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.

Megjelenik kéthetente
2009. február 10., 18. évfolyam, 3. szám

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

Vychádza dvojtýždenne

3. číslo, 18. ročník, 10. februára 2009

DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

Iskolai
beíratások
futószalagon

V

árosunk három magyar tanynyelvű önkormányzati iskolájában, a Szabó Gyula Alapiskolában, a Vámbéry Ármin
Alapiskolában, valamint a
Kodály Zoltán Alapiskolában már megtartották az ünnepélyes beíratást. Az iskolák igyekeznek
minden terhet átvállalni a szülőktől, az iskolában írják és tanulják meg a gyerekek a házi
feladatot, programot szerveznek a diákoknak
a vakáció alatt. A szülők több szempontot mérlegelnek az iskolaválasztásnál, ezek közül az
egyik, hogy milyen tanítási nyelvű alapiskolába adják gyermeküket. Az elemzések szerint a szlovák iskolába járók zöme elveszti magyar identitását, sok szülő mégis a szlovák iskola mellett dönt.
Az ünnepélyes beíratásokon a pedagógusok
tájékoztatták a szülőket az iskola lehetőségeiről, hogy tudják, milyen körülmények
között tanulnak majd a gyermekeik. A Szabó Gyula Alapiskola például állandó munkatársként iskolapszichológust alkalmaz, aki
a pedagógusokkal közösen február közepétől
iskolafelkészítő programot indít. Az intézmény továbbá abban is segít a szülőknek,
hogy legyen hol elhelyezni a gyermeket az iskolai szünetben.
cikkünk a 7. oldalon folytatódik.

Centrum
mesta pred
rekonštrukciou
S primátorom o
programe revitalizácie
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Városunk
lakossága a
számadatok
tükrében
4 oldal

2009-es városi
beruházások
Képes összeállítás, II.
rész
8-9. oldal
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Időszerű témák

Aktuality

Május végéig várják a javaslatokat
Városi kitüntetések egyéneknek és közösségeknek
Dunaszerdahely Város Önkormányzata felhívással fordul a város polgáraihoz, tegyenek megalapozott személyi javaslatokat
városi kitüntetések adományozására. A városi képviselő-testület a közelmúltban az
alábbi városi elismerések megalapításáról
döntött: „Dunaszerdahely Város Díszpolgára“, „Dunaszerdahely Város Pro Urbe Díja“,
„Dunaszerdahely Város Polgármesteri Díja“
és „Dunaszerdahely Város Polgármesteri
Emléklapja“.
Javaslatokat az első három kategória esetében
várnak, míg a polgármesteri emléklap odaítélésére maga a polgármester dönt. Városi kitüntetésről javasolhat egyént vagy kollektívát a polgármester, valamint a városi képviselő-testület
tagjai. Magánszemélyek és jogi személyek a városi képviselő-testület tagjai révén adhatják be
indítványaikat. /A városi kitüntetések odaítélésére
vonatkozó 16/2009. számú rendeletet lapunk
10. – 11. oldalán közöljük, itt találhatók meg a
részletes feltételek és tudnivalók. A javaslattételre vonatkozó nyomtatványok a rendelet mellékleteként letölthetők a város honlapjáról
www.dunstreda.eu/.

A „Dunaszerdahely Város Díszpolgára“ kitüntető cím olyan Dunaszerdahelyen kívül élő
jelentős személyiségeknek ítélhető oda, akik
sokéves tevékenységükkel nagymértékben és
rendkívül jelentős módon járultak hozzá a város fejlődéséhez és gyarapításához, érdekeinek
védelméhez és jó hírnevének terjesztéséhez
odahaza és külföldön, vagy akik kimagasló alkotói teljesítményeikkel gazdagították az emberi civilizációt.
„Dunaszerdahely Város Pro Urbe Díja“ azon
személyeknek, ill. közösségeknek adományozható, akik (amelyek) kiemelkedő érdemeket szereztek a város fejlesztésében, jelentőset alkottak a sport, a kultúra, az oktatás és nevelés, valamint a társadalmi élet egyéb területein.
A „Dunaszerdahely Város Polgármesterének
Díja“ elismerésre azok a magánszemélyek és
csoportok terjeszthetők fel, akik (amelyek) kimagasló eredményeket értek el a tudomány, a
technika, a művészetek, a sport és az oktatásügy
terén, életmentő, vagy vagyonmentési akcióban
vettek részt, munkásságukkal a város érdekeit
szolgálták, öregbítették jó hírnevét idehaza és
külföldön, valamint a Jánsky Emlékplakett arany
fokozatával rendelkező véradók.

Javaslatok írásban nyújthatók be a Dunaszerdahely Városi Hivatal szervezési alosztályán legkésőbb 2010. május 31-ig. A borítékon kérjük feltüntetni: Városi kitüntetések.
A kiértékelésnél kizárólag azokat a javaslatokat veszik figyelembe, amelyek a megjelölt határidőig érkeztek és megfeleltek a rendeletben foglalt feltételeknek. További információk a polgármesteri kabinet szervezési alosztályán kérhetők a
0918/607-355-ös telefonszámon.

Návrhy očakávajú do konca mája
Mestské vyznamenania – jednotlivcom a kolektívom
Samospráva Dunajskej Stredy sa obracia na
obyvateľov mesta s výzvou na predloženie
návrhov na udelenie mestských ocenení.
Poslanci mesta sa prednedávnom rozhodli o
zriadení nasledovných verejných ocenení: „Čestné občianstvo Mesta Dunajská Streda“,
„Cena Mesta Dunajská Streda PRO URBE“,
„Cena primátora Mesta Dunajská Streda“ a

Ingyenes hívószám
A magyar kormány 50 millió forintos
pénzalapot hozott létre, hogy a szlovák
államnyelvtörvény megszegéséért megbírságolt személyeket kárpótolhassák.
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala
jogsegélyszolgálatot működtet azok számára, akiknek bármilyen problémájuk támad a nyelvtörvényből kifolyólag. A
munkanapokon 8.30-tól 16 óráig hívható ingyenes telefonszám: 0800500565,
bővebb információk a www.jogsegely.sk
weboldalon.

„Pamätný list primátora Mesta Dunajská
Streda“. Nominácie sa očakávajú v prvých
troch kategóriách, v prípade udelenia pamätného listu rozhodne primátor sám.
Na mestské vyznamenania môže navrhnúť
jednotlivca alebo kolektív primátor alebo poslanci mestského zastupiteľstva. Súkromné a
právnické osoby môžu podať návrh prostredníctvom poslancov mestského zastupiteľstva.
/Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 16/2009 zo dňa 15. decembra
2009 o udeľovaní verejných ocenení mesta uverejňujeme na v DH na stranách 12-13. V ňom sa
nachádzajú aj podmienky nominácie a udelenia
ocenení. Návrhy sa podávajú na tlačivách, ktoré sú dostupné na webovej stránke mesta na
www.dunstreda.eu/.
Ocenenie „Čestné občianstvo Mesta Dunajská Streda” možno udeliť takým významným osobnostiam žijúcim mimo Dunajskej Stredy, ktorí sa dlhodobo a mimoriadne, obzvlášť významným spôsobom
zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta,
ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena doma i vo svete, alebo ktorí obohatili ľudskú civilizáciu vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

„Cenu Mesta Dunajská Streda PRO URBE”
udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej
Strede jednotlivcom a kolektívom za zásluhy
o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce
tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a
vedy, spoločenského života.
„Cena primátora Mesta Dunajská Streda”
– ocenenie udeľuje primátor jednotlivcom a kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, výchovnej činnosti, za účasť
pri záchrane ľudského života, majetku mesta
a občanov, ďalej za činnosť osôb, ktorí sa významným spôsobom pričinili o hospodársky
a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a reprezentáciu doma i v zahraničí, darcom krvi
– držiteľom Jánskeho Zlatej plakety.
Návrhy sa môžu podať písomne do 31. mája
2010 na organizačnom referáte útvaru primátora.
Na obálke prosíme uveďte: Mestské ocenenia.
Pri vyhodnotení sa budú brať do úvahy len tie
návrhy, ktoré boli doručené do stanoveného termínu a spĺňajú všetky podmienky uvedené vo
VZN mesta. Ďalšie informácie poskytnú na organizačnom referáte útvaru primátora a na telefónnom čísle: 0918/ 607-355.

