Mit kínál a Hűségkártya?
Dunaszerdahelyen mintegy 15 ezer természetes és jogi személy kaphatja meg a Hűségkártyát.
Folytatás a 10. oldalon
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Szakszerűen
és gyorsan

N

apokon belül megnyílik a városháza központi ügyfélfogadó iroda. Célja a városvezetés és a lakosság közötti kommunikáció
megkönnyítése, a rugalmasabb és
gyorsabb ügyintézés.
A főbejárattól balra kialakított korszerű iroda a hét minden munkanapján fogadja a polgárokat, szerdán meghosszabbított félfogadási időben.
Itt szerezhetők be formanyomtatványok, adhatók
be kérvények, intézhetők adóügyek, befizethetők az
illetékek, hitelesíthetők az okiratok, beszerezhetők különböző engedélyek, bizonylatok. A lakossági nyilvántartó és az anyakönyvi hivatal szakelőadója is az
ügyfelek rendelkezésére áll.
Ez a hatékonyabb ügyfélfogadási rendszer számos
nagyobb településén sikeresen működik. Remélhetően
így lesz városunkban is.

Odborne a rýchlo

O

nedlho sa na radnici otvorí kancelária prvého kontaktu, ktorej
cieľom je zlepšiť, uľahčiť a
urýchliť komunikáciu medzi
úradom a verejnosťou. Moderná kancelária, zriadená pri
vrátnici bude vybavovať stránky
denne, v stredu v predlženom režime.
Stránky si tu môžu zaobstarať rôzne tlačivá,
podať žiadosti, vybavovať daňové a iné záležitosti,
zaplatiť poplatky, uhradiť nedoplatky, ďalej overiť doklady, získať rôzne potvrdenia. Odborný referent oddelenia evidencie obyvateľstva a matriky bude tiež k dispozícii občanom.
Tento účinnejší systém vybavovania stránok vo
väčších obciach už funguje, a všade sa osvedčil. Veríme, že ani Dunajská Streda nebude výnimkou.
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Időszerű témák / Aktuality

Felesleges a
nyelvtörvény
Dunaszerdahelyen jártak
a Velencei Bizottság tagjai
A szlovákiai államnyelvtörvény ügyében
tájékozódtak a Velencei Bizottság tagjai, akik
január 19-én Dunaszerdahelyre is ellátogattak. Az olasz, holland és belga profeszszorokból álló küldöttséget a városházán Dr.
Hájos Zoltán fogadta. Városi képviselők és
közéleti személyiségek is jelen voltak.
A polgármester tájékoztatta a vendégeket arról,
hogy Dunaszerdahely lakosságának 80 százaléka
magyar. „Nem bevándorlók vagyunk, hanem őshonos kisebbségként vagyunk itt jelen” – fogalmazott nagyon egyértelműen a polgármester. A tavaly megszigorított és szankciókkal kiegészített törvényt feleslegesnek nevezte, amely félelmet kelthet a hivatalokban.
A zárt ajtók mögött lezajlott megbeszéléseken
kiderült, hogy a bizottság tagjai ugyan a törvény
egyes részeit ismerik, de az összefüggéseket nem,
sőt, hiányosak az alapvető információik is,
Fibi Sándor /iskolaigazgató, Vámbéry AI/:
„Próbáltuk őket meggyőzni arról, hogy felesleges
volt elfogadni a nyelvtörvényt csak azért, hogy egy
orwelli álom váljon valóra, miszerint a nyelvek
mind egyenlőek, de van egy, amelyik Szlovákiában

Anyanyelven!
A Magyar Koalíció Pártja Országos
Tanácsa felhívással fordult a szlovákiai
magyar szülőkhöz. „Az iskolai beiratkozások kapcsán komoly, gyermekük számára
egy életre szóló döntést kell hoznia minden
szülőnek, mely nagymértékben befolyásolja
majd érzelmi, értelmi fejlődésüket, jellemüket, értékrendjük és nemzeti azonosságtudatuk kialakulását. Arra kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy döntésük meghozatalánál a józan ész diktálta megoldást válaszszák, ragaszkodva a gyökerekhez, őseink, szüleink és nagyszüleink üzenetéhez –
írassák magyar iskolába gyermeküket. A tudás megszerzésének legjobb műhelye Coménius, Kazinczy és mások szerint is az
anyanyelven oktató iskola.
Ne higgyenek a hamis prófétáknak, miszerint a szlovák iskola nagyobb érvényesülési lehetőséget biztosít. A magyar iskola jó
alapokat, használható tudást nyújt az életben
való helytálláshoz. Gyermekük boldogabb jövője, önmaguk lelki megnyugvása, nemzetrészünk megmaradása és gyarapodása érdekében hozzanak jó és bölcs döntést. Írassák
gyermeküket magyar iskolába!

Az olasz Sergio Bartole, a belga Jan Velaers és a holland Ben Vermeulen szakértő mellett tagja volt a delegációnak
Simona Granata-Menghini, a Bizottság titkárságának osztályvezetője is.

egyenlőbb. A nyelvtörvény első- és másodrangú polgárokra osztotta a lakosságot.”
Horony Ákos /városi képviselő, MKP/: „Nem
voltak teljesen képben a bizottság tagjai. Éreztem a
kérdésekből, hogy sokszor azt ellenőrzik le, amit az
oktatásügyi és kulturális minisztériumban, illetve Čaplovič miniszterelnök-helyettesnél hallottak. Azt az információt kapták, hogy a Csallóközben élő szlovákoknak nincs lehetőségük információhoz jutni szlovákul. Ezért kellett úgymond a törvényi szigorítás.
Mi tudjuk, hogy ez nem igaz, mert inkább szlovákul

folyik a hivatali ügyintézés. Furcsának tartják,
hogy egy többségi nyelvet védő törvényről van szó.
Normális esetben a kisebbség nyelve szorul védelemre. Dunaszerdahelyen, ahol a lakosság négyötöde
magyar, természetes lenne mindenhol a kétnyelvűség, az adóhivatalban, a munkahivatalban, a bankokban, a feliratokon, a bilbordokon. Ezt a törvény
nem biztosítja. Ehelyett az új törvény gyengíti a magyar nyelv használatát és az államnyelvét erősíti.
Ezért tolmácsoltuk a bizottság tagjai felé azt a véleményünket, hogy ez a törvény teljesen felesleges.”

Sprísnený jazykový zákon je zbytočný
Členovia Benátskej komisie navštívili aj Dunajskú Stredu
Sporným sprísneným jazykovým zákonom sa
zaoberal aj poradný orgán Rady Európy - Benátska komisia. Skupina nezávislých expertov
19. januára zavitala aj do Dunajskej Stredy.
Na radnici delegáciu, pozostávajúcu z profesorov z Belgicka, Holandska a Talianska prijal aj primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos. Boli prítomní aj
niektorí mestskí poslanci a ďalší predstavitelia.
Primátor informoval hostí o národnostnom zložení nášho mesta, kde 4/5-inu obyvateľstva tvoria Maďari. “My nie sme tu prisťahovalci, ale naši predkovia žili tu stáročia” – uviedol Z. Hájos. Tvrdší zákon, obsahujúci aj tvrdé sankcie, považuje za nepotrebný, ten má za účel zastrašiť tunajších Maďarov, aj na radnici pri vybavovaní záležitostí.
Na rokovaniach, ktoré prebiehali za zatvorenými dverami, vysvitlo, že členovia komisie nemajú
ucelený obraz v predmetnej veci, chýbali im podstatné
korektné informácie.
A. Fibi / riaditeľ, ZŠ Vámbéryho: “Snažili sme
sa ich presvedčiť o tom, že bolo zbytočné prijať takýto zákon len preto, aby sa zrealizoval orwellovský

sen o tom, že na Slovensku všetky jazyky sú rovnaké, až na jeden, ktorý je rovnejší. Zákon o štátnom
jazyku rozdelil občanov tohoto štátu na obyvateľov
prvej a druhej kategórie.”
Á. Horony, poslanec za SMK: „Členovia komisie neboli celkom v obraze. Z ich otázok sa dalo
vycítiť, že skontrolujú pravdivosť toho, čo bolo im
povedané na ministerstve kultúry a školstva, ako
aj u vicepremiéra Čaploviča. Dostali totiž informácie, že Slováci žijúci na Žitnom ostrove nemajú možnosť získať informácie v slovenčine. Preto
vraj bolo potrebné sprísniť zákon o štátnom jazyku. My dobre vieme, že to nie je pravda, veď vybavovanie záležitostí sa deje v našom meste prevažne v slovečine. Aj oni považovali za podivné,
že zákon má chrániť jazyk väčšiny. V normálnom
prípade práve jazyk menšín potrebuje ochranu. V
Dunajskej Strede, kde 80 percent obyvavateľov je
maďarskej národnosti, malo by byť prirodzené, aby
sa v každej inštitúcii uplatnila úplná dvojjazyčnost,
aj čo sa týka tlačív. Namiesto toho nový zákon oslabuje používanie nášho jazyka. Preto sme jasne dali
na javo, že tento zákon je úplne zbytočný.“
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Kihívások és válaszok
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves dunaszerdahelyiek!

M

agunk mögött hagytunk egy
nehéz esztendőt. A gazdasági válság mindannyiunkat
új kihívások elé állított, a
vállalkozókat, a magánszemélyeket, a dunaszerdahelyi
önkormányzatot, és a Városi Hivatal alkalmazottait egyaránt.
Meg kellett birkóznunk a szerényebb anyagi
források adta körülményekkel, a munkahelyek
számának csökkenésével. A vállalkozóknak az elmúlt évben a megmaradásuk volt a tét, a magánszemélyeknek pedig életszínvonaluk megtartása. Városunk önkormányzatának kevesebb
pénzből kellett biztosítania a lakosok által igényelt szolgáltatásokat.
Ez a helyzet nemcsak a vállalkozókat, a magánszemélyeket, hanem a város önkormányzatát
is fontos döntések és választások elé állította. Választanunk kellett a város lakosai szempontjából
lényeges, a város fejlődésének szempontjából elengedhetetlen feladatok és a kevésbé sürgető tennivalók közül.
Az új év kezdete mindannyiunk számára az
új remény kezdete is kell, hogy legyen. Célunk

az, hogy az új esztendőben tovább fejlesszük városunkat, új pénzügyi források megszerzésével
és felhasználásával, új munkahelyek biztosításával, a vállalkozások fejlesztési feltételeinek
megteremtésével.
A dunaszerdahelyi önkormányzat határozott
szándéka a múlt évben elmaradt beruházások
megvalósítása, továbbá a Kodály Zoltán Alapiskola, a Jilemnický utcai Alapiskola és a Városi Művelődési Központ előtti köztér felújítása. Elhatározásaink között szerepel a központi ügyfélszolgálati iroda megnyitása, az ügyfélfogadási
órák meghosszabbítása a Városi Hivatalban, parkolók kiépítése a lakótelepeken, a közbiztonság
növelése a városi rendőrség létszámának emelésével és térfigyelő kamerák kihelyezésével.
Folytatódik a termálfürdő felújítása, a tervezett
pénzeszközök hatékonyabb felhasználásával pedig biztosítani fogjuk városunk tisztaságát. Európai uniós forrásokból szeretnénk biztosítani a
Szabó Gyula Alapiskola, a Halpiac téri óvoda és
a nyugdíjas panzió felújítását, a roma program
beindítását és az elektronikus ügyintézés bevezetését. Nagy célokat tűzött ki tehát maga elé Dunaszerdahely város önkormányzata.

Végezetül a 2010-es esztendőben Dunaszerdahely város valamennyi lakosának szeretnék kívánni
nagyon jó egészséget és boldogságot, sok erőt és
kitartást terveik megvalósításához, a várost érintő feladatok véghezviteléhez pedig magunknak nagyon sok sikert.
Dr. Hájos Zoltán polgármester

Výzvy a
odpovede
Vážení spoluobčania!
Milí dunajskostredčania!

M

áme za sebou ťažký rok.
Hospodárska kríza postavila pred nové výzvy nielen
podnikateľov a občanov,
ale aj mestskú samosprávu
a zamestnancov Mestského
úradu.
Všetci sme sa museli zmieriť s okolnosťami,
ktoré boli zapríčinené nedostatkom finančných
prostriedkov a ubúdaním pracovných miest. V minulom roku bolo hlavnou úlohou podnikateľov zachovanie vlastnej existencie, pre občanov zachovanie ich životnej úrovne. Mestská samospráva bola nútená zabezpečiť všetky služby, žiadané obyvateľmi z menej peňazí.
Táto situácia postavila pred ťažké rozhodnutia nielen podnikateľov a občanov nášho mesta,
ale aj mestskú samosprávu. Boli sme nútení rozhodovať o tom, čo je prioritné pre našich občanov, ktoré úlohy sú nevyhnutné z hľadiska rozvoja
nášho mesta a ktoré sú menej súrne.

Začiatok nového roka musí pre nás všetkých
znamenať aj novú nádej. Naším prvoradým cieľom je, aby sme ďalej pokračovali v rozvoji nášho
mesta, využívali nové finančné zdroje, vytvorili nové
pracovné miesta a našli nové možnosti na rozvoj
podnikateľských činností.
Samospráva mesta Dunajská Streda má rozhodný zámer realizovať tie investície, ktoré v minulom roku neboli uskutočnené. Má v pláne renovovať budovu Základnej školy Zoltána Kodálya
a Základnej školy na Jilemnického ulici, obnoviť
námestie pred Mestským kultúrnym strediskom,
otvoriť kanceláriu prvého kontaktu, predĺžiť stránkové hodiny na Mestskom úrade, vytvoriť nové parkovacie miesta na jednotlivých sídliskách, v záujme zvyšovania bezpečnosti občanov v meste zvýšiť stav mestských policajtov a namontovať priemyselné kamery na verejných priestranstvách. Budeme pokračovať v rozvoji termálneho kúpaliska,
väčšiu čistotu v meste zabezpečíme racionálnejším

využitím finančných prostriedkov vyhradených v
rozpočte na túto činnosť.
Využitím finančných prostriedkov z fondov európskej únie plánujeme renovovať budovu Základnej školy Gyulu Szabóa, Materskej školy na
Námestí Rybného trhu a Zariadenia pre seniorov, naštartovať rómsky program, zaviesť systém
elektronického vybavovania záležitostí občanov nášho mesta.
Z uvedených faktov je zjavné, že samospráva mesta Dunajská Streda si kladie pred seba
veľké ciele.
Na záver mi dovoľte popriať na rok 2010 všetkým občanom Dunajskej Stredy veľa zdravia a šťastia, k uskutočňovaniu svojich plánov veľa sily a vytrvalosti, pre nás samých veľa úspechov pri realizácii úloh súvisiacich s rozvojom nášho mesta.
JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta
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Vernostná karta
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Pred Vianocami sa začalo doručovanie
Vernostnej karty oprávneným osobám.
Niektorým občanom karty boli doručené
ešte v decembri, mnohým však až v týchto
dňoch. O príčinách sme sa informovali u
primátora, JUDr. Zoltána Hájosa.
Aké boli príčiny tohto meškania?
-Vo svojom volebnom programe som sľúbil,
že každej oprávnenej osobe doručíme Vernostnú kartu. Tento sľub chcem teraz naplniť.
Priebežne sme však zistili, že boli nezrovna-

Prečo meškala
Vernostná karta?
losti v zozname občanov. Keď sme sumarizovali, kto má zaplatenú daň z nehnuteľnosti, poplatky za odvoz smeti, za psa a iné poplatky,
vysvitlo, že nie je možné vytlačiť naraz zoznam
serióznych platičov. Ten sme museli zostaviť
z viacerých databáz.
Aké kroky podnikne mestský úrad na
odstránenie týchto nedostatkov?
Je to pre nás ponaučenie. Zostavíme takú databázu, aby sme tlačením „jedného gombíka“
dokázali zostaviť a vytlačiť zoznam riadnych platičov, ktorí sú oprávnení na kartu výhod. Aj doručenie trvá určitý čas. Aby neboli prechodné
problémy s parkovaním vtedy, keď ešte občan
nedisponuje Vernostnou kartou na rok 2010, vedenie mesta rozhodlo o predĺžení platnosti PRO
DS karty z roku 2009 do konca januára 2010.
Teda vlaňajšie parkovacie karty sú platné do
konca januára. PRO DS karty sú platné do konca tohto mesiaca aj v termálnom kúpalisku, aj
na umelom klzisku. Dúfame, že do tej doby karty budú doručené. Neprídu o zľavy za január ani
tí občania, ktorí v januári nemali Vernostnú kartu a museli zaplatiť v družine a v Centre voľného
času poplatok v plnej výške,. Tie im budú dodatočne poskytnuté a odpočítané vo februári.

