nézhető
meg interneten a városi tévé honlapján .

Az idén is kopogtat a Hűségkártya
Vernostná karta aj v roku 2011

Dvadsaťtisíc kliknutí za pol roka
Narastá sledovanosť mestskej
televízie cez internet

Folyik az elsősök beíratása
Prebieha zápis prvákov

Takmer dvadsaťtisíc kliknutí na webovej
stránke Dunajskostredskej mestskej televízie (www.dstv.sk) – to je bilancia záujmu od
spustenia projektu v polovici minulého roka.
Podľa najčerstvejších údajov domovskú stránku mestskej televízie navštívili záujemcovia zo 43
krajín, ale najmä zo Slovenska, Česka, Maďarska,
Írska, Nemecka a Veľkej Británie. Zaznamenali sa
však aj kliknutia z Alžírska, Keni, Spojených
arabských emirátov, Indie, Japonska, Austrálie a
Nového Zélandu. Návštevníci www.dstv.sk trávia
na tejto webovej stránke v priemere 4 minúty a 4
sekundy. 85 percent návštevníkov stránky využíva maďarský vyhľadávač, zvyšok využíva slovenské
vyhľadávanie.
Na internetovej stránke mestskej televízie sú
dostupné všetky reportáže jednotlivých vysielaní.
V archíve je možné vyhľadať aj staršie relácie do
jedného roka. Stránka sa obnovuje týždenne,
vždy v piatok od 18-tej hod. je k dispozícii divákom najnovší program, ktorý sa opakuje do nasledujúceho štvrtka do 18-tej hod. Vtedy sa dostávajú do vysielania nové správy a magazín, ktoré
sa opakujú nepretržite do ďalšieho štvrtka.
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Óvódáink kínálata
Ponuka materských škôl

Mi épül a Komensky utca sarkán?
Čo stavia na ulici Komenského
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