Városfejlesztés / Rozvoj mesta
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Megszépül
a belváros
Dr. Hájos Zoltán a városközpont idei felújítási terveiről
Dunaszerdahely belvárosának átfogó felújítási programja a városvezetés idei tervei
között szerepel. A három pilléren nyugvó revitalizációs tervekről nyilatkozott lapunknak
Dr. Hájos Zoltán polgármester.
„Már az előző választási ciklusban is felmerült a belváros megújításának szükségessége.
Ezt a tervet az idén szeretnénk megvalósítani”
– mondta a polgármester. A város vezetése már
tavaly lépett ennek érdekében. Sikeresen lezárult pályázatot nyújtott be a Városi Művelődési Központ előtti park és szökőkút teljes
felújítására. „Az a célunk, hogy a Bartók
Béla sétánynál egy impozáns park és szökőkút
létesüljön”- hangsúlyozta Hájos. A felújítás a
tervek szerint a Kukučín utcára is kiterjed.
„Több parkolóhelyet szeretnénk létesíteni itt és
az utcát keresztező Komenský utcán is, de a
zöldövezetről sem feledkezünk meg. A kettő
csak látszólag mond ellent egymásnak, pedig
együtt megvalósítható. Új parkolók elsősorban a Komenský utca Nemesszeg felé eső részén lesznek létrehozva. A terveink azzal számolnak, hogy a Kukučín utcát egy kellemes bevásárló utcává alakítsuk. A karácsonyi díszkivilágítást erre az utcára is kiterjesztjük.”- tájékoztatott a tervekről a polgármester.
A városközpont revitalizálásának harmadik eleme a panelházak külső hőszigetelése
és a nyílászárók cseréje a Vámbéry téren. Ezt
az elképzelést a lakók is támogatták a tavaly
lezajlott lakossági fórumokon. A 2010-es
városi költségvetésben lakótömbönként félmillió koronás egyszeri dotációt különítettek
el erre a célra.

A Három Grácia szoborcsoportot egy modern szökőkút veszi körül.

A Kukučín utcát is felújítják. Kukučínovú ulicu tiež čaká rekonštrukcia.

Centrum mesta pred rekonštrukciou
S primátorom o tohoročnom programe revitalizácie
Program revitalizácie centra Dunajskej
Stredy je súčasťou tohtoročných plánov
vedenia mesta. O troch pilieroch programu informuje občanov primátor JUDr.
Zoltán Hájos.
„Už aj v predchádzajúcom volebnom období
sa vynorila potreba obnovy mestského jadra. Tieto plány chceme realizovať tento rok“ – povedal pre DH primátor Dunajskej Stredy. Vedenie
mesta už v minulom roku urobilo potrebné kroky
v tomto smere. Boli podané projekty na získanie
prostriedkov z fondon Európskej únie, mesto by

hradilo 5 percentný podiel nákladov. „Náš projekt na revitalizáciu priestoru pre Mestským
kultúrnym strediskom bol úspešný, preto už tento rok sa zrealizuje prestavba parku a fontány pred
budovou kultúrneho strediska. Cieľom je vytvoriť pri Korze Bélu Bartóka impozantný park s fontánou“ – zdôraznil primátor Hájos.
Rekonštrukčné a práce sa majú rozšíriť aj na
Kukučínovú ulicu. „Chceme tu, a na Komenského
ulici, ktorá ju križuje, vytvoriť viac parkovísk, ale
ani na zeleň nezabúdame. Tieto dva zámery sú len
na prvý pohlad protirečivé, v skutočnosti sa to dá
zrealizovať súčasne. Nové parkoviská budú

vytvorené pozdlž Komenského ulice smerom na
Nemesszegskú ulicu. Plány počítajú s vytvorením
útulnej nákupnej zóny na Kukučínovej ulici. Vianočnú výzdobu rozšírime aj na túto ulicu.“ – informoval o plánoch primátor.
Tretím pilierom revitalizačného programu je
vonkajšia izolácia a výmena okien na panelových domoch na Vámbéryho námestí. Tieto zámery podporujú aj obyvatelia danej lokality, čo
vyslovili aj na občianskych fórach. V rozpočte mesta na rok 2010 sa na tento účel vyčlenila účelová dotácia vo výške 500 tisíc korún na
každý obytný dom.
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Lakossági adatok Údaje o obyvateľstve

Városunk lakossága a számadatok tükrében
Obyvatelia nášho mesta v číslach
Összlakosság /
Celkový počet obyvateľstva

Év / Rok

Születések / Narodenia

Elhalálozások /
Úmrtia

Szaporulat / Prírastok

Beköltözöttek /
Prihlásení

Elköltözöttek /
Odhlásení

2000

229

124

105

275

383

23 891

2001

166

152

14

315

426

23 730

2002

174

154

20

474

581

23 643

2003

181

175

6

491

558

23 582

2004

188

163

25

401

449

23 559

2005

207

182

25

367

518

23 433

2006

205

154

51

417

538

23 363

2007

178

184

-6

449

552

23 254

2008

184

165

19

457

570

23 160

2009

217

203

14

279

382

23 071

Forrás: A Városi Hivatal lakossági nyilvántartója. / Zdroj: Evidencia obyvateľstva MsÚ

Fotopályázat Ankét

Dunaszerdahelyi
Életképek 2010
A városi fotópályázat VI. évfolyamának feltételei

Fotópályázat 2009: Tamara Fedotová felvétele.

Dunaszerdahely Város Önkormányzata, a
Kortárs Magyar Galéria kuratóriuma és a Dunaszerdahelyi Városi Televízió DUNASZERDAHELYI ÉLETKÉPEK 2010 címmel pályázatot hirdet az alábbi kategóriákban:

Fotó
Mozgókép
Az immár hatodik évfolyam meghirdetésével
a város vezetése azt tartotta szem előtt, hogy a
városi fényképarchívum újabb színvonalas fényképanyaggal gyarapodjon. A város vezetésének
az az eltökélt szándéka, hogy az elkövetkező nemzedékeknek gazdag fénykép- és mozgóképanyaggal dokumentálja Dunaszerdahely dinamikus fejlődését, arculatának változásait és az itt
élő emberek mindennapjait.
A pályázat idei évfolyamára a következő témakörökben küldhetők be munkák:

Fotó:
- Az utca embere kritikus szemmel
- Utcák, terek, épületek, műemlékek és környezetük
/A fényképek méretei: 20x30 és 30x40 cm/

Mozgókép:
- Reklámfilm /max 0,5 perc/
- Videoklip /max 5 perc/
- Dokumentumfilm /5-15 perc/
A zsűri a válogatásnál csak olyan pályamunkákat
vesz figyelembe, amelyek a város életét, épületeit, környezetét örökítik meg, beazonosíthatóan Dunaszerdahelyhez kötődnek, és eddig még nem voltak pub-

likálva. A hagyományos módon készült fényképfelvételek mellett várjuk az elvontabb, számítógépes és
más új technikai eljárással készült fotókat is.
A pályázatra beküldött alkotásokat szakmai zsűri bírálja el. A beérkezett fotók közül a két legrangosabb alkotást díjazzák.. A polgármester különdíja 100 EURÓ, a zsűri fődíja 100 EURÓ. A sikeres pályázónak a kiállításra kerülő fotók után anyagköltség címén darabonként 6,60 EURÓt megtérítenek. (Ezt az összeget a kiállítás megnyitóján kapja kézhez a pályázó.) A fotókhoz kérjük csatolni a
negatívot, vagy a fényképeket CD-n, lehetőleg a képek címével ellátva. A CD-n egy külön fájl-ban
/Word/ a következő adatokat kell feltüntetni: név, keresztnév, pontos lakcím, e-mail, a választott kategória. A fotók, filmek beküldésével a versenyző beleegyezését adja a szervezőknek a munkák publikálásához, jutalom nélküli felhasználásához.
Mozgókép kategóriában a két legmegkapóbb
munkát díjazzák. A polgármester különdíja 200
EURÓ, a zsűri fődíja 100 EURÓ. A két legjobb
filmet a DSZTV is bemutatja.
Az eredményhirdetés és a díjak átadása a
győzteseknek egy nyilvános kiállítás keretén
belül történik 2010 decemberében a Kortárs
Magyar Galériában.
A pályamunkák 2010. október 22-ig adhatók
le a Vermes villában székelő Kortárs Magyar Galériában személyesen, vagy postázhatók az alábbi címre: Kortárs Magyar Galéria, Szabó Gyula utca 304/2, 92901 Dunajská Streda. (Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 10-tól 17 óráig)
Részletesebb tájékoztatás a 031 / 5529384-es
vagy a 00421-918-607 307-es számon.