Čo má robiť občan, ktorý má nárok na Vernostnú kartu, ale zatiaľ mu nebola doručená?
V týchto prípadoch prosíme oprávnené osoby, aby nám túto skutočnosť avizovali. Kartu si
môžu prevziať na radnici.
Právnické osoby musia o kartu požiadať.
Čo majú robiť?
Oni musia podať žiadosť, ktorá je prístupná
aj na webovej stránke www.dunstreda.eu. Môže
sa stať, že Dunajskostredčan, ako súkromná osoba už má Vernostnú kartu, ale chce ju mať ako
právnická osoba. Jedna osoba však môže mať len
jednu Vernostnú kartu. Na základe novej karty
pre podnikateľov môže požiadať o vydanie ročnej, pol-, alebo štvrťročnej parkovacej karty, ktorá oprávňuje majiteľa na 50 percentnú zľavu..
Ako chce radnica v budúcnosti predísť podobným meškaniam?
Tento rok Vernostná karta má premiéru a terajšie skúsenosti zúročíme pri vydávaní karty na
rok 2011. Riešením je modernizácia evidenčného
systému databázy, vďaka ktorej bude vydávanie
a doručovanie Vernostnej karty rýchlejšie.

Desať výrazných zliav
Výhody poskytnuté majiteľom Vernostnej karty
Vernostnú kartu v Dunajskej Strede teoreticky môže dostať takmer 15 tisíc fyzických a právnických osôb. Na vydanie karty má nárok ten, kto nemá žiadne dlžoby
voči mestu a mesto nevedie voči nemu
priestupkové konanie.
Od januára kartu Pro DS nahradzuje Vernostná karta. Nezmenil sa iba jej názov, ale zvýšil sa
aj okruh poskytnutých zliav. Novinkou je, že netreba o ňu žiadať, ale každému je doručená na jeho
adresu. Výnimku tvoria právnické osoby, ktoré ju
dostanú na základe žiadosti.

Držitelia Vernostnej karty majú
nárok na poskytnutie nasledovných zliav:
50% zo vstupného a permanentky na umelom
klzisku,
5% zo vstupného na divadelné predstavenia organizované Mestským kultúrnym strediskom,

bezplatný vstup na rodinné nedele MsKS,
40% z ceny vstupného na termálne kúpalisko,
3,30 eur mesačne z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ,
3 eurá mesačne z príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom
klube detí,
0,35 eur mesačne z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za dieťa v Centre voľného času a
2 eurá mesačne na dospelú osobu,
50% z ceny ročnej a štvrťročnej parkovacej karty,
bezplatná parkovacia karta pre obyvateľov bývajúcich v zóne s plateným parkovaním,
0,10 eur z ceny cestovného lístka na mestský
autobus.
Ak je držiteľom Vernostnej karty právnická osoba, má nárok na poskytnutie zľavy vo výške 50%
z ceny ročnej a štvrťročnej parkovacej karty.
Doručovanie Vernostnej karty sa realizuje
etapovite podľa obvodov a ulíc vo dvoch etapách
do konca januára.

Zľava platí aj v CVČ.
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Tizennyolc bérlakást vásárol a város
Jóváhagyták a komplex
felzárkóztatási programot
Soron kívüli ülést tartott január 19-én a városi képviselő-testület, amelyet Dr. Hájos Zoltán polgármester nyitott meg és vezetett.
A napirend első pontjaként a testület jóváhagyta
annak a kisegítőhitel-szerződésnek a módosítását,
amelyet az önkormányzat 2009-ben kötött a városi
tulajdonú Thermalpark részvénytársasággal. A
módosítás értelmében az 500 ezer eurós fejlesztési
kölcsönt a termálfürdő idén legkésőbb március 31ig köteles visszafizetni a város kasszájába.
Napirenden volt továbbá a Kukučín utcai
1211-es és 1212-es lakóházban tetőtérbeépítéssel
kialakított 18 új lakás önkormányzati tulajdonba
való megvásárlásának javaslata. A lakások vételárát a város részben állami támogatásból, részben
pedig az állami lakásfejlesztési alaptól igényelt hitelből fedezi. A bérlakásokat állandó jövedelemmel rendelkező igénylőknek utalják ki, akik fizetni
tudják a bérleti díjat és a közüzemi díjakat. A beterjesztést a képviselők egyhangúlag megszavazták. (A lakáshoz jutási feltételeket megtalálják lapunkban a 6. oldalon). A képviselő-testület továbbá
2010–2013-ra szóló komplex helyi felzárkóztatási programot fogadott el. Ennek keretében távlatilag mintegy 6 millió eurós támogatásra pályázik
a város a romák lakhatási, munkahelyteremtési és
oktatási-nevelési felzárkóztatásának finanszírozására. A határozat tartalmazza a Szabó Gyula AI
felújítási projektjét is, valamint a hulladékudvar létrehozását és a vegyes háztartási hulladék osztályozási feltételeinek kialakítását.
A képviselő-testület elfogadta egy önkormányzati tulajdonú garázs eladását nyilvános
versenypályázat útján /részletek a 26. oldalon/,
valamint módosította a közterülethasználatról
szóló városi rendeletet, bővítve a bérelhető
zónák számát. Végül a polgármester meghívta
a képviselőket a február 13-án tartandó, első önkormányzati bálba.

Ülések időpontjai
2010-ben
Harmonogram
zasadnutí v roku 2010
Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva:

23. februára 2010
27. apríla 2010
29. júna 2010
20. augusta 2010 (ünnepi
ülés, slávnostné zasadnutie)
28. septembra 2010
2. novembra 2010

Mesto kupuje 18
nájomných bytov
Schválili lokálnu stratégiu
komplexného prístupu
Mimoriadne zasadnutie MsZ sa uskutočnilo 19. januára. Rokovanie otvoril a viedol primátor JUDr. Zoltán Hájos.
Ako prvý bod programu poslanci schválili
zmenu zmluvy o pôžičke, ktorú mesto uzavrelo s
Thermalpark, a. s. v roku 2009. Pôžičku musí kúpalisko vrátiť najneskôr do 31. marca t. r.
Na programe bol aj návrh kúpy 18 dvojizbových bytov v nadstavbe obytných blokov 1211.
a 1212. na Kukučínovej ulici do majetku mesta.
Potrebné zdroje samospráva zabezpečí zo štátnej
dotácie a z úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania. Nájomné byty pridelia solventným uchádzačom s pravidelným príjmom, ktorí disponujú peniazmi na platenie nájomného a režijných nákladov. Návrh poslanci jednohlasne schválili. /Podmienky získania bytov prinášamena 6. str./ Zastupiteľstvo odobrilo komplexný lokálny program,
v rámci ktorého mesto výhľadovo získa 6 miliónov eur na financovanie bytovej politiky, vytvorenia pracovných príležitostí a výchovno-vzdelávacie aktivity Rómov. Program obsahuje aj projekt rekonštrukcie ZŠ. Gy. Szabóa, ďalej zriadenie zberného dvora a zabezpečenie triedenia zmiešaného komunálneho odpadu.
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nebytového priestoru vo vlastníctve mesta, ďalej zmenu VZN o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva, čím sa rozšírila parkovacia zóna. Záverom primátor pozval poslancov na prvý mestský
bál samosprávy, ktorý sa koná 13. februára.

-FK
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Pályázat Ponukové konanie

Nyilvános pályázat
lakásbérleti szerződés megkötésére
A nyilvános pályázat tárgya: a város tulajdonában lévő 2 szobás,
52 – 54 m2 alapterületű bérlakások bérbe adása, melyek a Kukučín utcában lévő 1211-es és 1212-es számú lakótömbben találhatóak. A bérlet időtartama 3 év. A bérleti díj és a lakáshasználattal kapcsolatos szolgáltatások havi díjnának feltételezett nagysága 300 €.

Pályázati feltételek:
1. Pályázhat az a természetes személy, akinek állandó lakhelye Dunaszerdahelyen van és nincs saját tulajdonban lévő lakása, vagy egyéb
lakás célra használt ingatlanja.
2. A pályázónak nincs tartozása a várossal szemben.
3. A házastársak vagy élettársak legalább egyike állandó munkaviszonyban kell, hogy legyen és állandó jövedelemmel kell rendelkezzen.
4. A pályázó köteles 1000 € pénzügyi letétet elhelyezni Dunaszerdahely
város számlájára: 302 812 303/7500, VS: 221004, ČSOB, a. s..
5. Az írásbeli ajánlatot a pályázó zárt borítékban 2010.02.01. –
2010.02.19. között küldheti a következő címre: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda vagy személyesen nyújthatja be a városi hivatal vagyonnyilvántartási osztályán,
a 210-es irodában. A zárt borítékra írják rá: „Ponukové konanie – Nájomný byt – NEOTVÁRAŤ“. Tüntessék fel a nevet és a lakcímet is.
6. Az pályázatnak tartalmaznia kell:: a kitöltött formanyomtatványt
/„Žiadosť o pridelenie nájomného bytu”/, a munkaszerződés fénymásolatát, eredeti példányú igazolást a munkaadótól: az utolsó há-

Ponukové konanie
na uzavretie nájomnej zmľuvy
Predmetom ponukového konania je prenájom dvojizbových
bytov vo vlastníctve Mesta Dunajská Streda s podlahovou plochou 52 – 54 m2, nachádzajúcich sa v bytovom dome s. č. 1211
a 1212 v Dunajskej Strede na Kukučínovej ulici. Doba prenájmu
je na 3 roky. Predpokladaná výška nájomného a preddavkov za
poskytnuté služby spojené s užívaním bytu bude 300 € ročne.

Podmienky účasti :
1. Uchádzačom môže byť fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území mesta Dunajská Streda a nie je vlastníkom bytu alebo inej nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie.
2. Uchádzač nemá pozdĺžnosti voči Mestu Dunajská Streda.
3. Aspoň jeden z manželov alebo z dvojice druh – družka musí mať pracovný pomer na dobu neurčitú a stály príjem z toho vyplývajúci.
4. Uchádzač je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 1000 € na
účet Mesta Dunajská Streda, vedený v ČSOB, a. s., č. ú: 302 812
303/7500, VS: 221004. Uchádzačom, s ktorými bude uzavretá
zmluva o nájme bytu, finančná zábezpeka bude slúžiť na zabezpečenie
splácania nájomného a nákladov za prípadné poškodenie bytu.

rom havi jövedelem nagyságáról, a 2009-es éves jövedelem nagyságáról, természetes személy – vállalkozó esetében a 2007-es és a
2008-as adóévre vonatkozó adóhivatali jövedelem-igazolást, bizonylatot a pénzügyi letét elhelyezéséről Dunaszerdahely város bankszámláján, a pályázó becsületbeli nyilatkozatát arról, hogy nincs tartozása a várossal szemben.
A bérleti szerződés megkötésére jogosult pályázók kiválasztása Dunaszerdahely város 2007.02.27-én jóváhagyott, 4/2007 sz. általánosan
kötelező érvényű rendeletével összhangban történik.
A pályázat kiírója legkésőbb 2010. február 26-ig eredményt hirdet,
egyben meghatározza a bérleti szerződés aláírásának az időpontját a kiválasztott jelentkezőkkel.
/A nyilvános pályázat teljes szövege megtalálható a www.dunstreda.eu honlapon/

5. Písomné ponuky môžu uchádzači zasielať v uzavretej obálke od
01.02.2010 do 19.02.2010 poštou na adresu: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda alebo odovzdať osobne na Mestskom úrade na oddelení evidencie majetku v miestnosti č. 210. Uzavretá obálka musí byť označená nápisom: „Ponukové konanie – Nájomný byt – NEOTVÁRAŤ“, s uvedením mena,
priezviska a adresy uchádzača.
6. Ponuka musí obsahovať: vyplnený formulár „Žiadosť o pridelenie nájomného bytu“, fotokópiu pracovnej zmluvy, originál potvrdenia zamestnávateľa o výške príjmu: za posledné tri kalendárne mesiace a
za rok 2009 (január až december), fyzická osoba – podnikateľ predloží potvrdenie o výške daňovej povinnosti za rok 2007 a 2008 potvrdené daňovým úradom, doklad o preukázaní zloženia finančnej zábezpeky na účet Mesta Dunajská Streda, čestné prehlásenie uchádzača, že nemá žiadne nedoplatky voči mestu.
Pri výbere uchádzačov, s ktorými sa uzatvorí zmluva o nájme bytu,
sa bude postupovať podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda č. 4/2007 o podmienkach prenajímania nájomných bytov
vo vlastníctve mesta obstaraných poskytnutím štátnej dotácie po
01.01.2007, schváleného dňa 27.02.2007.
Vyhlasovateľ oznámi výsledok ponukového konania najneskôr do
26.02.2010, súčasne určí aj dátum podpísania nájomnej zmluvy s
vybratými uchádzačmi.
/Úplný text ponukového konania je dostupný na webovej stránke
www.dunstreda.eu /

Hűségkártya
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Karácsony előtt kezdődött meg a Hűségkártyának nevezett kedvezménykártya kézbesítése a jogosultak lakcímére. A
lakosok egy része már tavaly év végén
megkapta, mások jóval később. Ennek
okairól is kérdeztük Dr. Hájos Zoltán polgármestert.
Mi okozta a késedelmet?
-Választási programomban szerepelt, hogy
minden jogosult kérvényezés nélkül kap Hűségkártyát és az házhoz lesz kikézbesítve. Menet közben azonban kiderült, hogy pontatlanságok voltak a lakossági névsorokban. Amikor
összesítettük, hogy kinek van befizetve a sze-
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Miért akadozott
a Hűségkártya kézbesítése?
métdíj, az ingatlanadó, az ebilleték és a többi
befizetés, nem lehetett egyetlen gombnyomással megoldani a tisztességes adófizetők listájának a kinyomtatását. Ezt több adatbázisból
kellett összerakni.
Mit tesz a hivatal a felmerült bonyodalmak
kiküszöbölése érdekében?
A mostani hibából okulva olyan adatbázist fogunk kialakítani az informatikai rendszerben, hogy egy gombnyomással ki fogja
tudni nyomtatni azoknak a névsorát, akiknek
nincs adótartozásuk, tehát kaphatnak kedvezménykártyát. A kézbesítés is időbe telik,
Hogy ne legyen fennakadás a parkolókártyák
használatánál, a város vezetősége úgy döntött, hogy január végéig meghosszabbítja a
2009-es parkolókártyák érvényességét. Tehát
a tavalyi parkolókártyák január végéig érvényesek lesznek. Akik tavaly kiváltották a
PRO DSZ kártyát, azok a jégpályán és a fürdőben is használhatják január végéig. Reményeink szerint addigra mindenki, akinek
jár, megkapnja az új Hűségkártyát. Azoknak,
akik januárban nem tudták felmutatni a Hűségkártyát, ezért kénytelenek voltak januárban megfizetni a teljes összeget a napközikben, a szabadidő-központokban, a kedvezménynek megfelelő részt a jövő hónapi befizetésből leszámítják.

Mit tegyen az, aki jogosult a Hűségkártyára, de január végéig esetleg mégsem
kapja meg?
- Ez esetben kérjük, hogy jelezze, és a kártyát átveheti a városházán.
A jogi személyeknek a magánszemélyekkel ellentétben viszont kérelmezniük kell a hűségkártya kiadását. Nekik mi a teendőjük?
Kérelmet kell beadniuk. Ez a nyomtatvány
letölthető a város honlapjáról www.dunstreda.eu
címen. Előfordulhat az is, hogy a polgár természetes személyként már megkapta a Hűségkártyát, de ő azonosító számmal rendelkező magánvállalkozóként szeretné kiváltani azt.
Egy személynek azonban csak egy kártyája lehet. Ez esetben az eredeti kártyát vissza kell adnia, ha viszont vállalkozóként akar ilyet, akkor
írásban kell kérelmeznie. Ez alapján ki tudja váltani az 50 százalékos kedvezményre feljogosító parkolókártyát.
A jövőre nézve hogyan próbálják megelőzni a mostanihoz hasonló késedelmet?
Ha megfelelő lesz az adatbázisunk, akkor hamarabb tudjuk kinyomtatni a kártyát, hogy valóban december végéig minden jogosult megkapja. A megoldás kulcsa tehát az adatbázis korszerűsítése, így hamarabb fog indulni a kártya
kinyomtatása és kézbesítése is.