Ankét
Van-e Hűségkártyája,
és mire használja?

Kudela Júlia: Harmadik éve van már
kártyám, de eddig sajnos, nem nagyon
használtam. Magas a vérnyomásom, sok
helyre nem mehetek el, ahova szeretnék.
Talán majd a jégpályára az unokákkal, de
még nem tudnak korcsolyázni. Jó, hogy
van ez a kártya.
Ollári Attila: Jelenleg nem nagyon
használom. Csak ha elmegyek a termálfürdőbe. Ide hetente eljárok, mert fontos a
regeneráció. Néha még az olcsóbb jégpályás belépőt is kihasználom. Parkolókártyára nincs szükségem, mert az iskolánál
parkolok és keveset is járok autóval. Jó ötlet, hogy van ez a kártya.

Gyetven Andrea: Én most kaptam először ilyen kártyát, eddig csak a páromnak
volt. Most már az egész család ki fogja használni. Pontosabban már használtuk is, amikor a műjégpályán voltunk. Olvastam az újságban, hogy van kedvezmény az iskolai
napközire, ezt is ki fogjuk használni.
Süke Beáta /pedagógus/: A napokban
kaptam meg a kedvezménykártyát. Most
van elöször ilyen kártyám. Elsősorban a fürdőben és a korcsolyapályán fogom használni. Mivel osztályfőnök vagyok, így tudom, hogy a szülők a 3 eurós napközis kedvezményt használják ki.
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Fotosúťaž, Anketa

Anketa
Máte Vernostnú kartu?

Ollári Attila: Kartu výhod som doteraz
príliš často nevyužíval. Len v termálnom kúpalisku, ktoré raz do týždňa pravidelne navštevujem, veď regenerácia je dôležitá. Niekedy využívam kartu aj na umelej ľadovej
ploche. Na parkovanie ju však nevyužívam,
lebo parkujem pri škole, a auto používam
len málokedy. Ale nápad s Vernostnou
kartou považujem za dobrý.
Szilvia Horváth /pedagóg/: Kartu výhod mám od začiatku. Ale napríklad zľavu na parkovaciu kartu som doteraz nevyužívala. Nakoľko učím v ZŠ Zoltána
Kodálya, parkujem pri Lidli, preto kartu
na tento účel nevyužívam.

Živý obraz
Dunajskej Stredy 2010
Podmienky tohtoročnej mestskej fotograﬁckej súťaže

Fotosúťaž 2009: fotograﬁa Tamary Fedotovej.

Samospráva mesta Dunajskej Stredy, Kuratórium Galérie súčasných maďarských umelcov a Dunajskostredská mestská televízia vyhlasujú aj pre tento rok fotograﬁckú súťaž
pod názvom ŽIVÝ OBRAZ DUNAJSKEJ STREDY 2010 v nasledovných kategóriách:

Fotografia
Krátka filmová tvorba
Cieľom vyhlasovateľov tohtoročného šiesteho
ročníka súťaže bolo rozšírenie fotoarchívu mesta
o nové kvalitné zábery, zachytávajúce každodenný život mesta. zadokumentovať jej dynamický rozvoj a zanechať budúcim generáciám obrazové svedectvo o živote Dunajskej Stredy a jej obyvateľov. Súťažné kategórie:

Fotografia:
- Mestský človek kritickým okom.
- Ulice, námestia, budovy, pamiatky a ich okolie
/rozmer fotografií: 20 x 30 a 30 x 40 cm/
Gabriella Varga: My pravidelne chodíme do termálneho kúpaliska. Odteraz
budeme využívať Vernostnú kartu na tento účel. Kartu máme prvýkrát, celá rodina ju bude využívať.
Júlia Kudelová: Vernostnú kartu mám
už tretí rok, ale doteraz som ju žiaľ nevyužívala. Mám vysoký krvný tlak, nemôžem ísť všade, kde by som chcela.
Možno pôjdem neskôr s vnúčatami na
klzisko, ale ešte nevedia korčuľovať. Je
dobré, že existuje táto karta.

Krátka filmová tvorba:
- reklamný spot /max. 0,5 min/
- videoklip /max 5 min/
- dokumentárny film /5-15 min/
Porota bude zo zaslaných prác vyberať do súťaže len tie, ktoré identifikovateľne zachytávajú
život mesta, zobrazujú jej budovy a ich okolie,
a jednoznačne sú späté s mestom, a doteraz neboli publikované. Popri klasických fotografiách
očakávame aj abstraktné zábery a fotomontáže
zhotovené počítačovou technikou a inými novými
technickými metódami.

Zaslané práce bude posudzovať odborná
porota. Dve najlepšie fotografie budú ocenené, a to cenou primátora /100 EUR/ a hlavnou
cenou poroty /100 EUR/. Úspešným uchádzačom, ktorých diela budú prezentované verejnosti na výstave najúspešnejších fotografií,
budú uhradené materiálové výdavky vo výške
6,6 EUR/ks. (Túto sumu obdrží súťažiaci na
otvorení výstavy z najúspešnejších prác./ K fotografiám prosíme pripojiť negatív alebo fotografie na CD nosiči s označením názvu fotografie. Na CD-čku v samostatnom súbore /vo
Worde/ prosíme uviesť nasledovné údaje:
meno, priezvisko, presnú adresu, e-mailovú adresu, zvolenú kategóriu. Súťažiaci v kategóriách fotografia a krtáka filmová tvorba dávajú súhlas organizátorovi na uverejnenie
súťažných prác, bez nároku na odmenu.
V kategórii krátka filmová tvorba budú
ocenené dve najpútavejšie práce, a to cenou
primátora /200 EUR/ a hlavnou cenou poroty /100 eur/. Dva najlepšie filmy budú prezentované aj v DSTV.
Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa
uskutoční na výstave v decembri 2010 v priestoroch Galérie súčasných maďarských umelcov.
Súťažné práce treba odovzdať osobne do 22.
októbra 2010 v Galérii súčasných maďarských
umelcov, ktorá sídli vo Vermesovej vile alebo zaslať poštou na nasledovnú adresu: Galéria súčasných maďarských umelcov, ul. Gyulu Szabóa 304/2, 929 01 Dunajská Streda. (Galéria
je otvorená v pracovných dňoch od 10 do 17
hod.) Bližšie informácie poskytnú na tel. č.
031/5529384 alebo na 0918/607-307.

Beíratások
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Iskolai beíratások futószalagon
(Folytatás az első oldalról.)
Szabó Gyula Alapiskola
Csölle Teréz igazgatónő: „Folyamatosan figyeljük a gyerekek képességeinek és készségeinek
fejlődését az első évfolyamban. A foglalkozásokon
játékos formában próbáljuk megállapítani, hogy
melyik készség és képesség fejlesztésére van szükség. Természetesen a program segíti a pedagógust
és a szülőt is, hogy ezeket a képességeket célszerűen és szakszerűen fejlessze.
Az iskolai szünetben, munkanapokon programszerű, táborszerű foglalkozásokat szervezünk
a gyerekeknek, hogy a szülő válláról levegyük
a gondot, ha nincs hová tenni a gyereket. Mert
a vakáció jóval hosszabb, mint a dolgozó szülők szabadsága.”
Az iskola kiválasztása fontos döntés.
Sok szülő gyermekével közösen készül az
iskolakezdésre.
Balogh Ildikó szülő: „Az első gondolatunk az
volt, hogy Dunaszerdahelyen legyen az iskola, magyar tanítási nyelvű legyen, hiszen nagyon fontos, hogy a magyar szülők gyermekei magyar iskolában tanuljanak. Legfontosabb a gyerek számára, hogy ide eljöjjön, illetve hasonló programokon részt vegyen, megismerkedjen az iskolával, a pedagógusokkal, a személyzettel és szeptember elsején félelem nélkül lépjen be ide.
A közös felkészülés során otthon kitöltjük a
foglalkoztató füzetekben szereplő gyakorlatokat, ismételgetjük a versikéket, amelyeket a tanító nénik ajánlanak és meghallgatjuk az óvodában tanult dolgokat is.”