Tízfajta kedvezmény
A Hűségkártya nyújtotta előnyök
Dunaszerdahelyen mintegy 15 ezer természetes és jogi személy kaphatja meg a Hűségkártyát. A kártyára az az állandó dunaszerdahelyi lakhelyű személy jogosult, aki
nem tartozik a városnak semmilyen adóval,
vagy illetékkel, továbbá az önkormányzat
nem folytat ellene szabálysértési eljárást.
Januártól a Hűségkártya lépett az eddigi PRO
DSZ helyébe. Több lényeges változást is hoz magával. Egyrészt bővült a kártyatulajdonosoknak
biztosított kedvezmények köre. Újdonság az is,
hogy nem kell kérvényezni, és minden jogosult
városbelinek kikézbesítik a lakcímére. Aki viszont vállalkozóként akarja kiváltani, annak kérvényt kell beadni a városházán.

A természetes személyek részére a kártya egész évben a
következő kedvezményeket
biztosítja:

50 % a műjégpálya belépőjegyeire és a bérletre,
5 % a Városi Művelődési Központ által szervezett színházi előadásokra,
ingyenes belépő a Városi Művelődési Központ
Családi Vasárnap rendezvényeire,
40 % a termálfürdő belépőjegyeikre,
3 euró 30 cent a havi óvodai ellátási díjkiegészítésből,
3 euró az iskolai napközi otthon havi díjkiegészítéséből,
35 eurócent gyermekenként a szabadidő-központ havi díjkiegészítéséből, ugyanott 2 euró
felnőttenként,
50 % a negyedéves és egészéves parkolókártya árából,
ingyenes parkolókártya a fizetős zónában lakó
személyeknek,
10 eurócent a városi autóbuszjárat viteldíjából.
A jogi személyek részére a kártya 50 százalékos
kedvezményt nyújt a negyedéves és egészéves
parkolókártya árából.

A hűségkártyák kézbesítése körzetek és utcák
szerint több szakaszban történik. A régi Pro DS kártya 2010. január végéig érvényes, a városi hivatal
addig az összes jogosultnak eljuttatja a kártyát.
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Ingatlanadó / Daň z nehnuteľností

Ingatlanok adódíjtételei a 2010-es évre
Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2010
POZEMKY / TELKEK
Orná pôda/Szántóföld

Hodnota pozemku, Euro/m2 Ročná sadzba dane v % na rok
2010 / Éves adódíjtétel 2010-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 2010
Adódíjtétel 2010-ben
0,17
0,17
0,52
0,70
1,33

2,20
0,70

Sadzba na rok 2010
Adódíjtétel 2010-ben
0,17
1,16
0,70
2,16

Poznámka: daň z nehnuteľností v roku 2010 mesto vyberá v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda.
Megjegyzés: a városi hivatal 2010-ben az ingatlanadót az érvényes általánosan kötelező érvényű
rendelet értelmében veti ki Dunaszerdahely területén.

Időszerű téma / Aktualita
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A polgármester helyi vállalkozókkal
találkozott
Rendszeresítik az ilyen
jellegű fórumokat
Január 12-én kötetlen légkörű összejövetelre
hívta meg városunk polgármestere, Dr. Hájos Zoltán Dunaszerdahely vállalkozóit.
Csaknem ötvenen vettek részt a Therma
Szállóban lezajlott találkozón.
A polgármester közölte: rendszeresíteni kívánja
ezeket a fórumokat Dunaszerdahely vezető vállalkozóival, számít az észrevételeikre, javaslataikra.
A város részéről felajánlott nekik egy ingyenes
megjelenési lehetőséget Dunaszerdahely internetes honlapján. Ezen a weboldalon napi szinten frissíthetnék a cégjeikre vonatkozó adatokat, információkat. „Szándékomban áll a vállalkozói tanács
létrehozása, amely tanácsadó szervként működne
és állást foglalna a városfejlesztést érintő legfontosabb döntések előtt“ –jelentette ki a fórumon a
polgármester. Mint mondta, ez ugyan többletmunkát jelent a cégvezetőknek, de meggyőződése szerint a jelenlévők jó lokálpatrióták és vállalják ezt a felkérést.
Szomolay Ernő a hivatalosan is bejegyzett
Vállalkozói Klub elnökeként felajánlotta a jelenlévőknek, hogy lépjenek be, ha még nem tagjai a klubnak.
A Wertheim cég tulajdonosa, Ivan Rod rámutatott arra, hogy az ő cége már eddig is sokat
tett a városért, hiszen telephelyük mellett létrehoztak egy parkot, amelyben a többi vállalkozó
támogatásával a jövőben játszóteret létesíthetnének. A lapunk által megszólított vállalkozók –
így a Danubia Rt, a Kanovits bilbordcég és a Danter Rt. vezetői - jó, üdvözlendő ötletnek tartják
az ilyen jellegű összejöveteleket.
A polgármester egyúttal meghívta a jelenlévőket
a február 13-án első alkalommal megtartandó
önkormányzati bálra.

Stretnutie primátora
s miestnymi podnikateľmi
Biznismani privítali pravidelné podujatia
Primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos 12. januára pozval na stretnutie najvýznamnejších podnikateľov mesta. Na neformálnom stretnutí, ktoré sa konalo v priestoroch hotela Therma, sa zúčastnilo takmer 50 podnikateľov.
V úvode stretnutia primátor informoval prítomných o tom, že odteraz plánuje organizovať podobné stretnutia v pravidelných intervaloch. Primátor ponúkol podnikateľom bezplatnú prezentá-

ciu na webovej stránke mesta a poďakoval sa im
za prácu, ktorú robia pre mesto. „Plánujem zriadenie rady podnikateľov, ktorá by fungovala ako
poradný orgán primátora“ – povedal Z. Hájos. Ako
dodal, je to síce nadpráca pre biznismanov, ale ich
rady a postrehy budú dôležitým zdrojom informácií
pre vedenie mesta.
Ernest Szomolay vo svojom vystúpení uviedol, že podobné stretnutia klub podnikateľov, ktorému je šéfom, usporiadal už v minulosti. „Je tu
predpoklad, že sa táto tradícia oživí. Oslovil ma
primátor. Počul o tomto klube a zorganizoval
dnešné stretnutie. Považuje za užitočné, aby sa
podnikatelia stretávali v tomto klube. Mohli by
pomáhať aj samospráve návrhmi a pripomienkami“ – skonštatoval Szomolay. Zároveň požiadal o vstup do klubu tých, ktorí zatiaľ nie sú
jeho členmi.
Šéf firmy Wertheim Ivan Rod upriamil pozornosť na to, že jeho firma zriadila vedľa areálu svojej spoločnosti pre dunajskostredčanov park, v ktorom za pomoci ostatných podnikateľov by spoločne
mohli zriadiť destské ihrisko. Pre DH mnohí prítomní uviedli – okrem iného predstavitelia spoločností Danubia, Kanovits a Danter – že podobné stretnutia považujú za veľmi užitočné fóra a vítajú iniciatívu primátora.
Zoltán Hájos pozval prítomných na prvý reprezentatívny ples samosprávy, ktorý sa koná 13.
februára.
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Obyvateľstvo

Najpopulárnejšie mená: Tamás
a Viktória
Desiatka najobľúbenejších
krstných mien novorodencov v roku 2009
Dunajskostredský hlásnik v každom čísle
pravidelne prináša mená novorodencov.
Na základe týchto údajov aj tentokrát sme
zostavili rebríček desiatich najobľúbenejších
krstných mien, ktoré si rodičia vybrali pre
svoje ratolesti.

Vývoj niektorých ukazovateľov počtu
obyvateľstva v meste
Rok

2007

2008

2009

Počet novorodencov

178

184

217

Počet úmrtí

184

165

203

8

19

14

Prisťahovali sa

449

457

279

Odsťahovali sa

552

570

382

23 254

23 160

23 071

Prírastok

Celkový počet obyvateľstva

/Zdroj: evidencia obyvateľstva na MsÚ a matrika/

V roku 2009 sa narodilo viac chlapcov ako dievčat.

U chlapcov – novorodencov poradie
krstných mien v roku 2009 je nasledovné: Tamás /16/, Bence /16/, Dominik /14/, Máté /14/,
Patrik /13/, Dávid /12/, Dániel /12/, Áron /12/,
Kristóf /11/ a Márk /11/.
Pre porovnanie v roku 2008 bolo nasledovné poradie: Dávid /18/, Máté /14/, Dominik a
Adam /12/, Krištof /11/, Alex /9/, Krisztián, Levente, a László /8/.
V roku 2009 u dievčat z krstných mien je
jasným víťazom Viktória /19/. Ďalšie poradie je
nasledovné: Rebeka /13/, Laura /12/, Jázmin /11/,
Zsófia /10/, Boglárka /7/, Vivien /7/, Dóra /7/,
Emma /7/ és Lilla /6/.
U dievčat v roku 2008 absolútnou víťazkou bola
Viktória, až 18 dievčat dostalo toto krstné meno.
Druhá priečka patrila Vivien /14/, a veľmi populárnym menom bolo aj Rebeka /12/, Vanesa a Réka
/10 – 10/, Dóra /9/, Ester a Anna /po 8/. Prvú desiatku uzavreli mená Zsofia a Zsóka /po 7/.

Lakossági adatok
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Az élen a Tamás, Bence és Viktória
Az újszülötteknek választott keresztnevek tízes toplistája 2009-ben
Lapunkban tavaly is folyamatosan közöltük
az újszülöttek névsorát. Az anyakönyvi hivatal adatai alapján most is összeállítottuk
2009 leggyakoribb keresztneveinek rangsorát.
A fiúnevek tízes toplistája tavaly így alakult:
Tamás /16 újszülött kapta/, Bence /16/, Dominik
/14/, Máté /14/, Patrik /13/, Dávid /12/, Dániel /12/,
Áron /12/, Kristóf /11/ és Márk /11/. A Tamás tehát változatlanul a legközkedveltebb név, míg a
Kristóf 2009-hez képest visszacsúszott a 9. helyre. Összehasonlításképpen 2008-ban igy alakult
a sorrend: a Dávid név magabiztosan győzött, tavaly viszont csak a 6. helyen futott be. A tavalyelőtt második Máté és Dominik 1-1 hellyel hátrább végzett, e két nevet 2009-ben megelőzte a
Bence. Az Ádám mostanra eltűnt az első tízből,
pedig 2008-ban még negyedik volt. Az akkor 5.
Kristóf egy év alatt négy hellyel esett vissza.
A lánynevek 2009-es tízes toplistája így fest:
Viktória /19/, Rebeka /13/, Laura /12/, Jázmin /11/,
Zsófia /10/, Boglárka /7/, Vivien /7/, Dóra /7/,
Emma /7/ és Lilla /6/.
A lányneveknél tavalyelőtt is a Viktória toronymagasan győzött. A Vivien viszont most lecsúszott a hetedik helyre, pedig 2008-ben még
„ezüstérmes” volt. A Rebeka 2009-ben egy
hellyel előbbre lépett, és épp a Vivient váltotta fel
a képzeletbeli dobogó 2. helyén. A tavalyelőtt negyedik helyen befutó Réka és Vanessa nevek
2009-re eltűntek az első tízből, ugyanígy az
Eszter és az Anna is.

Viktória az élen

Dunaszerdahely népességi adatainak
alakulása az utóbbi három évben
Év

2007

2008

2009

Születések száma

178

184

217

Elhalálozások száma

184

165

203

Szaporulat

8

19

14

Beköltöztek

449

457

279

Elköltöztek

552

570

382

23 254

23 160

23 071

Összlakosság létszáma

(Forrás: a Városi Hivatal lakossági nyilvántartója és az Anyakönyvi Hivatal)

Tavaly több ﬁú született, mint lány.

A Dunaszerdahelyi Anyakönyvi Hivatal adataiból az is kiderül, hogy 2009-ben összesen 949
gyermek születését jegyezték be. A korábbi évektől eltérően tavaly jóval több fiú született, mint lány.
2009-ben az újszülöttek közül 536 volt a fiúgyermek és 413 a leánygyermek. Meg kell jegyezni,
hogy ez a szám azokat foglalja magába, akik a dunaszerdahelyi kórházban születtek, tehát a vidékieket is. Ez az adat viszont nem foglalja magába
azokat, akik más kórházakban látták meg a napvilágot. Éppen ezért a dunaszerdahelyi népszaporulatról az összefoglaló táblázat ad áttekintést, amelyet szerkesztőségünk a lakossági nyilvántartó adatai alapján állított össze.
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Rendelet az ebtartás szabályairól
2009/19. számú általánosan kötelező érvényű városi rendelet

1. paragrafus
Bevezető rendelkezések
/1/ Ez az általánosan kötelező érvényű rendelet /továbbiakban csak „ ÁKÉR” / az ebtartók számára
részletesen szabályozza a kutyatartás feltételeit, vagy arra a személyre vonatkozóan, aki az ebet
vezeti vagy felügyeli Dunaszerdahely városának
/a továbbiakban csak „város”/ területén.
/2/ A rendelet nem vonatkozik a sajátos előírások
szerint használt szolgálati kutyák tartóira.

2. paragrafus
A fogalmak meghatározása
E rendelet szempontjából:
a/ minden olyan eb veszélyesnek számít, amely embert sebesített meg, vagy harapott meg anélkül,
hogy magát az állatot támadás érte volna, vagy
valaki kiprovokáltra volna, illetve ha nem szükséges önvédelemből, vagy nem szélsőséges
kényszerhelyzetben vetették be.
b/ sajátos küldetésű ebnek minősül:
1. a magán biztonsági szolgálatok által, külön
törvény értelmében használt eb,
2. a hegyi mentőszolgálatot segítő eb,
3. a mentő-, lokalizációs és kárelhárító munkálatoknál a polgári védelem segítésére alkalmazott eb,
4. a vadászkutya,
5. a pásztorkutya,

6. a vakvezető kutya,
7. kiképzésen vagy a nemzetközi, illetve nemzeti rendtartásnak megfelelően megtartott versenyen résztvevő kutya.
c/ a kutya szabad mozgásán a kutya olyan mozgását
értjük, amikor az eb póráz nélkül mozog, a kutyatartásra szolgáló területen vagy létesítményen
kívül, de szabad mozgásnak nem tekintjük
ugyanezt a sajátos célokra használt kutya esetében, ha nincs póráz rajta és nem ezen vezetik
a kutyatartást szolgáló létesítményen kívül abban az esetben, ha kiképzés alapján annak a személynek az utasításait követi, aki őt vezeti.
d/ közterületnek számítanak a város tulajdonában
lévő és a nyilvánosság számára hozzáférhető közterületek.

3. paragrafus
Az ebek nyilvántartása
/1/ Minden olyan ebre, amely több mint 90 napon át folyamatosan Szlovákiában tartózkodik,
bejelentési kötelezettség vonatkozik. Az eb tartója az említett határidő letelte után legkésőbb
30 napon belül be kell, hogy jelentse azt a helyet, ahol a kutya az illető évben túlnyomórészt
tartózkodik.
/2/ A dunaszerdahelyi városházán az ebnyilvántartást a vagyon - nyilvántartási, adó- és vállalkozásügyi osztály vezeti.
/3/ A nyilvántartásban feltüntetik elsősorban:

a/ az eb nyilvántartási számát,
b/ a tetovált számát vagy a csipkártyára vonatkozó adatot, ha van ilyen a kutyának,
c/ az eb tartójának a vezeték- és keresztnevét
és címét,
d/ ha az eb tartójának címe nem azonos azzal
a hellyel, ahol a kutya tartózkodik, fel kell tüntetni a helyet, ahol a kutyát tartják a város területén,
e/ ha előfordult olyan eset, hogy az eb embert
harapott meg anélkül, hogy az állatot megtámadták vagy kiprovokálták volna, vagy ha nem
szükséges önvédelemből és kényszerhelyzetben
vetették be,
f/ az eb kimúlását,
g/ az eb elveszését.
/4/ Az eb gazdája köteles jelenteni minden olyan
adatnak a megváltozását a Dunaszerdahelyi
Városi Hivatalnak, amely a nyilvántartási lapon
szerepel, legkésőbb a tényállás megváltozását követő 30 napon belül.
/5/ A Városi Hivatal a kutya tartójának kiad egy érmét, amelyen fel van tüntetve az eb nyilvántartási száma és az arra vonatkozó adat is, hogy veszélyes ebről van-e szó. Ezzel az érmével igazolja az eb gazdája az állat azonosságát.
/6/ Az érme nem ruházható át más ebre. Az érme
eltulajdonítását, megsemmisülését vagy elvesztését az eb gazdájának a Városi Hivatalban
14 napon belül be kell jelenteni azután, hogy a
felsorolt esetek valamelyike bekövetkezett.
/7/ Dunaszerdahely városa az eb gazdájának pótérmét ad ki 3,31 euró megfizetése fejében,
ha az eredeti érmét ellopták, elveszett vagy
megsemmisült.