Vámbéry Ármin Alapiskola
A Vámbéry Ármin Alapiskolában az évekkel ezelőtt bevezetett iskolaprogram sikeresnek bizonyult.
Ezt az iskolába beíratott gyermekek száma is tükrözi. Az iskola korszerű oktatást ígér a szülőknek.
Fibi Sándor igazgató: „Mi akkor, amikor ezzel az új programunkkal elindultunk, azt akartuk
bizonyítani, hogy az iskolának megvan a helye.
Nem kell ebbe a szülőt belevonni, nem kell a szülőre áthárítania a tanítást – és lám, itt az eredménye. Én úgy érzem, hogy minden probléma nélkül meglesz az első évfolyamban a három osztályunk, bízom abban, hogy talán négy osztályt is
tudunk nyitni a következő tanévben. Egy osztálycsoportra két pedagógust számítunk, egy napközis tanító nénit és egy osztály-tanítónénit.
A magyaron és szlovákon kívül kezdenek ismerkedni egy világnyelvvel. Első osztálytól fogva
megismerkedhetnek a számítástechnikával. Érdeklődési körüknek megfelelő szakköröket tudunk
számukra biztosítani.”
Nem kell a gyerekkel tanulni, színvonalas
oktatás – ilyen érveket sorakoztattak fel a
szülők az iskola mellett.

Ledneczky Alica szülő: „Mivel az anyanyelvünk magyar, szerettem volna, hogy magyar iskolába járjon. Elsősorban az iskola színvonalát
néztem. A tanító nénik nagyon aranyosak, kedvesek. Meg hát az első kislányom is ide jár és nem
kell 4-5 órát tanulnunk otthon, elég fél órát, maximum egy órát tanulni. S mivel a gyerek egész nap
itt van, van 6 órája, otthon tanulunk fél órát, akkor utána már ő is pihenjen.”

Kodály Zoltán Alapiskola
Az iskolák igyekeznek tehermentesíteni a
szülőket, vagyis a gyerekek már az iskolában megtanulják a következő napi leckét. A Kodály Zoltán AI-ban is sikerrel alkalmazzák ezt a módszert.

Az iskola vezetése már korábban felvette a kapcsolatot az óvodákkal, így a leendő elsősök nem
most jártak itt először.
Ibolya Olivér igazgató: „Elsőben a legfontosabb dolog, hogy a gyerekek beilleszkedjenek,
megismerjék az új környezetet, tanuljanak meg írni,
olvasni. Szeretnénk a szülők válláról teljes mértékben levenni a terhet, hogy ne kelljen már otthon tanulniuk a gyerekkel, mindent az iskolában
sajátítsanak el. A tapasztalatok alapján elmondhatom, hogy ez sikerült. Már az elsőtől nagy hangsúlyt helyezünk a művészeti tantárgyak oktatására, a zenére, a képzőművészetre, szép eredménynyel, a gyerekek nagyon élvezik.
A nagycsoportos óvodásokat meghívtuk hozzánk, bemutattuk nekik az iskolát, az elsősök és másodikosok műsort adtak nekik, almás pitével kínáltuk őket. Kolléganőink az óvodákban szülői értekezleteken vettek részt. Karácsony előtt szerveztünk egy nagyszabású iskola bemutatót, ahova
ugyancsak meghívtuk az óvodásokat és szüleiket.”
A szülők bizalommal fordulnak az iskolához.
Az iskola eredményei és a saját tapasztalataik is
ide irányítják őket.
Kohút Anikó szülő: „Én is ide jártam valamikor, és jó emlékeim vannak. Még vannak itt
olyan tanárok, akik annak idején engem tanítottak. Mi egy évet halasztottunk, tehát a gyermekem nagyon fel van készülve az iskolára. Várja is, írni tanul, olvas otthon. Érdeklik a számok,
a betűk, az olvasás. Úgyhogy remélem, nem lesz
vele gond. Az az egy év még kellett neki ahhoz,
hogy megérjen az iskolára, hogy nyugodtan végig tudja ülni a 45 percet.”

***
Következő lapszámunkban a Smetana ligeti,
valamint a Jilemnický utcai alapiskola ünnepélyes beíratásáról számolunk be.

-FK-
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Képriport

Városi beruházások 2009-ben,
II. rész

1.Az Erzsébet téri Benedek Elek óvoda felújítása magában foglalta az ablakok és ajtók cseréjét is. / V rámci rekonštrukcie budovy škôlky E. Benedeka na Alžbetínskom námestí
boli vymené aj okná a dvere.

Sor került a Kelet lakótelepi tömbgarázs tetőszerkezetének szigetelésére./ Bola izolovaná strecha budovy
hromadných garáží na sídlisku Východ.

A városi által működtetett bölcsőde tavaly egy újabb osztállyal bővült. / V jasliach, ktoré prevádzkuje mesto,
bola v roku 2009 zriadená ďalšia trieda pre najmenších.

Fotoreportáž
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Mestské investície
v roku 2009, II. časť

A Komenský utcai óvodában tavaly teljesen felújították az összes szociális helyiséget. / V škôlke na ulici Komenského v minulom roku boli kompletne zrekonštruované sociálne miestnosti.

A Karcsai úton alacsonyabb komfortú szociális lakásokat adtak át, a tartozókat
konténerlakásokba költöztették. / Na Kračanskej ceste odovzdali byty s nižším
komfortom a kontajnerové byty pre neplatičov.

A Rózsa ligeti óvodánál is több új parkolóhely áll a gépjárművezetők rendelkezésére.
/Aj pri škôlke v Ružovom háji pribudli ďalšie parkoviská.

A belváros parkolási gondjain is enyhített a Sládkovič utcán a gimnázium mellett létesített új parkoló. /
Na Sládkovičovej ulici bola vybudované nové parkovisko, čím sa zmiernili parkovacie starosti v centre mesta.

A Szent György utcán megújult a járda és az útburkolat. / Na ulici Svätého Juraja boli zrenovované chodníky a cestné komunikácie.
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Rendelet

A városi kitüntetések odaítéléséről
2009/16. számú általánosan kötelező érvényű városi rendeletet

I. § Bevezető rendelkezések
Ez az általánosan kötelező érvényű városi rendelet szabályozza azon kitüntetések odaítélésének
feltételeit, amelyeket Dunaszerdahely városa
egyéneknek és kollektíváknak adományozhat a város fejlődéséhez való kimagasló hozzájárulásukért,
a város képviseletéért és propagálásáért odahaza
vagy külföldön, rendkívüli humanitárius, emberéletet, a város vagy a lakosainak vagyonát mentő
cselekedetért, valamint társadalmi elkötelezettségért.
Dunaszerdahely városa a következő nyilvános
elismeréseket adományozza:
a/ Dunaszerdahely Város Díszpolgára,
b/ Dunaszerdahely Város PRO URBE Díja,
c/ Dunaszerdahely Város Polgármesteri Díja
d/ Dunaszerdahely Város Polgármesteri Emléklapja.