4. paragrafus
A kutya szabad mozgása
/1/ A kutya szabd mozgása a város közterületein
csak a jól látható módón kijelölt közterületeken
lehetséges. A Városi Hivatal ezeken a helyeken
az ebürülék elhelyezésére szolgáló konténereket helyez el, és biztosítja ezek tartalmának a higiénikus eltávolítását.
/2/ Tilos a kutya vezetése az alábbi helyekre:
a/ gyerekjátszóterekre vagy homokozókra,
b/ nyilvános sportpályákra vagy az ilyen célt
szolgáló létesítményekbe,
c/ az óvodák és alapiskolák területére,
d/ a fürdőkbe,
e/ a temetőkbe.
/3/ A vakvezető kutyákra nem vonatkoznak a fentebb felsorolt tilalmak.

Rendelet
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értendő, hogy olyan kapcsolat teremtődjön a
környezet és az eb számára, amely tekintettel
a kutya fajtájára, fejlődési fokára, alkalmazkodó képességére garantálja az eb jó egészségi
állapotát, élettani és etológiai szükségleteinek
és mozgásigényének a kielégítését, a megfelelő szociális kapcsolatok kialakítását, képességeinek fejlesztését.
/2/ Minden jogi vagy természetes személy, aki
/amely/ tartósan vagy átmeneti jelleggel az ebet
tartja vagy neveli, köteles biztosítani részére
az élelmet, a gondoskodást és a mozgásigényt
lehetővé tevő életteret. A kulya mozgását
nem lehet tartósan és feleslegesen korlátozni,
hogy az netán a kutyának sérülést okozzon.
/3/ A gazda vagy az ebtartó nem hagyhatja magára
az ebet azzal a szándékkal, hogy szabadjára engedi a városban, és így megszabadul tőle.

8. paragrafus

5. paragrafus
Az eb vezetése
/1/ Az ebet a tenyészet vagy a tartás területén kívül csak olyan személy vezetheti, aki képes fizikailag és pszichikailag is minden helyzetben
uralni a kutyát és köteles megelőzni azt, hogy
az emberre vagy állatra támadjon és veszélyeztesse őket, ugyancsak meg kell előznie azt,
hogy a kutya kárt tegyen vagyonban, a természetben vagy a környezetben.
/2/ Veszélyes kutyát a tenyészeten kívül csakis
teljes mértékben jogképes személy vezethet.
A veszélyes ebnek közterületen szájkosarat kell
viselnie.
/3/ Az ebet közterületen kizárólag pórázon lehet vezetni, amely a nyakörvhöz vagy a mellhámhoz
van rögzítve. A póráz hosszúságát és szilárdságát úgy kell megválasztani, hogy az arányos legyen a kutya fajtájával és az állatot minden helyzetben biztonságosan kezelni lehessen vele.
/4/ Tilos az ebet:
a/ olyan helyeken vezetni, ahova tilos a kutyával
való belépés, kivéve a vakvezető kutyát,
b/ tömegközlekedési eszközben póráz nélkül
utazni vele, és más biztosító kellékek alkalmazása nélkül /pl. szájkosár/, kivéve a vakvezető kutyát,
c/ kerékpározva sétáltatni,
d/ kikötni vagy egyedül hagyni kikötés nélkül
közterületen /például bolt előtt/.
/5/ Az ebért mindig az a személy felelős, aki a gazdája, vagy aki sétáltatja és felügyeli az állatot.
/6/ A eb gazdája, vagy az, aki őt sétáltatja, köteles magánál hordani megfelelő eszközt a kutyaürülék eltávolítására. Az ürüléket haladéktalanul el kell távolítania. Az erre szolgáló
hely a közületi szemét tárolására alkalmas szemétláda, vagy az ebürülék tárolására szolgáló
kutyakuka.
/7/ Az eb gazdája, tartója, vagy tulajdonosa köteles betartani a közrendet és a polgári együttélés szabályait.

/8/ Az ebtenyésztők kötelesek betartani azokat az
érvényes jogszabályokat és a különböző hatóságok által kiadott rendeleteket és előírásokat, amelyek előírják az állategészségügyi
gondoskodás szabályainak betartását, a megfelelő nevelési feltételek biztosítását és az emberek egészségének védelmét.
/9/ A gazda vagy a tenyésztő köteles intézkedéseket
hozni az állat megszökésének, vagy nem kívánt
elszaporodásának megakadályozására.

Ellenőrző szervek és bírságok
/1/ Az e rendeletben foglaltak ellenőrzését a Városi Hivatal szervei végzik az érvényes jogszabályok szellemében.
/2/ Sajátos jogszabályok rendelkeznek az ebtartás
rendszabályait megsértők ellen kiszabható bírságokról, ezek szabják meg Dunaszerdahely városának a jogkörét is a kihágások elbírálásának
folyamatában.
/3/ E rendelet paragrafusai ellen vétőkre a szlovák parlament 1990/372. Tt. számú törvénye
alapján szabhatók ki bírságok, kivéve a /2/ bekezdést.

6. paragrafus

9. paragrafus

Kutyák befogása
/1/ A városban szabadon mozgó ebek befogását
a városi rendőrség végzi, együttműködve az állatorvosi szolgálattal és az erre hivatott szervezettel.
/2/ A befogott kutyákról a városi rendőrség
nyilvántartást vezet. Minden kóbor kutya befogható, amely szabadon mozog nem az erre
kijelölt területeken.
/3/ A befogott ebet a kutyamenhelyen helyezik el.
/4/ Az eb gazdája a városi hivatalban az adó és
illetékügyi osztályon jelentheti be kutyája eltűnését.
/5/ Abban az esetben, ha a városi rendőrség befogta
az ebet, az eb gazdája vagy tulajdonosa átveheti
az ebet, de meg kell fizetnie a befogás és a kutyáról való gondoskodás költségeit.
/6/ Ha a befogástól számított 14 napon belül nem
jelentkezik a kutya gazdája vagy tenyésztője, a
kutya kóbor kutyának minősül és elaltatható.
/7/ A befogott kutyákról a városi rendőrség ad tájékoztatást.

Közös rendelkezések
/1/ A lakás kezelője kérvény alapján vagy a Városi
Hivatal vagyon-nyilvántartási, adóügyi - és
vállalkozói osztályával történt megegyezés
értelmében beterjeszti a lakótömbben lévő ebek
tartóinak névsorát.
/2/ A rendeletbe foglaltak betartását az adó kezelője ellenőrzi a Városi Rendőrség, a megbízott városházi alkalmazott és a főellenőr bevonásával.

7. paragrafus
A kutyák védelme
/1/ Az érvényes jogszabályokkal összhangban az
eb gazdája vagy tartója köteles biztosítani azt,
hogy az állat védelmét és kényelmét, amin az

10. paragrafus
Záró rendelkezések
/1/Az ebtartás rendszabályairól 2003. március 5én elfogadott 5. számú városi rendelet ezzel hatályát veszti.

11. paragrafus
Hatályosság
Ez az ebtartás rendszabályairól 2009. december 15-én jóváhagyott 2009/ 19. számú városi rendelet 2010. január 1-én lép hatályba.
Dr. Hájos Zoltán
polgármester
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Városi rendelet az ebadóról
2009/20. számú általánosan kötelező érvényű városi rendelet
1. paragrafus

4. paragrafus

Alapvető rendelkezések
Ez az általánosan kötelező érvényű városi rendelet részletesen szabályozza a szlovák parlament
2004/582. Tt. sz. törvényébe és későbbi módosításaiba foglaltakat, amelyek a közületi hulladék
és a kis méretű építkezési hulladék után fizetendő helyi adóra és illetékre vonatkoznak Dunaszerdahely városának területén, különös tekintettel az ebadóra, az ebadó törlesztésére, az ebadó befizetésének határidejére, az adózási kötelezettség
keletkezése és megszűnése igazolásának módjára,
a bejelentési kötelezettség alaki kellékeire, az adófizetési kötelezettség alóli felmentésre, az illeték
csökkentésére, az ebadó beszedésének módjára.

Adóalany
/1/ Adóalany az a természetes vagy jogi személy, aki /amely/ a kutya tulajdonosa, vagy
tartója.
/2/ Ha az eb tulajdonosa, vagy tartója 18 évnél
fiatalabb személy, az adófizetési kötelezettségek az ő törvényes képviselőjét terhelik.

2. paragrafus
Az adó tárgya
/1/ Az ebadó tárgya a 6 hónaposnál idősebb eb, amelyet természetes személy vagy jogi személy tart.
/2/ Az ebadó tárgya alól kivételt képez:
a/ a tudományos és kutatási célokra nevelt ebek,
b/ az állatmenhelyen elhelyezett ebek,
c/ különleges kiképzésben részesült eb, amely
súlyosan egészségkárosodott polgár birtokában van.

3. paragrafus
Az adó kezelője
Az ebadó kezelője Dunaszerdahely városa. /a
továbbiakban csak „város”/

5. paragrafus
Adóalap
Az adóalapot az ebadó esetében a kutyák száma jelenti.

6. paragrafus
Adótarifa és adózási időszak
/1/ Az ebadó tarifája egy ebre vonatkoztatva van
megállapítva egy adózási időszakra, ami egy naptári évnek felel meg.
/2/ Az egy kutya után egy naptári évre fizetendő
ebadótarifa a kutyatartás helye szerint a alábbi módon van meghatározva Dunaszerdahely városának területén:
a/ tömblakásokban
20 euró
b/ másutt tartott kutyák, beleértve a családi házakban és hétvégi házakban , kertekben, jogi
személyek, vagy természetes személyek – vállalkozók városban lévő létesítményeinek területén
10 euró
c/ Ollétejed városrészben az egy kutya
után fizetendő adótarifa
5 euró.

/3/ A fentebb ismertetett módon megállapított tarifát fizeti minden további kutya után is az illető adóalany, ha több kutyát tart.
/4/ Az adót készpénzben kell befizetni az adókezelő pénztárában, továbbá átutalással a város
számlájára, vagy pénzutalvánnyal.
/5/ Az adó kezelője felmenti az ebadó - fizetési kötelezettség alól azokat a polgárokat, akik a súlyos egészségkárosodottságot tanúsító igazolvánnyal rendelkeznek, vagy akik ilyen igazolvánnyal rendelkeznek és kísérőre van szükségük.
/6/ Az adó kezelője rendelkezik arról, hogy a 65 évnél idősebb személyek esetében az egy kutyára
megszabott adótarifát 50 százalékkal mérsékelik.

7. paragrafus
Adózási kötelezettség keletkezése és megszűnése
/1/ Az adófizetési kötelezettség a következő hónap első napjától keletkezik, attól a hónaptól számítva, hogy az eb az adó tárgya lett.
/2/ Ha az adóalanynak 6 hónaposnál fiatalabb kutya került a birtokába, az adózási kötelezettség
annak a naptári hónapnak az első napjától keletkezik, amely az után a hónap után következik, amelyben a kutya betöltötte a 6 hónapos kort.
/3/ Az adózási kötelezettség az azt követő naptári hónap első napjától kezdődően szűnik meg,
amely hónaptól számítva az adóalany már nem
a kutya tulajdonosa vagy tartója.
/4/ Az adózási kötelezettség arra az adóalanyra is
vonatkozik, aki a kutyát más községben jelenti be, de az ebet Dunaszerdahely területén tartja. Az adóalanyra e rendelet értelmében vonatkozik a bejelentési kötelezettség.

8. paragrafus
Bejelentési kötelezettség
/1/ Az adóalany az adózási kötelezettség keletkezését köteles 30 napon belül bejelenteni az adó
kezelőjének az Eb nyilvántartási lapja elnevezésű nyomtatványon /a nyilvántartási lap a rendelet 1. számú melléklete, letölthető a város honlapjáról is– a szerk. megjegyz./.
/2/ Az adóalany köteles a nyilvántartási lapon feltüntetett adatokat érintő minden változást bejelenteni az adó kezelőjének, méghozzá legkésőbb 30 napon belül azután, hogy a változás bekövetkezett.
/3/ Ha az adózási kötelezettség az adózási időszak
alatt szűnik meg, az adóalany 30 napon belül köteles erről írásban tájékoztatni az adó kezelőjét.
Erre szolgál az Eb kijelentése elnevezésű nyomtatvány. /Ez a nyomtatvány a rendelet 2. számú
melléklete, amely letölthető a város honlapjáról
is a www.dunstreda.eu címen – a szerk. megj./

Rendelet

Az adó kezelője visszafizeti az adóalanynak az
adózási időszakra befizetett adó arányos részét.
Ez az jogosultság megszűnik, ha az adóalany a
megszabott határidőn belül nem jelzi az adózási kötelezettség megszűnését.
/4/ A bejelentési kötelezettség elmulasztásért az
adó kezelője az adókra és illetékekre vonatkozó
általános érvényű jogszabály értelmében ró ki
bírságot.

9. paragrafus
Ebérme
/1/ A bejelentési kötelezettség teljesítése után az
adóalany köteles az adó kezelőjénél átvenni az
ebérmét, amelyen fel van tüntetve a kutya azonosító száma. Az adó kezelője ezt a számot feltünteti az eb nyilvántartási lapján is. Az adóalany köteles biztosítani azt, hogy az érmét jól látható helyen elhelyezze a kutya nyakörvén. Az
érme más kutyára nem ruházható át.
/2/ Ha az érme elveszik, az adóalany köteles ezt 14
napon belül bejelenteni az adó kezelőjének az
erre szolgáló az Ebérme elvesztése elnevezésű

nyomtatványon. /ez a rendelet 3. számú melléklete, amely letölthető a város honlapjáról –
a szerk. megj./ Az adó kezelője 3,31 euró megfizetése ellenében új érmét ad ki az adóalanynak.
/3/ Ennek a paragrafusnak a rendelkezései vonatkoznak azokra az adóalanyokra is, akik fel vannak mentve az ebadó - fizetési kötelezettség alól.

10. paragrafus
Az adó kiszabása és behajtása
/1/ Az adó kezelője fizetési végzéssel rója ki az adót
az első adózási időszakban. A kirótt adó legkésőbbi befizetési esedékessége a végzés jogerőre emelkedésétől számított 15 nap.
/2/ A következő adózási időszakokban az adó befizetésének esedékessége annak kirovása nélkül is az illető adózási időszakban a folyó év
január 31-e.
/3/ Az adó kezelője visszafizeti az adótúlfizetést, ha az meghaladja a 3,31 eurót, vagy ha ez
az összeg az adóalany kérésére más adófajta
megfizetését szolgálja.
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11. paragrafus
Záró rendelkezések
/1/ Ennek a rendeletnek a betartását az adó kezelője a Városi Rendőrség, a Városháza megbízott
alkalmazottjainak, a Dunaszerdahelyi Városi
Képviselő-testület képviselőinek és a város főellenőrének a bevonásával ellenőrzi.
/2/ E rendelet hatályba lépésével érvényét veszti
Dunaszerdahely városának a területén érvényes ebadóról rendelkező, 2007. december 11én elfogadott 2007/16. számú általánosan kötelező érvényű rendelete.

12. paragrafus
Hatályosság
Ezt a 2009/16. számú rendeletet 2009. december 15-én hagyta jóvá a Városi Képviselő-testület és
2010. január 1-tól lép hatályba.
Dr. Hájos Zoltán
polgármester

Kutyakukákat rongáló vandálok
Dunaszerdahelyen az ebtartás feltételeit
már régóta kötelező érvényű városi rendelet írja elő. Beleértve a négylábú jószágok sétáltatásának rendszabályait is.

A város vezetése tavaly döntött arról, hogy
megteremti a szükséges feltételeket a kulturált
kutyasétáltatáshoz. Ezért számos helyen a kutyaürülék elhelyezésére alkalmas szemétládákat helyeztek el, a szükséges kellékekkel
együtt. Alig jelentek meg ezek a kukák, ismeretlen vandálok szinte órákon belül megrongálták őket. A főleg parkokban és más közte-

rületen kihelyezett kukákat felborították, sőt, a
betontalapzattal együtt kitépték a földből.
Egyik olvasónk a szerkesztőségünkbe eljutatott fényképpel szemléltette a Barátság téri
vandalizmust, és mélységes felháborodásának adott hangot. Jogosan tesszük fel vele együtt
a kérdést, hogy ezekből az elkövetőkből vajon
teljesen kiveszett az állatok iránti szeretet?
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Képriport

2009-es városi beruházások
képekben

A Vámbéry Alapiskolában ablakcserére is sor került. /V ZŠ Vámbéryho v rámci rekonštrukcie boli vymenené okná.

Műfüves pálya átadás előtt a Kodály AI-ben. / Športové ihrisko s umelou trávou v ZŠ Kodálya.

Reflektorok a DAC-stadionban.
Reflektory v štadióone DAC.

Új közlekedési játszótér létesült. /Pribudlo nové dopravné ihrisko.

Fotoreportáž
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2009 első számú beruházása az új városi sportcsarnok. Investíciou roka 2009 bola výstavba novej športovej haly.

Mestské investície v roku 2009

Városi támogatással folytatódott a panelprogram.
S podporou mesta pokračoval panelový program.

Sok fürdővendég örömére felújították a rotundát.
Nemenej impozantným objektom je zrekonštruovaná rotunda.

Felújították a tornatermet a Vámbéry Alapiskolában. / Zrekonštruovaná telocvičňa v ZŠ Vámbéryho.

Lift mozgássérülteknek a Szabó Gy. AI-ben.
Bezbariérový výťah v ZŠ Gy. Szabóa.
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Nariadenie

O podmienkach držania psa
na území mesta
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 19/2009 zo dňa 15. decembra 2009
§ 1 Úvodné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
„nariadenie“) upravuje bližšie podmienky držania psov ich držiteľom alebo osobou, ktorá psa
vedie alebo nad psom vykonáva dohľad na území Mesta Dunajská Streda (ďalej len “Mesto”).
(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na držiteľa služobných psov používaných podľa osobitných
predpisov.

§ 2 Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia
nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol
alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný , ak sa nepoužil v
nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
2. používaný horskou službou
3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej
ochrany,
4. poľovný,
5. ovčiarsky,
6. vodiaci,
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej
podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku
voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb
zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie,
verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve a užívaní Mesta.

§ 3 Evidencia psov
(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní
na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa
do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete
v mieste , kde sa pes v danom roku prevažne
nachádza.
(2) Evidenciu vedie Mestský úrad v Dunajskej
Strede, oddelenie evidencie majetku, daní a
podnikania.
(3) Do evidencie sa zapisuje najmä
a/ evidenčné číslo psa,

b/ tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ako
ho pes má,
c/ meno, priezvisko a adresa držiteľa psa
d/ umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce
zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa
e/ skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej
núdzi
f/ úhyn psa
g/ strata psa
(4) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30
dní od zmeny skutočností alebo údaja oznámiť
Mestskému úradu v Dunajskej Strede (ďalej len
„Mestský úrad“).
(5) Mestský úrad vydá držiteľovi psa zapísaného
do evidencie evidenčnú známku ( ďalej len
“známka”). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov Mesta, kde je pes evidovaný a údaj
o tom či je pes nebezpečným psom. Známkou
držiteľ preukazuje totožnosť psa.
(6) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa
povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť Mestu.
(7) Mesto Dunajská Streda vydá držiteľovi psa za
úhradu 3,31 EUR náhradnú známku, v prípade
odcudzenia, zničenia alebo straty známky.

§ 4 Voľný pohyb psa
(1) Voľný pohyb psa na verejných priestranstvách
Mesta je možný len na viditeľne označených verejných priestranstvách. Mestský úrad na týchto
miestach umiestni kontajnery vhodné na zhromaždenie výkalov a zabezpečí hygienické od-

straňovanie ich obsahu. Na kontajneroch sa viditeľne označí účel ich použitia.
(2) Vstup so psom je zakázaný:
a/ na detské ihriská a pieskoviská
b/ na verejné športové ihriská a plochy určené
na tento účel,
c/ do areálov materských a základných škôl,
d/ na kúpaliská
e/ na cintoríny
(3) Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov.

§ 5 Vodenie psa
(1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky
a psychicky spôsobilá ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby
pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval
človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku
škôd na majetku, prírode a životnom prostredí,
ktoré by pes mohol spôsobiť.
(2) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba,
ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes
nasadený náhubok.
(3) Psa možno vodiť na verejné priestranstvo, len
na vôdzke uviazanej na obojku alebo na prsnom
postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť
primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné
psa ovládať v každej situácii.
(4) Psa nie je možné
vodiť na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem vodiaceho psa,
vodiť bez vôdzky a bez zabezpečenia (napríklad bez náhubku) do vozidla verejnej dopravy,
okrem vodiaceho psa,
vodiť pri jazde bicyklom,
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uviazať ani ponechať samého bez uviazania na
verejne prístupnom mieste (napríklad pred obchodom).
(5) Za psa vždy zodpovedá držiteľ alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
(6) Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích výkalov. Tieto musí bezodkladne odstrániť a uložiť na určené miesto. Určeným
miestom je nádoba na komunálny odpad, nádoba
na uličné smeti, prípadne špeciálna označená nádoba určená na výkaly psov.
(7) Držiteľ, chovateľ, majiteľ psa je povinný dodržiavať verejný poriadok a pravidlá občianskeho spolunažívania.
(8) Chovatelia psov sú povinní riadiť sa ustanoveniami platných osobitných predpisov o veterinárnej starostlivosti a o ochrane zdravia ľudí
a vytváraní zdravých životných podmienok a
plniť opatrenia, ktoré podľa týchto predpisov vydávajú príslušné orgány.
(9) Majiteľ alebo držiteľ psa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania.
§ 6 Odchyt psov
(1) Odchyt voľne sa pohybujúcich psov v meste vykonáva Mestská polícia v spolupráci s veterinárnou službou a organizáciou k tomu
účelu určenou.
(2) O odchyte psov vedie Mestská polícia evidenciu. Odchytený môže byť každý pes, ktorý
je túlavý alebo voľne sa pohybujúci mimo priestranstva na to určeného.
(3) Odchytený pes bude umiestnený do útulku pre
túlavé zvieratá.
(4) Držiteľ psa môže nahlásiť stratu psa na Mestskom
úrade, na oddelení daní, poplatkov a podnikania.
(5) V prípade , že bol pes odchytený mestskou políciou, majiteľ resp. držiteľ si môže psa prevziať,
pričom musí uhradiť náklady spojené s odchytom a s jeho starostlivosťou.
(6) Ak sa do 14 dní od odchytu psa neprihlási jeho
majiteľ resp. držiteľ, pes bude považovaný za túlavého a bude utratený.
(7) Informácie o odchytených psoch bude možné
získať na Mestskej polícii.

§ 7 Ochrana psov
(1) V súlade s platnými právnymi predpismi
vlastník alebo držiteľ psa je povinný pri chove
alebo držaní psa zabezpečiť jeho ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym
psom, ktorý s ohľadom na druh psa, stupeň jeho
vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručuje jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické a
etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu,
sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania sa
(2) Každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá psa
trvalo alebo prechodne chová alebo drží je povinná zabezpečiť psovi výživu, opateru a umiestnenie, zodpovedajúce jeho fyziologickým potrebám a správaniu a poskytnúť mu potrebnú voľnosť pohybu. Voľnosť pohybu psa sa nesmie ob-

medzovať trvalo a zbytočne, alebo keď to psovi spôsobuje bolesť alebo poranenie.
(3) Majiteľ alebo držiteľ psa nesmie psa opustiť
s úmyslom zbaviť sa ho vypustením v meste
a jeho častiach.

§ 8 Kontrolné orgány a sankcie
(1) Dodržiavanie ustanovení tohoto nariadenia sú
oprávnené na území Mesta kontrolovať orgány
určené podľa príslušných právnych predpisov.
(2) Priestupky za porušenie podmienok držania
psov na území mesta Dunajská Streda upravuje osobitný predpis1),2), ktorý zároveň stanovuje
právomoc Mesta Dunajská Streda pri prejednávaní priestupkov.
(3) Za porušenie ustanovení tohto Všeobecne záväzného nariadenia možno uložiť pokutu podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. okrem priestupkov podľa ods. (2)

§ 9 Spoločné ustanovenia
(1) Správca bytového domu na základe žiadosti alebo po dohode s Mestským úradom, oddelením
evidencie majetku, daní a podnikania predloží
zoznam držiteľov psov v bytovom dome.
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(2) Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva správca dane
prostredníctvom Mestskej polície, poverených
zamestnancov Mesta a hlavného kontrolóra.

§ 10 Záverečné ustanovenie
(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Dunajská Streda č.5 zo dňa 5.marca 2003 o podmienkach držania psa na území
Mesta Dunajská Streda.

§ 11 Účinnosť
Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č.19/2009 zo dňa 15. decembra
2009 o podmienkach držania psa na území Mesta Dunajská Streda nadobúda účinnosť dňa 1. Januára 2010 .
V Dunajskej Strede, 15. decembra 2009
JUDr. Zoltán Hájos,
primátor mesta
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Mestské nariadenie o dani za psa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 20/2009 zo dňa 15. decembra 2009

§ 1 Základné ustanovenie

§ 3 Správca dane

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje
podrobnosti k § 22 až § 27 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, najmä sadzbu dane za
psa, splátky dane za psa, lehotu splatnosti splátok
dane za psa, spôsob preukazovania vzniku a zániku
daňovej povinnosti, náležitosti oznamovacej povinnosti, oslobodenia od dane a zníženia dane za
psa, spôsob vyberania dane za psa.

Správcom dane za psa je mesto Dunajská Streda
(ďalej len „Mesto“).

§ 2 Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je:
a/ pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b/ pes umiestnený v útulku zvierat,
c/ pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

§ 4 Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa
vlastní.
(2) V prípade, ak je vlastníkom alebo držiteľom psa
osoba mladšia ako 18 rokov, daňové povinnosti prechádzajú na jeho zákonného zástupcu.

§ 5 Základ dane
Základom dane za psa je počet psov.

§ 6 Sadzba dane a zdaňovacie obdobie
(1) Sadzba dane za psa sa určuje na jedného
psa za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok.

(2) Sadzba dane za psa za jedného psa a kalendárny rok je určená podľa miesta chovu
alebo držania psa na území Mesta nasledovne:
a/ v bytových domoch
20 EUR,
b/ v inom chovnom priestore, včítane rodinných
domov a rekreačných chatiek, v záhradách, v
areáloch právnických osôb a fyzických osôbpodnikateľov v meste
10 EUR
V mestskej časti Mliečany sa sadzba dane za
jedného psa stanovuje vo výške
5 EUR.
(3) Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
(4) Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu
dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou .
(5) Správca dane oslobodzuje od platenia dane za
psa občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu.
(6) Správca dane určuje u občanov starších ako 65
rokov zníženie ročnej sadzby dane za jedného
psa o 50 %.

Nariadenie

§ 7 Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane.
(2) Ak daňovník nadobudne psa mladšieho ako 6
mesiacov, jeho daňová povinnosť vzniká prvým
dňom toho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom pes dosiahol vek 6 mesiacov.
(3) Daňová povinnosť zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
(4) Povinnosť platiť daň sa vzťahuje aj na daňovníka, ktorý psa prihlási v inej obci a chová ho
v Meste. Na daňovníka sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa tohto nariadenia .

§ 8 Oznamovacia povinnosť
(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej
povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti na tlačive Evidenčná karta chovateľa psa (príloha č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia).
(2) Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane
všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v
Evidenčnej karte chovateľa psa najneskôr do 30
dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný písomne, na tlačive Odhlásenie psa (príloha č. 2
tohto všeobecne záväzného nariadenia), oznámiť túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo

dňa zániku daňovej povinnosti. Správca dane
vráti daňovníkovi pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej
lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
(4) Za nesplnenie si oznamovacej povinnosti
správca dane vyrubí daňovníkovi pokutu podľa všeobecne záväzného predpisu o správe daní
a poplatkov.

§ 9 Známka pre psa
(1) Po splnení oznamovacej povinnosti je daňovník povinný vyzdvihnúť si od správcu dane
známku pre psa, na ktorej bude uvedené evidenčné číslo psa. Správca dane toto číslo doplní
do Evidenčnej karty chovateľa psa. Daňovník je
povinný zabezpečiť, aby bola známka viditeľne
umiestnená na obojku psa. Známka je neprenosná na iného psa.
(2) V prípade, že došlo k strate známky, daňovník
je povinný správcovi dane túto skutočnosť oznámiť do 14 dní odo dňa jej straty na tlačive Strata známky (príloha č. 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia). Správca dane, za úhradu 3,31
EUR, vydá daňovníkovi novú známku.
(3) Ustanovenia tohto paragrafu platia aj pre daňovníkov, ktorí sú oslobodení od platenia dane za psa.

§ 10 Vyrubenie a platenie dane
(1) Správca dane vyrubí daň za prvé zdaňovacie
obdobie platobným výmerom. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

(2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(3) Správca dane vráti daňovníkovi preplatok na
dani za psa, ak je väčší ako 3,31 EUR alebo sa
tento preplatok, na žiadosť daňovníka, použije
na úhradu inej dane.

§ 11 Záverečné ustanovenia
(1) Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva správca dane
prostredníctvom Mestskej polície, poverených
zamestnancov mesta Dunajská Streda, poslancov Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede a hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda.
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzne nariadenie Mesta Dunajská Streda č.
16/2007 zo dňa 11.decembra 2007 o dani za psa
na území mesta Dunajská Streda.

§ 12 Účinnosť
Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Dunajská Streda č.20/2009 zo dňa 15. decembra
2009 o dani za psa na území Mesta Dunajská Streda nadobúda účinnosť dňa 1. Januára 2010 .
V Dunajskej Strede, 15. decembra 2009
JUDr. Zoltán Hájos,
primátor mesta

Vandali povyvracali kontajnery
V Dunajskej Strede podmienky držania
psov už niekoľko rokov upravuje všeobecne
závazné mestské nariadenie.
Táto právna norma sa vzťahuje aj na podmienky vodenia psov ako i povinnosti majiteľa psa. Vedenie mesta v minulom roku rozhodlo o tom, že vytvorí vhodné podmienky na vodenie psov. Preto si dali rozmiestniť na verejných
priestranstvách smetné nádoby na umiestnenie

výkalov týchto domácich zvierat. Avšak už niekoľko hodín po ich umiestnení vandálne živly
si ich takmer po celom meste poprevracali a vytrhli zo zeme.
Náš čitateľ si zaregistroval vandalizmus podobného typu, o čom svedčia aj jeho fotografie, ktoré zaslal do našej redaskcie. Spolu s ním
sa oprávnene pýtame, či z týchto grázlov úplne
vymrela láska k zvieratám, o ochrane mestského
majetku už ani nehovoriac?
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Tizenkét hónap alatt tizenegy kiállítás
A KORTÁRS MAGYAR GALÉRIA 2010-es ÉVI RENDEZVÉNYEI
A Vermes-villában székelő Kortárs Magyar
Galéria Alapítvány szlovákiai és magyarországi kuratóriumi tagjai megvitatták a művészek 2010-es esztendőre beérkezett pályázatait és döntöttek az idei kiállítások
tervéről.
Az alább ismeretett dátumok csak informatív
jellegűek, tehát nem véglegesek. A galéria vezetése azt mérlegeli, hogy az eddig megszokott pénteki nap helyett az idén valószínúleg hétfőnként tartanák a tárlatnyitókat. A kiállítások megnyitójának
pontos időpontjáról folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.