II. § Dunaszerdahely Városának
Díszpolgára
1. A díszpolgári elismerés olyan Dunaszerdahelyen kívül élő jelentős személyiségeknek ítélhető oda, akik sokéves tevékenységükkel
nagymértékben és rendkívül jelentős módon járultak hozzá a város fejlődéséhez és gyarapításához, érdekeinek védelméhez és jó hírnevének terjesztéséhez idehaza és külföldön,
vagy akik kimagasló alkotói teljesítményeikkel gazdagították az emberi civilizációt.
2. A tiszteletbeli polgár kitüntető cím odaítélésére
az 1. bekezdés alapján írásban javaslatot tehetnek a következők /a nyomtatvány a rendelet mellékleteként letölthető a város honlapjáról www.dunstreda.eu/:
a/ a polgármester,
b/ a városi képviselő-testület tagjai,
c/ a városi képviselők közvetítésével jogi és természetes személyek.
3. A díszpolgár kitüntető cím odaítélésére vonatkozó írásos javaslatnak tartalmaznia kell az
alábbiakat:
a/ a jelölt vezeték- és keresztnevét, titulusát, születési adatait, foglalkozását, munkaadóját, állampolgárságát, nemzetiségét és állandó
lakhelyének címét.
b/ a javaslat indoklását az elismerésre beterjesztett
személy eddigi hazai és külföldi tevékenységének, elért sikereinek értékelésével együtt,
c/ a jelölt, vagy az elhunyt személy özvegyének
belegyező nyilatkozatát arról, hogy egyetért
személyi adatainak feldolgozásával.
4. A díszpolgári elismerés odaítélésére vonatkozó
javaslatot az alábbi összetételű bizottság bí-

rálja el és terjeszti jóváhagyásra a városi képviselő-testület elé:
a kultúráért felelős polgármester- helyettes
– a bizottság elnöke,
az oktatás- és szociális ügyi, sport- valamint
kulturális szakosztály vezetője,
a városi képviselő-testület bizottsági elnökei.
5. A díszpolgári cím odaítéléséről okirat készül,
amelyet a polgármester lát el kézjegyével és ad
át. A díszpolgári cím adományozásának tényét
bejegyzik a városi emlékkönyvbe is.
6. A díszoklevelet minőségi, természetes alapanyagú lapra nyomtatják. Grafikai elrendezésének része a város címere és színei.
7. Az oklevél kétnyelvűen is elkészíthető, méghozzá oly módon, hogy a második példány a
kitüntetett személy anyanyelvén íródik, esetleg valamely világnyelven.
8. A város díszpolgára megkapja a díszpolgári kitüntetésre vonatkozó oklevelet.
9. Az oklevél címoldalára van nyomtatva a város címere és az alábbi szöveg: "Dunaszerdahely Város Díszpolgára”
10. Az első oldalon van feltüntetve a díszpolgár
neve és lakhelye, születési adatai, az elismerés odaítélésének időpontja, a város pecsétje
és a polgármester aláírása. A hátlapon vannak
feltüntetve a díszpolgár jogai.
11. A díszpolgárnak a díszoklevéllel együtt átadják a város fémből készült, tokban elhelyezett, jelképes kulcsát.
12. A díszpolgárt felruházzák a Dunaszerdahely
város polgárát megillető valamennyi joggal, kivéve azt a jogot, hogy a városi képviselő-testület képviselőjévé vagy polgármesterré legyen választható, hogy választójoggal bírjon a
helyi szervek megválasztását illetően, továbbá
nem szavazhat a város életét és fejlődését befolyásoló fontos kérdésekről /helyi referendum/.
13. A díszpolgárt megillető jogok a következők:
- részvétel a városi képviselő-testület ülésein, tanácsadói minőségben,
- meghívható a város által rendezett hivatalos
ünnepségekre,
- előnyben részesül, vagy soron kívül fogadják
a városi önkormányzat szervei a köz- vagy magánügyek intézésekor.
14. A kitüntetett személynek a városi képviselő-testület ülésén adják át a díszpolgári cím
adományozását tanúsító oklevelet és a város
jelképes kulcsát.
15. Kivételes esetekben a díszpolgárság a kitüntetésre érdemesített személy halála után –
in memoriam - is odaítélhető. Ez esetben a kitüntetett személy hozzátartozója veheti át az
elismerést.

III. § Dunaszerdahely Városának
PRO URBE Díja
1. Dunaszerdahely Város Díját Dunaszerdahely Városi Képviselő-testülete adományozza. /a továbbiakban csak Városi Képviselő-testület/
egyéneknek és kollektíváknak / a továbbiakban
csak jelölt/ a Dunaszerdahely Város fejlesztésében felmutatott érdemeiért, kiváló alkotói
munkásságáért, valamint a kultúra, a sport, a nevelés, a közművelődés és a tudomány, illetve a
társadalmi élet területén elért eredményeiért.
2. Írásos javaslatot az elismerés odaítélésére /1.
számú melléklet, letölthető a város honlapjáról – a szerk. megj./ az 1. bekezdés értelmében
beterjeszthet:
a/ a polgármester,
b/ a Városi Képviselő-testület tagjai,
c/ jogi vagy természetes személyek a képviselőtestület tagjainak közvetítésével.
3. Az elismerés odaítélésére benyújtott javaslatnak
tartalmaznia kell:
a/ a jelöltekre vonatkozó adatokat:
egyének esetében: a vezeték- és keresztnevet,
a titulust, a születési dátumot, a foglalkozást,
munkaadót, állampolgárságot, nemzetiséget,
az állandó lakhely címét.
kollektívák esetében: az elnevezést, székhelyet, a jogi személy statutáris képviselőjét, a kollektíva tagjainak számát, a tevékenység jellegét.
b/ a javaslat indoklását, kiegészítve az eddigi tevékenység értékelésével, az idehaza és külföldön elért sikerekkel és elismerésekkel.
c/ a jelölt vagy a hozzátartozó személy beleegyezését a személyi adatainak feldolgozásába.
4. Az elismerés odaítélésére vonatkozó javaslatokat az alábbi összetételű bizottság bírálja el és
tesz állásfoglalásban javaslatot a városi képviselő-testületnek:
a kultúráért felelős polgármester-helyettes – a
bizottság elnöke
az oktatás-, szociális, sport- valamint kulturális ügyi szakosztály vezetője,
a Városi Képviselő-testület bizottsági elnökei.
5. A kitüntetettnek az elismerést a polgármester
adja át a Városi Képviselő-testület ünnepi ülésén és a díj átadását beírják a város emlékkönyvébe.
6. A elismerés odaítéléséről okirat készül, amelyben szerepel a kitüntetett vezeték- és keresztneve,
titulusa és címe, az elismerés odaítélésének dátuma és helye, a polgármester aláírása, nevének
és tisztségének feltüntetésével, és ott kell szerepelnie a város pecsétjének is. Az okirat kétnyelvűen is elkészíthető, oly módon, hogy a má-
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sodpéldány a kitüntetett anyanyelvén készül,
vagy más világnyelven.
7. A díj egy bronz érem, a város címerével és a felirattal PRO URBE DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY.
8. Dunaszerdahely Város PRO URBE Díját évente legfeljebb három jelöltnek lehet odaítélni.
9. Az elismerés részét pénzjutalom is képezheti 1
000 eurós összegben, amit a Képviselő-testület
hagy jóvá.
10. Az elismerést újra megkaphatja ugyanaz a személy is, de az előző kitüntetés óta legalább 5 évnek kell eltelnie.
11. Kivételes esetben az elismerés a kitüntetendő
személy halála után – in memoriam – is odaítélhető. Ebben az esetben a kitüntetett hozzátartozója veheti át az elismerést.

IV. § Dunaszerdahely Város Polgármesterének Díja
1. Dunaszerdahely Város Polgármesterének Díját /a továbbiakban csak a polgármester díja /
a polgármester adományozza egyéneknek vagy
kollektíváknak a kiváló alkotó munkáért, jelentős tudományos, művészeti, sport-, pedagógiai eredményekért, valamint emberélet,
továbbá a város, illetve a városbeliek vagyonának megmentéséért, ugyanígy olyan személyek tevékenységének elismeréseként, akik
jelentős mértékben hozzájárultak a város gazdasági és kulturális fejlődéséhez, valamint jó
hírnevének terjesztéséhez idehaza és külföldön,
s nem utolsósorban a Jánsky Érem Aranyfokozatát birtokló véradóknak.
2. A polgármester díjának odaítélésére írásban
nyújthatnak be javaslatot a polgármesternek a
városi képviselő-testület tagjai, továbbá jogi és
természetes személyek. /1. számú melléklet, letölthető a honlapról - a szerk. megj. /
3. A kitüntetés odaítélésére vonatkozó javaslatoknak
az alábbi adatokat kell tartalmazniuk:
a/ a jelölt adatait:
egyének esetében: a vezeték- és keresztnevet,
a titulust, a születési dátumot, a foglalkozást,
a munkaadót, az állampolgárságot, a nemzetiséget, az állandó lakhely címét,
kollektívák esetében: az elnevezést, a székhelyet, a jogi személy statutáris képviselőjét,
a kollektíva tagjainak számát, a tevékenység
jellegét.
b/ a javaslatot ki kell egészíteni az eddigi tevékenység értékelésével, az elért sikerekkel,
valamint a hazai és külföldi elismerésekkel.
c/ a jelölt vagy a hozzátartozó beleegyezését a személyi adatok feldolgozásába.
4. A polgármester díjának odaítéléséről a polgármester dönt.
5. A polgármester díját a köszönőlevélen kívül egy
tárgyi ajándék, vagy pénzbeli jutalom képezi.
a/ egyének esetében maximálisan 300 eurós
összegig,
b/ kollektívák esetében 1 000 eurós összegig.
6. A polgármester díját ünnepség keretében
adják át és ezt a tényt beírják a város emlékkönyvébe.

V. § Dunaszerdahely Város Polgármesterének Emléklapja
1. Dunaszerdahely Város Polgármesterének Emléklapját (továbbiakban csak "emléklap") a
polgármester egyéneknek és kollektíváknak
adományozza.
a) ha jelentős érdemeket szereztek a régió, a
város fejlesztésében, képviseletében és
propagálásában,
b) jelentős munka- és életjubileum, vagy egyéb
évforduló esetén valamely közhasznú vagy civil szervezet tagjaként kifejtett sokéves, tevékeny munkásságért.
2. A kitüntetés adományozására írásbeli javaslatot (1. számú melléklet -letölthető a város honlapjáról – a szerk. megj./ a városi képviselő-testület tagjai, jogi és magánszemélyek terjeszthetnek a polgármester elé.
3. A kitüntetésre tett javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a jelölt adatait
egyéneknél: a vezetéknevet, keresztnevet, titulust, születési dátumot, foglalkozást, munkáltatót, állampolgárságot, nemzetiséget, állandó lakcímet
kollektívák esetében:
az elnevezést, székhelyet, a jogi személy statutáris képviselőjét, a kollektíva tagjainak
számát, a tevékenység jellegét,
b/ a javaslat indoklását, kiegészítve az eddigi tevékenység értékelésével, az idehaza és
külföldön elért sikerekkel, elismerésekkel,
c/ a jelölt vagy a hozzátartozó személy beleegyezését személyi adatainak feldolgozásába.
4. A polgármester emléklapjának adományozásáról a polgármester dönt.
5. A polgármester emléklapjának adományozása
kitüntető megtiszteltetés, és nem jár pénzbeli
vagy más anyagi előnyökkel.

VI. § Végrehajtó rendelkezések
1. Dunaszerdahely Városa minden évben március
31-ig felhívást jelentet meg a nyomtatott és az
elektronikus sajtóban a városi kitüntetések adományozására tett javaslatok beterjesztésére.
2. A Dunaszerdahely Város kitüntetéseinek adományozására tett javaslatok minden évben május 31-ig nyújthatók be.
3. A Dunaszerdahely Város kitüntetéseinek adományozásával kapcsolatos dokumentációt a
Városi Hivatalban a polgármesteri iroda szervezési alosztálya vezeti.
4. A városi önkormányzat visszavonhatja az I. cikkely 2. a) és 2. b) pontjában tárgyalt kitüntetést,
ha a kitüntetett súlyos okból kifolyólag érdemtelennek bizonyult rá, mivel bűncselekményt
vagy más olyan tettet követett el, amely ellentétes a város érdekeivel vagy ellenkezik az országok, nemzetek, nemzetiségek, fajok együttélésének általánosan elfogadott szabályaival.
5. A kitüntetés visszavonására a polgármester, a városi önkormányzat képviselői, valamint jogi és természetes személyek tesznek javaslatot a városi önkormányzat képviselőinek közvetítésével. A javaslatot az a bizottság bírálja felül, amely a kitüntetés adományozására tett javaslatokról döntött.

VII. § Záró rendelkezések
1. Ezzel hatályát veszti Dunaszerdahely Város
1998. 6. 23-án kelt általánosan kötelező érvényű
rendelete Dunaszerdahely Város díszpolgárságának adományozásáról.

VIII. § Hatályba lépés
1. Ez az általános érvényű rendelet 2O1O. január
1-én lép hatályba.
Kelt Dunaszerdahelyen 2OO9. december 15-én
Dr. Hájos Zoltán polgármester
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Nariadenie

O udeľovaní verejných ocenení Mesta
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 16/2009 zo dňa 15. decembra 2009

I. Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky a spôsob udeľovania ocenení Mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta, za jeho reprezentáciu a propagáciu doma i v zahraničí, za
mimoriadne humánne činy pri záchrane ľudského
života, majetku mesta a jeho obyvateľov a za spoločenskú angažovanosť.
2. Mesto Dunajská Streda udeľuje tieto verejné
ocenenia:
a) Čestné občianstvo Mesta Dunajská Streda
b) Cenu Mesta Dunajská Streda PRO URBE
c) Cenu primátora Mesta Dunajská Streda
d) Pamätný list primátora Mesta Dunajská
Streda

II. Čestné občianstvo Mesta Dunajská Streda
1. Čestné občianstvo možno udeliť významným
osobnostiam, žijúcim mimo Dunajskej Stredy
(nie sú obyvateľmi mesta), ktorí sa dlhodobo a
mimoriadne, obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho
záujmov a šírenie jeho dobrého mena doma i vo
svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
2. Písomný návrh na udelenie čestného občianstva
(príloha č.1) podľa ods. 1 môžu podať:
a) primátor
b) poslanci mestského zastupiteľstva
c) právnické osoby a fyzické osoby prostredníctvom poslancov Mestského zastupiteľstva
3. Návrh na udelenie čestného občianstva musí
obsahovať :
a) údaje o kandidátovi: meno, priezvisko, titul,
dátum narodenia, povolanie, zamestnávateľ,
štátna príslušnosť, národnosť, adresa trvalého
pobytu
b) zdôvodnenie návrhu doplnené zhodnotením doterajšej činnosti, dosiahnutými úspechmi a oceneniami doma i v zahraničí.
c) vyhlásenie kandidáta resp. pozostalého
manžela o súhlase so spracovaním jeho
osobných údajov
4. Návrhy na udelenie čestného občianstva posudzuje a predkladá stanovisko mestskému zastupiteľstvu komisia v zložení:
zástupca primátora mesta pre oblasť kultúry –
predseda komisie
vedúca odboru školstva, sociálnych vecí,
športu a kultúry
predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva

5. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje a odovzdáva primátor
mesta so zápisom o udelení ceny do pamätnej knihy.
6. Listina sa vyhotovuje na kvalitnom prírodnom
papieri. Jej grafická úprava obsahuje farby a erb
mesta. V texte sú uvedené okrem mena a priezviska, zásluhy pocteného a práva čestného občana mesta. Listina je opatrená pečaťou mesta.
7. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým
spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného, prípadne v niektorom svetovom jazyku.
8. Čestnému občanovi mesta sa odovzdáva legitimácia potvrdzujúca udelenie čestného
občianstva.
9. Na titulnej strane legitimácie je vytlačený erb
mesta Dunajská Streda a text : " Čestný občan
mesta Dunajská Streda".
10. Na prvej strane sa uvedie meno a bydlisko čestného občana, dátum jeho narodenia a dátum udelenia čestného občianstva, pečiatka mesta a podpis primátora mesta. Na druhej strane sú uvedené
práva čestného občana.
11. Čestnému občanovi k listine o legitimácii sa
odovzdáva symbolický kľúč mesta vyhotovený
z kovu, umiestnený v puzdre.
12. Čestný občan mesta Dunajská Streda nadobúda
všetky práva obyvateľa mesta, okrem práva byť
zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva,
primátora mesta, voliť orgány samosprávy mesta a hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum).
13. Zvláštnymi právami čestného občana sú:
- zúčastniť sa zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,
- byť pozvaný na oficiálne slávnosti usporiadané mestom,
- byť prednostne prijatý orgánmi mestskej samosprávy pri vybavovaní verejných alebo
súkromných záležitostí,
14. Listina a legitimácia o udelení štátneho občianstva, symbolický kľúč mesta sa odovzdáva
poctenému na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
15. Výnimočne možno udeliť čestné občianstvo jednotlivcom i po smrti – in memoriam. V takomto prípade ocenenie môže prevziať rodinný príslušník pocteného.