Mit láthatunk a dunaszerdahelyi galériában
2010-ben?
1. Konok Tamás-Hetey Katalin közös
tárlata
január 18. - február 8.
/N. Mészáros Júlia/
2. Vizsolyi János szobrászművész egyéni kiállítása
február 15. - március 14.
3. Matzon Ákos önálló kiállítása
március 19. - április 11.
4. Magyar Elektrográﬁai Társaság -földszint: Válogatás a gyűjteménybőlemelet
április 19. - május 13.
/N. Mészáros Júlia/
5. Matéria Társaság- földszint
Illusztrált könyv biennálé- emelet
Május 21. - július 11.
/Dréher János, SZMKT/
6. Éjszaka a Vermes-villában /gyűjteményes kiállítás/
Június 19.
/Almási Róbert/
7. A XI. Nemzetközi Művésztelep alkotóinak kiállítása
Július 6. - augusztus 27.
8. Varga Emőke festőművész önálló kiállítása
Szeptember 6. - 30.
9. A KMG szobrászati gyűjteményének
bemutatása 3 helyszínen
Október 15. - november 13.
10. Válogatás neves műgyűjtők, galéria-tulajdonosok, aukciós házak tulajdonosainak gyűjteményéből
November 26. - 2011 január
/Dr. Szabó Lilla/
11. Fényképek Dunaszerdahelyről 2010.
December

A galéria kuratóriuma döntött az idei kiállítások programjáról.

Jedenásť výstav za rok
Program GALÉRIE SÚČASNÝCH MAĎARSKÝCH UMELCOV
v roku 2010 /Dunajská Streda, Vermesova vila/
Poznámka: je možný niekoľkodňový sklz v uvedených dátumoch, nakoľko vernisáže v tomto roku zrejme už budú v pondelok, namiesto doterajšieho obvyklého termínu v piatok. O
presných termínoch otvorenia výstav našich čitateľov budeme priebežne informovať.

Čo môžeme vidieť v Galérii
v roku 2010?
1. Spoločná výstava Tamása Konoka a Katalin Hetey
Od 18. januára do 8. februára
(Júlia N. Mészáros)
2. Samostatná výstava z diel sochára Jánosa
Vizsolyiho
Od 15. februára do 14. marca
3. Samostatná výstava z diel Ákosa Matzona
Od 19. marca do 11. apríla
4. Výstava Maďarskej elektrografickej spoločnosti – prízemie galérie
Výber zo zbierky galérie – poschodie
Od 19. apríla do 13. mája
(Júlia N. Mészáros)
5. Výstava spoločnosti Matéria – prízemie
Bienále ilustrovaných kníh – poschodie
Od 21. mája do 11. júla

(János Dréher, Spoločnosť maďarských výtvarných umelcov)
6. Noc vo Vermesovej vile (výstava zo zbierky galérie)
19. júna
(Róbert Almási)
7. Výstava z prác účastníkov XI. ročníka letného výtvarného tábora umelcov
V dňoch od 6. do 27. august
8. Emőke Varga – Samostatná výstava maliarky
Od 6. do 30 septembra
9.Výstava sôch zo zbierky GSMU
Od 15. októbra do 13. novembra
10. Výber zo zbierky známych zberateľov, majiteľov galérií a aukčných domov
Od 26. novembra - január 2011
(Dr. Lilla Szabó)
11. Dunajská Streda na fotografiách 2010
December

Galéria / Dotácie
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Festményt
karácsonyra
Mission Art Galéria:
ez volt a kezdet
Mint arról már beszámoltunk, a budapesti Mission Art Galéria nagybányai festők 46
alkotását kínálta eladásra Dunaszerdahelyen. A képeket december 11-e és január
7-e között a Kortárs Magyar Galériában láthatta a nagyközönség. Kérdésünkre, mekkora volt irántuk az érdeklődés, Gaál Derzsi Ildikó, a Kortárs Magyar Galéria vezetője válaszolt:

A klasszikus műalkotások sok új látogatót vonzottak a galériába.

Négy kép kelt el, ami nagyon szép eredmény egy
olyan kis városban, mint Dunaszerdahely. Különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy nem voltak olcsók, ráadásul aránylag rövid idő, alig három hét
-- ebből kettő épp a karácsony előtti hektikus időszakban -- állt rendelkezésre ahhoz, hogy az érdeklődő megfontolja a vételt.

A Mission Art embereit kellemesen meglepte a
nagy érdeklődés. Ez volt az első alkalom, hogy a
Kortárs Magyar Galériában klasszikus alkotásokban gyönyörködhettek a látogatók. Most olyanok is eljöttek, akiket nem vonz a modern festészet,
és épp ezért eddig még soha egyetlen kiállításunkat sem látták. Az eladásra kínált értékes műtár-

Sedemdesiatsedem žiadostí

Hetvenhét
pályázat

Celkovo 77 uchádzačov sa obrátilo na
radnicu so žiadosťou o poskytnutie jednorázovej a nenávratnej mestskej dotácie. Výberové
konanie iniciovalo vedenie mesta, na tento účel
je vyhradená samostatná kapitola v mestskom rozpočte na rok 2010.
Najvačší záujem bol o dotácie na kultúrne podujatia, bolo podaných až 37 žiadostí
v tejto tematike. Až 22 uchádzačov žiadalo
prostriedky na usporiadanie športových akcií a na rôzne športové aktivity. Celkovo žiadajú dotáciu vo výške 194 tisíc eúr. V tohoročnom mestskom rozpočte na tento účel sú
rezervované zdroje v menšom rozsahu. Príslušné odborné komisie v týchto dňoch posudzujú podané žiadosti a rozhodnú o výške
pridelených dotácií. Záujemcovia budú vyrozumení do 15. februára a zmluvu s nimi
uzavrú do 28. februára.

Összesen 77 pályázat érkezett arra a pályázati felhívásra, amelyet decemberben hirdetett meg a városi önkormányzat. A pozitívan
elbírált kérelmek esetében a 2010-es városi
költségvetésből folyósítják ezeket az egyszeri támogatásokat.
A legtöbb, 37 kérvény benyújtója kulturális rendezvényekre kért dotációt, míg sporttámogatást 22 pályázó igényelt. A szociális
ügyek, oktatás, sport, kultúra és környezetvédelem területén összesen 194 ezer eurós támogatást kérnek. A városi költségvetésben viszont ennek csak a töredéke áll rendelkezésre. A szakbizottságok a napokban bírálják el
a pályázatokat és véglegesítik a megítélt pályázati összegeket. Döntésükről a pályázókat
február 15-ig értesítik, majd február 28-ig megkötik velük a szerződéseket.

Výstava známeho
umeleckého páru
Paralelné životné dráhy umeleckých dvojíc z Európy
– to je názov novej výstavy v Galérii súčasných maďarských umelcov, ktorá je prierezom doterajšieho umeleckého pôsobenia Katalin Hetey a Tamása Konoka, ktorí dokážu vdýchnuť emócie aj geometrickým formám.
Nevšedná výstava výnimočného páru je otvorená vo
Vermesovej vile do 8. februára.

gyak bemutatásának folytatása lesz, ugyanis Szabó Lilla, a galériánkat lelkesen támogató, Budapesten élő művészettörténész ezentúl minden évben
meghív városunkba egy aukciós házat. Úgy tervezzük, hogy erre mindig karácsony előtt kerülne
sor, ez lenne az évzáró rendezvényünk” – nyilatkozta
Gaál Derzsi Ildikó.

Egy híres művészpáros tárlata
Párhuzamos életművek – Európai művészpárok címmel január 18-án kiállítás
nyílt Hetey Katalin és Konok Tamás alkotásaiból a Kortárs Magyar Galériában.
A geometriai formákba is érzést lehelni képes, kimagasló életművet magáénak
tudó művészpáros tárlata február 8-ig tekinthető meg.
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Közületi hulladék / Komunálny odpad

Ki felelős a
hóeltakarításért?
Vajon ki a felelős a városban a hóeltakarításért az utakról és a járdákról? Erről kérdeztük Szabó Dezső mérnököt, a városi hivatal műszaki szakosztályának vezetőjét.
A megyei utak tisztántartása az útkarbantartó
vállalat dunaszerdahelyi kirendeltségének hatáskörébe tartozik. A helyi jellegű utakon a városi hivatal takaríttatja el a havat. Szükség
esetén azonban mindenütt segít abban, hogy a hó
ne akadályozza a biztonságos közlekedést. Ha leesik a hó, először a forgalmasabb utcákat tisztítják meg. A városban összesen mintegy 50 kilométernyi útszakaszon kell garantálni a balesetmentes közlekedést.
A behavazott, csúszós járda is sok baleset forrása. A városi hivatal dolga biztosítani itt is a hó
idejében történő eltakarítását. Kivéve a családi házak, vagy a boltok előtt lévő járdákat. Itt az üzlet
tulajdonosa, vagy bérlője, illetve a családi ház tulajdonosa köteles erről gondoskodni. Ha ezt elmulasztja és baleset történik, akkor a szerencsétlenül járt személy jogosan kérhet kártérítést a boltostól, vagy a tulajdonostól.
A lakossági észrevételeket, panaszokat a következő telefonszámokon fogadják, munkaidőben
a 590-3920, egész nap pedig a 0905/ 624-561es telefonszámon.

Szeméthegyek az ünnepek után
A karácsonyi ünnepek alatt és szilveszter
után városszerte temérdek szemét gyűlt
össze. Az újév első napjaiban mintegy 40
tonna közületi hulladék begyűjtéséről és elszállíttatásáról kellett gondoskodnia a városi
hivatal műszaki osztályának.
Vezetője, Szabó Dezső mérnök szerint a szemét
között rengeteg volt az üvegtörmelék, amelyet az
év fordulóján a közterületen dorbézolók hagytak
maguk után az utcákon.
Sokan már közvetlen újév után kidobták a fenyőfákat is: január első hetében 5 tonnányit gyűjtöttek be. Az osztályvezető tájékoztatott arról is,
hogy amint az idő engedi, megkezdik a téli időjárás
okozta legnagyobb kátyúk eltávolítását. Ez ügyben
várják a lakossági észrevételeket is.

Vyzbieralo sa 40 ton odpadu
Po sviatkoch haldy komunálneho odpadu na uliciach
Po vianočných sviatkoch a Novom roku
zostali po oslavujúcich na uliciach a námestiach Dunajskej Stredy haldy odpadu.
Upratovacia čata nasadená technickým odborom mestského úradu vyzbierala takmer 40 ton komunálneho odpadu.
Ako Dezider Szabó, vedúci technického a investičného odboru pre DH povedal, pouliční oslavujúci zanechali hlavne sklo a črepiny. Mnoho obyvateľov sa zbavilo vianočných stromčekov hneď po
novom roku: už v prvý januárový týždeň sa vyzbieralo 5 ton stromčekov. Vedúci odboru taktiež
potvrdil: akonáhle počasie dovolí, budú zahájené
opravy cestných výtlkov. V tejto súvislosti očakávajú informácie aj od obyvateľov.
Smeti zanechali za sebou aj bezdomovci – na
sídlisku Východ sa vyčistilo jedno z miest, kde
sa bezdomovci zdržiavali. Samospráva mestského
úradu zriadila pred Vianocami na sídlisku na Kračianskej ceste 2 kontajnerové byty, kde sa môžu
bezdomovci zohriať. Miestnosť však zainteresovaní nevyužívajú. V dvoch vyhrievaných kontajnerových bytoch môžu dostať prístrešok 4 ženy
a 4 muži, a to od večera 6, do 9 rannej hodiny,

pričom ak teplota klesne pod bod mrazu, môžu
zostať aj celý deň. Sociálni pracovníci vedia o 20
bezdomovcoch v meste, z nich doteraz využilo
možnosť zohriať sa 1-2. Prístrešky pre bezdomovcov zostávajú poväčšine prázdne, podmienkou ubytovania a zotrvania je totiž prísny
zákaz konzumácie alkoholu. Zariadenie je kontrolované mestskou políciou.

Sok szemetet hagytak maguk után a hajléktalanok is. Megtörtént az egyik tartózkodási helyük megtisztítása is a Kelet lakótelepen.
A városi önkormányzat karácsony előtt a
Karcsai úti szociális telepen úgynevezett melegedőt nyitott a hajléktalanok számára, de ezt
nem használják ki az érintettek. A két fútött konténerlakásban 4 nő és 4 férfi kaphat szállást este
6 órától reggel 9-ig, de fagypont alatti hőmérséklet esetén napközben is maradhatnak. Városunkban mintegy 20 hajléktalanról tudnak a
szociális munkások, közülük eddig időnként 12 ember húzta meg magát a melegedőben. Legtöbbször azonban üres marad a szoba, mert az
ott-tartózkodás egyik feltétele ugyanis a szigorú
alkoholtilalom. A létesítményt a városi rendőrség felügyeli.

Kto je zodpovedný za
odpratanie snehu?
Kto je zodpovedný v meste za odpratanie
snehu z ciest a z chodníkov? Opýtali sme sa
vedúceho Odboru technického na mestskom úrade Ing. Dezidera Szabóa.
Na cestách v kompentencii župných orgánov zimnú údržbu vykonáva dunajskostredská filiálka Slovenskej správy ciest /SSC/. Na cestných komunikáciach miestneho významu odpratanie snehu zabezpečuje mestský úrad v Dunajskej Strede. Ak však
treba rýchlo konať, alebo je kalamitná situácia, technický odbor mestského úradu koná v súčinnosti s
SSC. Vychádzajú zo zásady, že najskôr treba spriechodniť najfrekventovanejšie úseky, aby znížili nebezpečenstvo dopravných nehôd a kolízií.
Zasnežené chodníky s námrazou sú zdrojom mnohých úrazov. Včasné odpratanie snehu z chodníkov
zabezpečuje technický odbor mestského úradu. Výnimkou sú chodníky pred rodinnými domami a pred
obchodmi. Likvidácia snehovej pokrývky alebo poľadovice z chodníka je úlohou majiteľa domu, alebo nájomníka obchodu. Ak túto svoju povinnosť zanedbá, a dôjde na tomto úseku k úrazu, poškodená
osoba je oprávnená vymáhať od neho náhradu spôsobenej škody.
Postrehy alebo sťažnosti zatelefonujte na mestský úrad na nasledujúce čísla: 590-3920 / v úradných hodinách/, a po celý deň: 0905/624-561.

Szavazás / Hlasovanie
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Szavazás a városkapuk elnevezéséről
Huszonhárom javaslat
érkezett az első körben
Huszonhárom javaslat érkezett be a városkapuk elnevezésére meghirdetett felhívásra. Ezzel lezárult az első szavazási forduló,
amelyet most a második követ.
Január 31-ig szavazhatnak a város honlapján
/www.dunstreda.eu/ és levelezőlapon is az érdeklődő polgárok az alábbi kapunevek bármelyikére. Ekkor a szavazás lezárul és a legtöbb szavazatot kapott elnevezések felkerülnek a város
honlapjára, majd a városi képviselő-testület elé
terjesztik, és a városatyák döntenek a végleges
kapunevekről.

1. számú kapu -- a Komenský utcáról a Vámbéry Ármin térre vezet
A kulturális szakbizottság által javasolt név:
Szent György kapu
További javaslatok:
Szent György kapu
Csallóközi kapu

2. számú kapu – a Vámbéry Ármin
térről a Komenský utcára vezet
A kulturális szakbizottság által javasolt név:
Prímás kapu
További javaslatok:
Prímás kapu
Mihály kapu

3. számú kapu – a Főutcáról a
VMK mögötti parkolóhoz vezet
A kulturális szakbizottság által javasolt név:
89-es kapu
További javaslatok:
89-es kapu
Felvidéki kapu

4. számú kapu – a Bihari szállótól
a Jehuda Aszad tér felé vezet
A kulturális szakbizottság által javasolt név:
Kós Károly kapu
További javaslatok:
Kós Károly kapu
Batsák Móricz kapu

5. számú kapu – a Postabanktól a
Bihari szállóhoz vezet
A kulturális szakbizottság által javasolt név:
Csillag kapu
További javaslatok:
Csillag kapu
Kornfeld Ferenc kapu
Jehuda Aszad kapu
Marcell Mihály kapu

Hlasovanie o pomenovaní
mestských brán
V prvom kole dvadsaťtri návrhov
Spolu dvadsaťtri návrhov zaslali občania na
mestský úrad po publikovaní výzvy na pomenovanie mestských brán. Týmto bolo prvé
kolo hlasovania uzavreté a začína sa druhé,
ktoré potrvá do 31. januára.
Záujemcovia môžu zahlasovať na korešpondenčnom lístku, alebo na webovej stránke mesta /www.dunstreda.eu/ za hociktorý z nižšie uvedených návrhov. Návrhy s najvyšším počtom
podporných hlasov budú uverejnené aj na internete, a budú predkladané na schválenie mestským
poslancom. O konečnom názve mestských brán
rozhodne mestské zastupiteľstvo.