III. Cena Mesta Dunajská Streda
PRO URBE
1. Cenu Mesta Dunajská Streda udeľuje Mestské
zastupiteľstvo v Dunajskej Strede ďalej len
„Mestské zastupiteľstvo“ jednotlivcom a ko-

lektívom (ďalej len „kandidát“) za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda , za vynikajúce
tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti
kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a vedy,
spoločenského života.
2. Písomný návrh na udelenie ocenenia (príloha č.1)
podľa ods.1 podáva :
a) primátor
b) poslanci mestského zastupiteľstva
c) právnické osoby a fyzické osoby prostredníctvom poslancov mestského zastupiteľstva
3. Návrh na ocenenie musí obsahovať :
a) údaje o kandidátovi
u jednotlivcov: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, povolanie, zamestnávateľ,
štátna príslušnosť, národnosť, adresa trvalého pobytu
u kolektívov: názov, sídlo, štatutárny zástupca právnickej osoby, počet členov kolektívu, zameranie činnosti
b) zdôvodnenie návrhu doplnené zhodnotením doterajšej činnosti, dosiahnutými úspechmi a oceneniami doma i v zahraničí.
c) vyhlásenie kandidáta resp. pozostalého
manžela o súhlase so spracovaním jeho
osobných údajov
4. Návrhy na udelenie ocenenia posudzuje a predkladá stanovisko mestskému zastupiteľstvu komisia v zložení :
zástupca primátora mesta pre oblasť kultúry –
predseda komisie
vedúca odboru školstva, sociálnych vecí,
športu a kultúry
predsedovia komisií mestského zastupiteľstva
5. Vyznamenanie odovzdáva ocenenému primátor mesta na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva so zápisom o udelení ceny do
pamätnej knihy.
6. O udelení ocenenia sa vydáva listina, v ktorej
je uvedené meno, priezvisko, titul, adresa oceneného, miesto a dátum udelenia, podpis primátora s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie, listina je opatrená pečaťou mesta. Listinu
možno vyhotoviť aj dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného, prípadne v
niektorom svetovom jazyku.
7. Cenou je bronzová medaila s erbom mesta a nápisom PRO URBE DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY.
8. Cenu Mesta Dunajská Streda PRO URBE
možno každoročne udeliť maximálne trom navrhnutým kandidátom.
9. Súčasťou ocenenia môže byť aj peňažná odmena do výšky 1000 EUR schválená mestským zastupiteľstvom.
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10. Vyznamenanie sa môže opätovne udeliť tým
istým oceneným, najskôr však po uplynutí piatich rokov od posledného udelenia.
11. Výnimočne sa ocenenie môže udeliť jednotlivcom i po smrti – in memoriam . V takomto
prípade ocenenie môže prevziať rodinný príslušník oceneného.

IV. Cena primátora Mesta Dunajská Streda
1. Cenu primátora Mesta Dunajská Streda (ďalej
len „cena primátora“) udeľuje primátor jednotlivcom a kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej,
umeleckej, športovej, výchovnej činnosti, za
účasť pri záchrane ľudského života, majetku mesta a občanov, ďalej za činnosť osôb, ktorí sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a
kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a reprezentáciu doma i v zahraničí, darcom krvi –
držiteľom Zlatej Janskej plakety.
2. Písomný návrh na udelenie ceny primátora (príloha č.1) môžu podať poslanci mestského zastupiteľstva, právnické osoby a fyzické osoby primátorovi mesta (príloha sa dá stiahnuť z webovej
stránky www.dunstreda.eu).
3. Návrh na ocenenie musí obsahovať :
a) údaje o kandidátovi
u jednotlivcov: meno, priezvisko, titul, dátum
narodenia, povolanie, zamestnávateľ, štátna príslušnosť, národnosť, adresa trvalého pobytu
u kolektívov: názov, sídlo, štatutárny zástupca právnickej osoby, počet členov kolektívu,
zameranie činnosti
b) zdôvodnenie návrhu doplnené zhodnotením doterajšej činnosti, dosiahnutými úspechmi a oceneniami doma i v zahraničí.
c) vyhlásenie kandidáta resp. pozostalého
manžela o súhlase so spracovaním jeho
osobných údajov.
4. O udelení ceny primátora rozhoduje primátor mesta.
5. Cenu primátora predstavuje ďakovný list a vecný dar, alebo finančný dar.
a) jednotlivcom najviac do výšky 300 EUR
b) kolektívom najviac do výšky 1000 EUR
6. Cena primátora sa odovzdáva pri slávnostnej príležitosti so zápisom do pamätnej knihy mesta.

V. Pamätný list primátora Mesta
Dunajská Streda
1. Pamätný list primátora Mesta Dunajská Streda
(ďalej len „pamätný list“) udeľuje primátor
mesta jednotlivcom a kolektívom
a) ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu, mesta
b) pri významnom pracovnom či životnom jubileu
alebo inom jubileu za dlhoročné pôsobenie,
členstvo a aktivitu v určitej verejnoprospešnej
alebo neziskovej organizácii.
2. Písomný návrh na udelenie ocenenia (príloha č.1)
môžu podať poslanci mestského zastupiteľstva,
právnické osoby a fyzické osoby primátorovi
mesta (príloha je na webovej stránke DS).

3. Návrh na ocenenie musí obsahovať :
a) údaje o kandidátovi
u jednotlivcov : meno, priezvisko, titul, dátum
narodenia, povolanie, zamestnávateľ, štátna príslušnosť, národnosť, adresa trvalého pobytu
u kolektívov: názov, sídlo, štatutárny zástupca právnickej osoby, počet členov kolektívu,
zameranie činnosti
b) zdôvodnenie návrhu doplnené zhodnotením doterajšej činnosti, dosiahnutými úspechmi a oceneniami doma i v zahraničí.
c) vyhlásenie kandidáta o súhlase so spracovaním jeho osobných údajov
4. O udelení pamätného listu primátora rozhoduje primátor mesta.
5. Udelenie pamätného listu primátora je čestnou
poctou a nie je dôvodom na finančné ani iné
hmotné výhody.

VI. Spoločné ustanovenia
1. Mesto Dunajská Streda do 31. marca v príslušnom kalendárnom roku zverejní prostredníctvom tlačených a elektronických médií výzvy na predkladanie návrhov na udelenie verejných ocenení.
2. Návrhy na udelenie verejných ocenení Mesta Dunajská Streda sa môžu predkladať počas aktuálneho roka do 31. mája.

3. Dokumentáciu o udeľovaní ocenení Mesta Dunajská Streda vedie Mestský úrad, Referát organizačného Útvaru primátora.
4. Mestské zastupiteľstvo môže udelené ocenenia
uvedené v článku I. v bode 2. písm. a) a b) odňať, ak ich držiteľ zo závažných dôvodov už nie
je tejto pocty hodný z dôvodu, že sa dopustil
trestného činu alebo iného skutku, ktorý je v zásadnom rozpore so záujmami mesta alebo odporuje všeobecne platným normám spolužitia štátov, národov, národností a rás.
5. Návrh na odňatie ocenenia predkladá primátor
mesta, poslanci mestského zastupiteľstva a
právnické osoby a fyzické osoby prostredníctvom
poslancov mestského zastupiteľstva. Návrh posudzuje komisia, ktorá posudzovala návrhy na
udelenie ocenenia.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda zo dňa 23.6.1998 o udelení
čestného občianstva Mesta Dunajská Streda.