Brána č. 1 – vchod z Komenského
ulice na námestie Ármina Vámbéryho
Názov navrhnutý Odbornou komisiou pre kultúru:
Brána sv. Juraja
Ostatné návrhy:
Brána Sv. Juraja
Žitnoostrovská brána

Brána č. 2 – východ z námestia Ármina Vámbéryho na Komenského ulicu
Názov navrhnutý Odbornou komisiou pre kultúru:
Primášova brána
Ostatné návrhy:
Primášova brána
Michalská brána

Brána č. 3 – z Hlavnej ulice na parkovisko za MsKS
Názov navrhnutý Odbornou komisiou pre kultúru:
Brána roku 89
Ostatné návrhy:
Brána roku 89
Hornozemská brána

Brána č. 4 – od hotela Bihari smerom na námestie Jehudu Aszada
Názov navrhnutý Odbornou komisiou pre kultúru:
Brána Károlya Kósu
Ostatné návrhy:
Brána Károlya Kósu
Brána Móricza Batsáka

Brána č. 5 – od Poštovej banky
smerom k hotelu Bihari
Názov navrhnutý Odbornou komisiou pre kultúru:
Hviezdna brána
Ostatné návrhy
Hviezdna brána
Brána Ferenca Kornfelda
Brána Jehudu Aszada
Brána Mihálya Marczella
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Versenypályázat / Verejná súťaž

Modern autóbuszmegállók
Menetrend magyar nyelven is
A városi buszmegállók fokozatosan megújulnak: egyelőre hat helyen cserélték le új, tetszetős külsejű üvegfalú buszvárókra a régi lerobbant bódékat. Az új buszmegállókat elhelyező
cég ennek fejében abban állapodott meg a várossal, hogy a megállók falán ingyenesen helyezhet el reklámokat.
Az összes buszmegállóban már várhatóan február elsejéig kihelyezik a magyar nyelvű menetrendeket is. Összesen negyven megállóban kell ezeket kiragasztani. A magyar nyelvű menetrend kihelyezése érdekében fél évvel emelt szót interpellációjában Horony Ákos MKP-s képviselő.

NYILVÁNOS VERSENYPÁLYÁZAT
a dunaszerdahelyi városi ingatlanra tett legelőnyösebb árajánlatra
A nyilvános versenypályázat tárgya :
27-es bejárat, 5- ös számú nem lakás jellegű helyiség, amely a Kukučín utcában lévő 1210-es lakótömb alagsorában található, valamint a ház közös részeinek és közös létesítményeinek részaránya, közösségi tulajdonrész a 15/3711
földterülethez:, amely a dunaszerdahelyi kataszterben terül el és az 3579-es számú tulajdonlapon van vezetve. Szakértő által megállapított általános értéke 5
900 euro /ötezer kilencszáz euró/.
A pályázat a város internetoldalán (www.dunstreda.eu), sajtóban és a városi hivatal hivatalos tájékoztatótábláján közzétett első pályázati felhívás megjelenésétől érvényes.
Pályázati feltételek: részletesen megtalálhatók a város weboldalán.
A pályázatot az érdeklődő írásban nyújtja be, legkésőbb 2010. március 15—ig.
Csak azok az árajánlatok kerülnek kiértékelésre, amelyekben a feltüntetett árajánlat 5
900 eurónál /ötezer kilencszáz eurónál/ magasabb lesz.
A vételárat a vevő köteles legkésőbb a szerződés aláírásánál kifizetni.
Az ingatlan nyilvános megtekintésére 2010. február 25-én kerül sor 9.00 és 11.00 óra
között.
További tájékoztatást Gálffy István nyújt a 031/590 39 31 és a 0918607331 telefonszámokon.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
o najvýhodnejšiu cenovú ponuku na odkúpenie nehnuteľností

Moderné autobusové zastávky
Cestovné poriadky aj v maďarčine

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je :
nebytový priestor č. 5 v suteréne, vchod č. 27 v obytnom dome súp. č. 1210 na
Kukučínovej ulici a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel k pozemku: 15/3711, nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedený na LV č. 3579
Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Dunajská Streda.
všeobecná hodnota nebytového priestoru č. 5 v suteréne, vchod č. 27 v obytnom dome súp. č. 1210 v Dunajskej Strede a podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, spoluvlastnícky podiel k pozemku:
15/3711, určená znaleckým posudkom znalca Ing. Jolany Némethovej č. 90/2009
zo dňa 04.12.2009 činí 5 900 eur (slovom päťtisícdeväťsto eur), nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedený na
LV č. 3579 Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Dunajská Streda.
Súťaž je platná od prvého zverejnenia súťažnej výzvy na internetovej stránke mesta
(www.dunstreda.eu), tlačou a na úradnej tabuli v budove mestského úradu.
Súťažné podmienky sa nachádzajú na webovej stránke mesta.
Návrh predloží záujemca najneskôr dňa 15.3.2010
Do súťaže budú zahrnuté len cenové návrhy, v ktorých cenová ponuka bude vyššia
ako 5 900 eur (slovom päťtisícdeväťsto eur). Kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy.
Verejná prehliadka nehnuteľnosti bude 25.02.2010 od 9.00 hod. do 11.00 hod.
Bližšie informácie u pána Gálffyho, tel.č. 031/590 39 31 alebo mobil 0918607331.

Schátralé mestské autobusové zastávky sa postupne vymenia za nové. Zatiaľ boli vymenené na
šiestich miestach, kde nainštalovali moderné sklenené búdky. Fima, ktorá ich umiestnila a hradila aj
výdavky s tým spojené, podľa dohody môže na nich
umiestniť svoje reklamy zadarmo.
Do februára by mal byť vylepený harmonogram
premávky mestského autobusu na všetkých 40-ich
zastávkach po celom meste aj v maďarčine. Vylepenie maďarskej verzie cestovného poriadku inicioval na zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanec za SMK Ákos Horony.

Sport
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Focilegendák és DAC-reménységek
Magas városi kitüntetést kapnak a DAC egykori hírességei
A városi önkormányzat és a Pro DAC Alapítvány által tavaly karácsony előtt szervezett ünnepi találkozón az ifjúsági labdarúgók és a kézilabda szakosztály mellett
az 1961/62-es bajnok DAC-csapat megjelent tagjait is köszöntötték a városházán.
Dr. Hájos Zoltán polgármester kiemelte az
ifjúság szerepét a város sportéletének fellendítésében. Az egykori DAC-kiválóságok érdemeit méltatatta és bejelentette,
hogy felterjeszti őket a legmagasabb városi kitüntetésre.
Elismerő oklevelet vehettek át az 1961/62-es
csapat tagjai, akik el tudtak jönni az ünnepségre:
Sárközi István, Brányik Sándor, Gombos Árpád,
Turek Árpád, Szekács József és Takács Vilmos. A
fiatal focisták és DAC-legendák között kötetlen
beszélgetés bontakozott ki a fociról és a sport szeretetéről,Takács Vilmos, aki az 1961/62-es bajnokságban szereplő DAC-ban a csatár poszton szerepelt, igy nyilatkozott:
“Ez a csapat veretlenül került fel az I. A osztályból a divízióba, amelyből három működött országos szinten. Hatalmas történelmi esemény volt
a városnak, hogy Dunaszerdahely felkerülhetett.
A csapat a következő játékosokból állt:
Kapusok: Brányik Sándor, Klempa József
(túró)
Jobbhátvéd: Matlák György, középhátvéd:
Sárközi István, Halfok: Hodossy Árpád, Gútai Árpád és Gombos Árpád, csatárok: Szigeti János, Szekács József (egyedüli szlovák a csapatban!), Takács
Vilmos, Pápay Tibor, Kubovics László. Az edző Kovács Ervin volt.
A vezetőség a következő tagokból állt: Matics
Károly-klubelnök, Grünfeld Ármin, Puha Imre,
Drahos Tibor, Pogány Árpád, Csirik Imre és Veréb István.

Hat veterán futballista és hat focireménység találkozója.

A DAC mai csapatáról ez a véleménye: „A mostani DAC nem ugyanaz, mint a miénk volt. A miénk az csallóközi, dunaszerdahelyi és magyar
volt! Az akkori csapatban kilenc saját nevelésű játékos futballozott és hárman voltak csak vendégjátékosok, de aztán ők is dunaszerdahelyivé váltak
és máig is itt élnek.“
A 2007 óta működő Pro DAC alapítvány az
adók 2 százalékából, valamint több lokálpatrióta
vállalkozó pénztámogatásából vásárolt sportszerekkel ajándékozta meg a jövő reménységeit.

Dve generácie futbalistov u primátora
Pre futbalových veteránov
mestské vyznamenanie
Na slávnostnom stretnutí, ktoré organizovali samospráva mesta a Nadácia Pro DAC ešte pred Vianocami,
okrem mládežníckych futbalistov a
hádzanárov privítali aj prítomných
hráčov majstrovského celku DAC v
sezóne 1961/62.
Primátor JUDr. Zoltán Hájos mesta
vyzdvihol dôležitú úlohu mládeže v
športovom živote mesta. Vysoko hodnotil zásluhy legendárnych hráčov DAC
a oznámil, že ich navrhne na najvyššie
mestské vyznamenanie.
Nadácia Pro DAC, ktorá funguje od
roku 2007, z poskytnutých 2% daní a
sponzorských darov od podnikateľovlokálpatriotov nakúpila pre budúce nádeje športové potreby, ktoré na stretnutí
odovzdali mladým futbalistom.

Labdák és sportfelszerelés a szponzoroktól.
Lopty a športová odev od sponzorov.
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Mozaik / Mozaika

A jó képhez nem kell magyarázat
Az igazán jó portréfotók a világ minden táján hódítanak, erről nemrég a Budapest Kávézó közönsége is meggyőződhetett. Karácsony előtt itt járt Hollywood örökifjú fotográfusa, Szipál Márton és többtucat remekbeszabott fotóját is magával hozta.
A most 86 éves életvidám Szipál Márton nem
akart fotográfus lenni, s álmaiban se gondolta, hogy
abból a szakmából fog megélni, amit az édesapja
is magas színvonalon művelt Debrecenben. Fiatalon
mégis neves fotós lett hazájában, majd az Egyesült
Államokba települt, itt élt negyven évig. De neki
a fotózás ekkor már nem munka volt, hanem –
ahogy ő fogalmazott – a vallása. Szipál Márton egy
olyan művész, akit a világ minden táján ismernek.
Most már testközelből ismerik őt és kiállított
munkáit azok az érdeklődő dunaszerdahelyiek is,
akik végighallgatták élvezetes és kedves sztorikkal is fűszerezett rögtönzött előadását.
“Ha valakinek sztori kell, vegyen regényt.
Mert a jó képhez nem kell magyarázat” –nyilatkozta
lapunknak Szipál Márton fotóművész.

A mester és fotói.

Diákparlament
alakult

Ustanovujúce
zasadnutie

Dobročinná
akcia

A Városi Ifjúsági Parlament tavaly december derekán tartotta meg alakuló ülését. A fórumot az ifjúsági szakbizottság hívta életre. Dr. Hájos Zoltán polgármester arra bíztatta az ülésen jelenlévő fiatalokat, hogy aktívan kapcsolódjanak be a
diákparlament munkájába. Az ülésen, amelyet Bugár György, a szakbizottság elnöke vezetett,
húsz ifjúsággal foglalkozó intézmény képviselője
volt jelen. Tartalmas vita után elfogadtak egy határozatot, amelyben többek között szerepel az,
hogy megalakítják a Városi Ifjúsági Parlamentet,
és az intézmények eljuttatják a városházára a városvezetés felé felmerült igényeiket. A következő ülésen, február 25-én kidolgozzák a diákparlament munkatervét.

Ešte v decembri roku 2009 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Študentského parlamentu mesta, ktorého vznik navrhla komisia pre mládež pri mestskom zastupiteľstve. Primátor JUDr. Zoltán Hájos
vyzval prítomných, aby sa aktívne zapojili do činnosti parlamentu. Zasadnutiu, ktoré viedol predseda komisie Juraj Bugár, sa zúčastnili predstavitelia
20 mládežníckych inštitúcií. Po obsažnej diskusii prijali uznesenie o tom, že sa zakladá Študentský parlament mesta a mládežnícke organizácie predložia
svoje požiadavky vedeniu mesta. Na najbližšom zasadnutí 25. februára vypracujú plán práce parlamentu.

Policajní a civilní zamestnanci OR PZ v
Dunajskej Strede uskutočnili zbierku pre
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Z výťažku 700 eur kúpili dva počítače, spoločenské hry a drobné darčeky,
ktoré v klube združenia odovzdali deťom ako
vianočný darček a prekvapenie. Deti sa tešili nie len z hodnotných darčekov, ale aj z
ukážky so služobným psom, policajnej techniky a sadli si aj do policajného auta. Na
oplátku zarecitovali a pripravili kresbičky pre
policajtov.

Jótékonysági
akció
A Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság
hivatali állománya és civil alkalmazottjai gyűjtést
tartottak a mentálisan sérülteket segítő társulás javára. A befolyt mintegy 700 eurós összegből vásárolt két számítógépet, társasjátékokat és apró ajándékokat a társulás klubjában karácsonyi ajándékként és meglepetésként adták át a rendőrség vezetői
a gyerekeknek. A gyerekek nemcsak az értékes
ajándékoknak örülhettek, hanem a kutyás bemutatónak is, sőt, a rendőrautóba is szívesen beültek.
Viszonzásul szavaltak és kis rajzokkal kedveskedtek
a rendőröknek.

Találkozzunk Dunaszerdahely Város

1. Önkormányzati
2010.
Bálján február
13-án
19.00 órai kezdettel a Therma Szállóban
Csallóközi Táncegyüttes
Banyák István cigányprímás és zenekara
Golddies Latin & Retro és DJ Meszi
sztárvendégek:
Auth Csilla és a Lángoló Ördögök
nyitótánc:
zene:

kiegészítő program:

borkóstoló, szivar- és ékszerbemutató

Belépőjegy: 90 €. Jegyárusítás: 2010. január 27-től
a Városi Hivatalban 9.00 -15:00 (tel.: 0918 607 313).

A bál nyereségét jótékonysági célra ajánljuk fel.

Áttekintés / Prehľad
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Új külalak – rekordnagyságú példányszám
Dióhéjban a Dunaszerdahelyi Hírnök 18- éves „történelme”
A Dunaszerdahelyi Hírnök 18. évfolyamának
idei első – második dupla számát tartja a kezében a kedves olvasó. Mint decemberben
jeleztük, lapunk külalakja alaposan megváltozott. Reméljük, hogy előnyére és az
Önök megelégedésére.
Az alábbiakban régebbi lapszámokkal illusztrált áttekintést adunk lapunk fokozatos arculatváltásáról 1994-től egészen napjainkig. Az első lapszám 1994-ben jelent meg, a szóban forgó évben
a városháza 6 újságot adott ki. A következő években a DH rendszertelen időközökben jelent meg,
1996-ban például 11 lap látott napvilágot, 2000ben csak három.
Rendszeresnek az újság megjelenése 2001-tól
nevezhető. Ettől kezdve havonta jelent meg, 2005.
áprilisától pedig kéthetente kapta kézhez az olvasó. Azóta érvényes a szlogen: minden második
szerdán Dunaszerdahelyi Hírnök, kivéve azokat a
hónapokat, amikor dupla szám jelenik meg.
2006. áprilisáig fekete-fehér újság készült.
Négy éve, április 12-én került nyomdába az első
olyan lapszám, amelynek a színes volt a címés hátlapja, valamint a dupla képriport – oldala. Bő egy év múlva, 2007. október 10-én kapták kézhez a dunaszerdahelyiek az első olyan
városi lapot, amelynek mind a 16 oldala színes
változatban készült.
Időközben a példányszám is folyamatosan
emelkedett: míg 2001-ben négyezer darabot nyomtattak, 2006-tól 6 000-re emelkedett a példányszám,
2009-től immár 8 000 dunaszerdahelyi háztartásba jutott el a DH. 2010. januárjától pedig tízezres a példányszám, s ennek köszönhetően lapunk
remélhetőleg minden családhoz eljut.

Nový dizajn – rekordný náklad
18-ročná „história“ Dunajskostredského hlásnika v kocke
Obdržali ste práve, milí čitatelia, prvé tohoročné dvojčíslo Dunajskostredského hlásnika
a týmto naše noviny nastúpia do 18. ročníka svojej existencie. Ako sme v decembri avizovali, zovňajšok DH sa podstatne zmenil. Veríme, že v prospech novín a pre vaše uspokojenie.
Nižšie poskytneme krátky prehľad o tom, ako
sa od roku 1994 postupne zmenila podoba našich
novín až po súčasnosť. Prvé číslo DH vyšlo v
roku 1994, v tomto roku vyšlo celkovo 6 čísiel.
Niekoľko rokov mestské noviny vychádzali v
nepravidelných intervaloch. Napríklad v roku
1996 vyšlo 11 čísiel, v roku 2 000 iba tri.
Dunajskostredský hlásnik začal pravidelne
vychádzať od roku 2001, spočiatku mesačne. Od
apríla roku 2005 sa periodicita novín zmenila a
začal vychádzať ako dvojtýždenník. Odvtedy platí slogen: každú druhú stredu Dunajskostredský
hlásnik. Táto zásada neplatí ken vtedy, keď
vychádza dvojčíslo.
Až do apríla 2006 DH vychádzal v čiernobielom prevedení. Pred štyrmi rokmi 12. apríla vychádzal z tlačiarne prvý exemplár našich novín vo farbe na titulnej a zadnej strane, a vo vnútri novín na dvojstrane. V nasledujúcom roku, 10.
októbra 2007 obdržali Dunajskostredčania
prvýkrát noviny v úplnom farebnom prevedení
v rozsahu 16 strán.

Paralelne sa postupne zvyšoval aj náklad novín.
Kým v roku 2001 náklad novín bol 4 000 kusov,
v roku 2006 sa zvýšil na 6 000. Od roku 2009 DH
bol distribuovaný už do 8 000 domácností v našom
meste. Teraz došlo k ďalšiemu zvýšeniu nákladu:
od januára 2010 DH vychádza v náklade 10 000
kusov, vďaka čomu by sa mal byť doručený do každej domácnosti v Dunajskej Strede.

30

Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

Rehabilitációs és akupunktúra központ
Az idén is szeretnénk szíves figyelmükbe ajánlani a Kondé püspök utca 5138/32 szám alatti épület második emeletén működő Rehabilitációs és Akupunktúra Központot.
Egy tapasztalt szakember, MUDr. Svetlana Tóthová vezetése
alatt a központ elsősorban mozgásszervi panaszok – hátgerinc-, izom- és izületi fájdalmak – kezelésére szakosodott, egy hatékony alternatív gyógymódot, az akupunktúrát is felhasználva.
Az akupunktúra ősrégi kínai gyógymód, amellyel évezredek
óta betegségek hosszú sorát kezelik hatékonyan. A gyógyhatást a bőrfelület meghatározott pontjainak tűszűrással tör-

ténő ingerlése idézi elő. Az akupunktúra segíthet többek között megszabadulni a fölösleges kilóktól, bizonyos allergiás
tünetektől, de akár a dohányzás káros szenvedélyétől is.
A rendelőbe látogatók különböző gyógymasszázsainkat is kipróbálhatják, állandó vendégeink árkedvezményben részesülnek.
Minden hozzánk fordulónak testre szabott kezelést biztosítunk. A rendelés 17.OO órától 2O.OO óráig tart, bejelentkezni a következő telefonszámon lehet: O918/849 829.
A szolgáltatások teljes listája megtalálható a www.tolemed.sk weboldalon.

Ambulancia rehabilitácie a akupunktúry
Aj tento rok by sme Vám chceli dať do pozornosti Ambulanciu rehabilitácie a akupunktúry, ktorá sa nachádza v Dunajskej Strede na ulici Biskupa Kondého 5138/32 na 2 poschodí.
Ambulancia pod vedením skúseného odborníka – MUDr.
Svetlany Tóthovej ponúka odborné služby a poradenstvo v
oblasti rehabilitácie a akupunktúry. Zameriava sa na ošetrenie pohybového systému ako sú bolesti chrbtice, kĺbov, svalové bolesti.
Táto ambulancia ponúka aj alternatívny spôsob liečby akupunktúrou. Akupunktúra je liečebná metóda stará tisíce rokov pochádzajúca z Číny. Akupunktúra vyvoláva nabodá-

vaním ihiel do kože obrannú reakciu tela, ktorá môže prispieť k vyliečeniu pacienta. Akupunktúra vám okrem iného
môže pomôcť zbaviť sa prebytočných kíl alebo sa zbaviť závislosti na nikotíne či zmierniť príznaky alergie.
Návštevníci ambulancie môžu samostatne využiť aj terapeutické masáže, kde pre stálych klientov majú zvýhodnené ceny.Všetky ponúkané služby sú orientované s vysoko individuálnym prístupom ku klientovi a to v ordinačných hodinách po pracovnej dobe od 17:00 do 20:00 hodiny, na základe telefonického dohovoru na tel. čísle 0918 849 829.
Kompletnú ponuku služieb ambulancie nájdete aj na webovej stránke www.tolemed.sk .

y
g
e
m
a
r
b
Nem ba

, ,

!
k
e
t
a ja

December 23-i versenyünk megfejtői

!
u
k
b
o ba

Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 23. decembra

Legutóbbi feladványunk így hangzott: 1. Hány m2 új eladótérrel bővítette területét a Robi Sport?2. Milyen márkákat kínál a két szinten a sportáruház? 3. Milyen karácsonyi akció várja a vásárlót a Robi Sport áruházban? A helyes válaszokat beküldők közül hárman 18 -18 euró értékű
vásárlást nyertek a Robi Áruházban.

V poslednom vydaní DH sme položili nasledovné otázky: 1. O koľko
m2 rozšíril svoju predajnú plochu Robi Sport? 2. Ktoré značky ponúka
športový obchodný dom na dvoch podlažiach? 3. Akú vianočnú akciu pripravil pre zákazníkov Robi Sport? Traja vylosovaní výhercovia vyhrávali nákup podľa vlastného výberu v OD Robi Sport v hodnote po 18 eur.

Nyerteseink:

Vyhrávajú:

Tánczos Anna, Jilemnický utca 234/31, Vida Erzsébet , Zöldfa sor
1207/46 és Nagy Zoltán, Reptér utca 40. A nyereményért a Bartók Béla
sétányon lévő boltban jelentkezzenek. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása.

Anna Tánczos, Jilemnického 234/31, Erzsébet Vida, Zelená 1207/46
a Zoltán Nagy, Letištná 40. Výhru si môžete vyzdvihnúť priamo v predajni na Korze Bélu Bartóka. Treba sa preukázať občianskym preukazom.
Nové otázky:

Új kérdéseink így hangzanak:
1. Hol található a Rehabilitációs és Akupunktúra Központ? 2. Hánytól meddig tart a rendelés a Rehabilitációs és Akupunktúra Központban? 3. Milyen
weboldalon tekinthető meg a központ valamennyi szolgáltatása? A nyertesek egy-egy detoxikációs masszázst nyernek.
Válaszaikat legkésőbb 2010. február 4-ig küldjék be szerkesztőségünk címére, vagy adják le a városi hivatal portáján, de e-mailben is elküldhetik. Címünk: press@dunstreda.eu. Ne feledjék el az email-megfejtésben a nevüket
és a címüket is feltüntetni, különben a választ nem vesszük figyelembe.

1. Na akej adrese sa nachádza ambulancia rehabilitácie a akupunktúry? 2 Kedy sú ordinačné hodiny ambulancie rehabilitácie a akupunktúry? 3. Na ktorej webovej stránke je možné pozrieť kompletnú ponuku
služieb ambulancie? Všetkým trom výhercom venuje ambulancia po 1
medovej detoxikačnej masáži.
Odpovede zašlite najneskôr do 4. februára na adresu redakcie, alebo odovzdajte na vrátnici mestského úradu, prípadne pošlite e-mailom na
adresu press@dunstreda.eu. Nezabudnite v elektronickej pošte uviesť vaše
meno a adresu, v opačnom prípade odpoveď nebudeme brať do úvahy.

Programok, Krónika

Kronika
Születések – Novorodenci
Besnyei Bence
Borbély Jázmin
Koczó Viktória
Janošková Rubina
Lőrincz Noel Máté
Tóth Erik
Cseh Dorina
Szabó Anna Kata
Csörgő Zsófia
Sebők Adam
Almási Ján
Varga Márton
Nagy Balázs
Weissenbacher Alexander Thomas
Puzsérová Rebeka
Puzsérová Franciska

Elhalálozások – Zomreli
Patassyová Eva 1954/
Antal Július /1935/
Ing. Paedr. Lukács Eugen /1941/
Tóth Jozef 1955/
Kurucz Mikuláš /1931/
Ráchelová Jolana /1928/
Molnár Mária /1926/
Csaplárová Alzbeta /1939/
Ing. Hajdúch Dusan /1964/
Sárkány Zoltán /1970/
Majerčíková Silvia /1955/
Tászliová Terézia /1928/
Erdélyi Jozef /1957/
Németh Július /1937/

Házasságkötés – Sobáše
Antal Tomáš – Pőtheová Marieta
Ing. Puzsér Peter – Blahová margita

Verejné osvetlenie, odpratanie snehu:
ohlásenie porúch,
postrehy, sťažnosti
0905/624-561 (celý deň),
590-3920 (v úradných hodinách).

Közvilágítás, hóeltakarítás:
hibabejelentés
észrevételek, panaszok
0905/ 624-561 (egész nap).
590-3920 (munkaidőben).

Programy, Kronika
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Vermes villa /
Kortárs Magyar Galéria
Párhuzamos életművek- Európai művészpárok
Hetey Katalin és Konok Tamás kiállítása megtekinthető február 8-ig.
Hétfő – péntek 10.00 – 17.00 óra.

Vermesova vila /
Galéria SMU
Paralelné životné diela – Európsky umelecký pár
Výstava Katalina Heteyho a Tamása Konoka
potrvá do 8. februára.
Pondelok – piatok 10.00 – 17.00 hod.

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

Relácie DSTV:
Správy * Magazín - Nové Správy a Magazín
každý štvrtok o 18.00. Nepretržité opakovanie,
výnimkou technickej prestávky.
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Rende zveny
A VMK februári programja – Februárový program MsKS
6.február–10.00: I. ligový zápas Šachového klubu / A dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése
7.február–10.00: I. ligový zápas Šachového klubu / A dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése
7.február–15.00: NEDEĽA S RODINOU – FAŠIANGOVÝ DOM HIER / CSALÁDI VASÁRNAP – FARSANGI JÁTSZÓHÁZ
12. február–18.00: Operetné a muzikálové melódie / „MA ÖNRŐL ÁLMODTAM MEGINT...“
– musical- és operettest
13. február –10.00: I. ligový zápas Šachového klubu / A dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése
14. február–10.00: I. ligový zápas Šachového klubu / A dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése
18. február–19.00: Koncert skupiny Benkó Dixieland Band (organizátor: EloKoncert) / A Benkó Dixieland Band zenekar koncertje az EloKoncert szervezésében
20. február–11.00: I. ligový zápas Šachového klubu / A dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése
21. február –10.00: I. ligový zápas Šachového klubu / A dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése
24. február – 8.00: Súťaž v prednese poézie a prózy (Csemadok) / XIX. Tompa Mihály Országos
Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulója a Csemadok Területi Választmányának szervezésében
25. február – 8.00: Súťaž v prednese poézie a prózy (Csemadok) / XIX. Tompa Mihály Országos
Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulója a Csemadok Területi Választmányának szervezésében
26. február – 8.00: Súťaž v prednese poézie a prózy (Csemadok) / XIX. Tompa Mihály Országos
Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulója a Csemadok Területi Választmányának szervezésében
25. február –19.00 h.: Vystúpenie Divadla Sziget – Szigetszentmiklós (MR): Andrew Lloyd Webber: Jesus Christ Superstar (rocková opera) Režisér: Tibor Pintér / A SZIGET SZÍNHÁZ – SZIGETSZENTMIKLÓS bemutatja: Andrew Lloyd Webber:JÉZUS KRISZTUS SZUPERSZTÁR
(rockopera) Rendező: Pintér Tibor
28. február–10.00: I. ligový zápas Šachového klubu / A dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése
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Akik mínusz 9 fokban is
lubickolnak
Jegesmedvék a Félúti tóban
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Természetesen nem valódi jegesmedvékről van szó, hanem a téli fürdőzés szerelmeseiről, akik december 2O-án a Félúti tónál immár hatodik alkalommal adtak egymásnak randevút.
A Pozsonyi Jegesmedveklub tagjaihoz városunkból és a dunaszerdahelyi járásból is
csatlakoztak páran, így összesen huszonhatan
mártóztak meg a jéghideg vízben. A sok érdeklődőt vonzó, nem mindennapi akció ötletgazdája és fő szervezője Mészáros József volt,
akinek már sikerült tízéves fiát is megfertőznie ezzel a fogvacogtató szenvedéllyel, ő is ott
tempózott a felnőttek között
A nézőket a fürdőruhás megszállottak puszta látványa is megborzongatta, ők viszont dicsérték az
időjárást."Mínusz 9,5 fok van, de nem fúj a szél,
ami jó, mert így a test nem veszít annyi hőt. A víz
plusz 2,3 fokos, ami egész kellemes" – nyilatkozta
az egyik résztvevő. Társai szavaiból kiderült, hogy
lubickoltak már zordabb időben is. Mínusz 15-17
fokos fagyban, amikor a folyó vize befagyott, és
így csupán a part mellett úszhattak.
A vizet most is jégpáncél fedte, így délelőtt nekiláttak az eltávolításának. Motorfűrésszel csó-

Beindul az ügyfélfogadó iroda
Otvorenie kancelárie prvého kontaktu

nakszélességű sávot sikerült szabaddá tenniük, így
a rekordállításnak már semmi sem állta útját. A leghosszabb ideig, 22 percig Makai József, a Jegesmedveklub alapítója és alelnöke bírta. Volt, aki
"csak" öt percig, de a körülményeket tekintve ez
is lélegzetelállító teljesítmény.
A téli fürdőzésnek Dunaszerdahelyen sokéves
hagyománya van, Jelenleg öten-hatan űzik ezt
hobbit, köztük idősebbek is. Csak a nők hiányoznak. Egyelőre…

Tervek a belváros felújítására
Plány revitalizácie centra mesta

Otužilcov ani zamrznuté jazero neodradí
Ľadové medvede po šiesty krát si zaplávali v Dunajskej Strede
Bolo 20. decembra 2009. Teplota vzduchu
bola mínus 9,5 stupňov Celzia. Teda mrazivé podmienky na plávanie. Skúsených otužilcov však ani mrazivé podmienky neodradilo od toho, aby sa ponorili do ľadovej
vody.
Z 26-ich fanatikov sa však nikto nesťažoval.
Podľa členov Klubu ľadových medveďov voda
bola dobrá, mala 2 stupne, a keď aj slnko svietilo a nefúkal vietor, tak pobyt vo vode bol
celkom príjemný. Keď nefúka vietor, telo
nestráca toľko tepla. V opačnom prípade trochu prechladneme aj my – vysvetloval jeden
z účastníkov.

Bolo málo miesta, ale dalo sa plávať. Jazero bolo
zamrznuté, preto ľadoborci doobeda museli raziť
aspoň úzku cestu vo vode, aby si mohli zaplávať.
Niektorým stačilo 16 minút vo vode. Maximum
bolo 22 minút. Toľko vydržal zakladajúci člen Klubu ľadových medveďov Jozef Makai.
Niektorí plávali už aj v krutejších podmienkach,
keď vonku bolo mínus 17 stupňov a voda bola mínus 1 stupňová. Najhoršie je, keď po plávaní idú
naspäť pešo, vtedy sa dá prechladnúť. Členovia Klubu ľadových medveďov sú odhodlaní a v túto zimu
sa ešte viackrát ponoria do ľadovej vody.
Zimné plávanie v jazere má v našom meste peknú tradíciu. Teraz sa tomu venuje 5-6 otužilcov.
Mladí aj starší. Len ženy chýbajú. Zatiaľ.
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DH

Folynak az iskolai beiratkozások
Zápisy do základných škôl

Idénykezdés a DAC-nál
DAC: ligový štart
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