VIII. Účinnosť
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
účinnosť dňa 1. januára 2010.
V Dunajskej Strede, 15. decembra 2009
JUDr. Zoltán Hájos, primátor
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Olvasói verseny, reklám

Čitateľská súťaž, reklama

ITelCom–az Ön partnere a digitális világban
Szeretnénk bemutatni újonnan megnyitott üzletünket, amely a legújabb műszaki megoldásokat kínálja
számítástechnika, digitális televíziózás, internetes kapcsolat, valamint a biztonsági rendszerek terén. Korszerű berendezések széles körét kínáljuk és tanácsot adunk a szórakoztató elektronika terén, vállalatok
telefonos megoldásaival- internetes csatlakozással és a digitális televíziózással kapcsolatban is.
Az UPC Broadband Slovakia s.r.o. üzleti partnerei vagyunk, így nálunk az általuk kínált összes szolgáltatás közül válogathat, mint például: UPC DIRECT digitális műholdas tv, DIGITÁLIS KÁBEL TV,
UPC FIBER POWER internet és előnyös TRIPLE PLAY csomagok.
Látogasson el üzletünkbe a Bacsák utca 247. szám alá, és minden nálunk megkötött szerződés esetében 5%-os kedvezményt adunk termékeinkre.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9:00 –17:30, szombat: 9:00 –12:00
www.itelcom.sk

ITelCom - Váš partner v digitálnom svete
Chceli by sme Vám predstaviť našu novootvorenú predajňu, orientujúcu sa na moderné technológie
v oblasti výpočtovej techniky, digitálnej televízie, zabezpečovacej techniky a internetového pripojenia.
Ponúkame vám široké portfólio najmodernejších zariadení a samozrejme aj poradíme v orientácií sa na
trhu domácej zábavy ako aj firemných riešení od telefonovania cez pripojenie na internet až po digitálnu televíziu. Sme obchodným partnerom firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. takže si u nás môžete vybrať zo všetkych služieb tejto spoločnosti: UPC DIRECT satelitnú digitálnu televíziu, UPC FIBER POWER internet, DIGITÁLNU KÁBLOVÚ TELEVÍZIU a výhodné TRIPLE PLAY balíčky. Navštívte
nás v našej predajni na Bacsákovej ulici č. 247 a získajte ku každej zmluve kupón na 5%-nú zľavu z nášho sortimentu.
Otváracia doba: pondelok- piatok 9:00 – 17:30 sobota 9:00 – 12:00 tel.: 031 321 99 99
www.itelcom.sk
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Nejde

Výhercovia čitateľskej súťaže z 27. januára

Legutóbbi feladványunk így hangzott: 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 helyes válaszokat beküldők közül hárman egy-egy detoxikációs masszázst nyertek az
akupunktúra-központban..

V poslednom vydaní DH sme položili nasledovné otázky: 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? Traja vylosovaní vyhrávali po 1 medovej detoxikačnej masáži,
ktorú výhercom venuje ambulancia.

Nyerteseink:

Vyhrávajú:

Garai Erzsébet, Rózsaliget 1354/10, Sánka Péter, Sikabony és Lelkes Tímea, Kertész utca 130/23. A nyereményért a rehabilitációs központban jelentkezzenek . Időpontot a 0918/849-829-es telefonszámon
egyeztessenek. Szükséges a személyazonossági igazolvány bemutatása.

Erzsébet Garai, Ružový háj 1354/10, Péter Sánka, Malé Blahovo
a Tímea Lelkes, Záhradnicka 130/23. Pre výhru sa môžete prihlásiť priamo v ambulancii. Termín si môžete dojednať na čísle: 0918/ 849-829. Treba sa preukázať občianskym preukazom.

Új kérdésünk így hangzik:
Melyik utcán találhatő az ITelCom üzlete?
A nyertesek 20 eurós vásárlási utalványt nyernek.
Válaszaikat legkésőbb 2010. február 19-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 emailmegfejtésben a nevüket és a címüket is feltüntetni, különben a választ
nem vesszük figyelembe.

Nová otázka:
Na akej ulici sa nachádza predajňa ITelCom?
Výhercovia obdržia nákupnú poukážku v hodnote 20 eur.
Odpovede zašlite najneskôr do 19. 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
Činčura Anna
Kázmér Laura
Adiaba Bondoa Berill
Kovács Rudolf
Dominika Škarbová
Juhos Donát
Maschtovská Lara
Nagy Dezider
Lešková Lili
Rigó Peter

Programy, Kronika
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Kortárs Magyar
Galéria /Vermes villa/
Vizsolyi János szobrászművész Áttekintés
című kiállításának megnyitója 2010. február 19-én,
pénteken 17 órakor lesz. Kurátor: Budahelyi Tibor,
a tárlatot megnyitja Wehner Tibor művészettörténész. A kiállítás megtekinthető március 11-ig.

Galéria súčasných maďarských
umelcov /Vermesova vila/

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

Relácie DSTV:
Vernisáž výstavy sochára Jánosa Vizsolyiho.
Prehľad sa koná 19. februára o 17. hod. Výstava je otvorená do 11. marca.

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

Elhalálozások – Zomreli
Gálik Ján /1928/
Beláčeková Anna /1940/
Varga Peter /1965/
Vangel Vojtech /1926/
Lénárt Ľudovít /1939/
Katonaová Zuzana /1951/
Steckler Ladislav /1950/
Lelkesová Helena /1933/
Krížová Viera /1954/
Farkas Ján /1944/
Martáková Oľga /1931/

Házasságkötés – Sobáše
Gál Daniel – Kissová Andrea

Verejné osvetlenie, odpratanie snehu:
ohlásenie porúch,
postrehy, sťažnosti
0905/624-561 (celý deň),
590-3920 (v úradných hodinách).
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A VMK februári programja – Februárový program MsKS
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

A VMK márciusi előzetese– Z marcového programu MsKS

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

március 7.–10.00 ó.: a dunaszerdahelyi sakkcsapat I. ligás mérkőzése
március. 9.–17.00 ó.: Ki mit tud? 2010 –elődöntő
március 15.–16.00 ó.: Március 15! Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es magyar forradalom
és szabadságharc évfordulóján
március 21.–15.00 ó.: CSALÁDI VASÁRNAP – HÚSVÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ
március 25.–19.00 ó.: a L’ART POUR L’ART TÁRSULAT: ANYÁM TYÚK, AVAGY AZ
EMBER TRAGÉDIA
március 26.–10.00 ó.: VÁROSI TANÍTÓNAP
március 27.– 9.00 ó.: VII. CSALLÓKÖZI EZOTERIKUS FESZTIVÁL
március 30.–18.00 ó.: Ki mit tud? 2010 – a tehetségkutató döntője
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Minőségibb ügyfélfogadás
Odbornosť na prvom mieste
Különleges téli versenyt szervezett a városi
fenntartású öt alapiskola és a művészeti alapiskola tanulói részére a Wertheim. A cég által
létrehozott szánkódombon iskolánként 5 fős
csapatok vettek részt az első dunaszerdahelyi
hócsúszka versenyen. Az első helyet a Szabó
Gyula Alapiskola csapata szerezte meg a Jilemnický utcai Alapiskola és a Kodály Zoltán
Alapiskola előtt. A versenyzőket megvendégelték, frissítőkkel látták el őket és kis édességcsomagot is kaptak. A részvevő iskoláknak
a cég 8 -8 krétapapírcsomagot ajándékozott.

Firma Wertheim organizovala pre základné školy a ZUŠ v zriadení mesta nevšednú súťaž, prvú svojho druhu v meste.
Na sankárskom kopci, ktorý dala postaviť
spoločnosť, súťažili 5-členné družstvá
škôl snehovými klzákmi. Prvé miesto získala ZŠ Gyulu Szabóa, pred ZŠ na Jilemnického ulici a ZŠ Zoltána Kodálya.
Pretekárov pohostili občerstvením a odmenili sladkosťami. Zúčastneným školám Wertheim daroval po 8 balíkov kancelárskeho papiera.

Mit kínálnak óvodáink?
Čo ponúkajú škôlky?

Találkozzunk Dunaszerdahely Város

1. Önkormányzati
2010.
Bálján február
13-án

Megyei hírek
Župné správy

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.
Dunajskostredský Hlásnik Dvojtýždenník mestského úradu l Šéfredaktorka: Erzsébet P. Vonyik l Fotografie: Kanovits Gábor l Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 50. l Tel.: 590 3946 l email: press@dunstreda.eu l Internet: www.dunstreda.eu l Grafická
príprava: PG l Tlačiareň: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr
l Expedícia: MSÚ l Evidenčné číslo: 233/08 l Nepredajné.

DH

A roma program pillérei
Piliere rómskeho programu

Dunaszerdahelyi Hírnök A városi hivatal lapja l Megjelenik kéthetente l Fõszerkesztő: P. Vonyik Erzsébet l Fotók: Kanovits Gábor l
A szerkesztőség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Fő utca 50. l Tel.: 590
3946 l e-mail: press@dunstreda.eu l Internet: www.dunstreda.eu l Nyodai előkészítés: PG l Nyomda: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft.,
Győr l Lapterjesztés: Városi Hivatal l Nyilvántartási szám: 233/08 l Ingyenpéldány.

