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Tesztelés után – és előtt
Amikor ezeket a sorokat írom, már a harmadik napja zajlik a „Co-
vid-szűrés”, azaz a koronavírus-tesztelés a városban. A lakossági 
visszajelzések szerint megfelelően és rendkívül ügyesen működik 
az az időpontfoglalásra alkalmas online rendszer is, amelyet Du-
naszerdahelyen a szűrés megkönnyítése miatt alakított ki a lako-
sok számára a városi önkormányzat. 

Elmondható, hogy a tavalyi országos tesztelésen tapasztaltakat, 
a hosszú sorokat, az embertömeget és az órák hosszat tartó vá-
rakozásokat sikerült a városvezetésnek ügyesen elkerülnie. Aki te-
hát szeretett volna eljutni a tesztelésre, az minden gond nélkül és 
időben megtehette, sőt azokra is gondolt az önkormányzat, akik 
nem tudtak az internetes felületen helyet foglalni – őket három 
helyszín is fogadta. 

Mindenesetre, ahogyan éppen néztem, még az utolsó napokon 
is lehetett szabad időpontokat találni a város weboldalán bejelent-
kezve.

Az első nap hat, míg a másodikon hét mintavételi ponton várták 
a tesztelésre érkezőket. Noha az első nap 1,22%-nyi volt Duna-
szerdahelyen a pozitívan teszteltek személyek aránya (2454 tesz-
teltből 30 volt pozitív), másnapra 3%-ra (3,03%-ra) urgott fel az 
arány – összesen 3622 tesztelt lakosból ugyanis 110 lett pozitív. 
A mögöttünk álló két nap mérlege így 6076 lakosból 140 fő, tehát 

2,3% a pozitívan tesztelt személy. A tesztelés további 
napjain azonban sajnos még újabb és újabb fertőzni ké-
pes Covid–19 pozitív személyt találnak. (Mikor a kedves 
olvasók a kezükben tartják a lapot, már a tesztelés utáni 
napokat írjuk...)

Sajnos olyan súlyos helyzet alakult ki január 23-án a 
Karcsai úti lakosoknál –  23.837% volt koronavírusos kö-
zöttük –, hogy a regionális közegészségügyi hivatal még 
aznap este tíz napra karantén alá helyezte a Karcsai úti 
telepet.

Mögöttünk van a tesztelés, mégis az eredmények azt 
mutatják, hogy bizony Dunaszerdahely bekerül a követ-
kező körbe is. És persze borítékolható, ha felelőtlenek 
maradunk, minden bizonnyal a rá következőbe is. 

Mert lezárás ide, lockdown oda, bizony nagy a for-
galom a mindennapokban a városban, s valljuk be, az 
emberek nagy része felelőtlen. Hogy „büszkesége”, fe-
gyelmezetlensége vagy nemtörődömsége okán, avagy 
azért, mert már belefáradtak a szájmaszkos, otthonülős 
mindennapokba? Mindenki döntse el maga a választ.

Nagy Attila főszerkesztő (Fotó: Nagy Gyula)
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Vážené Dámy! Vážení Páni! Milí Dunajskostredčania!

Opäť nadišiel čas osláviť príchod No-
vého roka. V túto chvíľu sme sa zvykli 
obzrieť za poslednými dvanástimi me-
siacmi. 

Je to čas bilancovania, zhodnotenia 
všetkého, čo sa udialo v našich živo-
toch i okolo nás, čas vyjadrenia vďaky 
za dobro, ktorého sa nám dostalo, za 
dobro, ktoré sme mi sami mohli dať. 
A myslím si, že vďačnosť je to, čomu 
sme sa v poslednej dobe vedome učili; 
ruka v ruke s nádejou, práve vďačnosť 
nám pomohla prekonať ťažkosti, kto-
rým sme boli v uplynulých mesiacoch 
vystavení. 

Nezabúdajme na to, že aj keď sme 
si v roku 2020 museli prejsť skúškami, 
ktoré v našej minulosti nemali páru, 
vždy nás sprevádzali nádej, láska k 
blížnemu, ochota pomôcť, ústretovosť, 
a trpezlivosť, ktoré sme v sebe v mno-
hých prípadoch objavili práve v tomto 
neľahkom období. A za to všetko mô-
žeme byť vďační. To všetko nás naučil 
rok 2020.

Rád by som Vás ubezpečil, že spolu 
so starým rokom sa môžeme rozlúčiť 
aj s trpkým obdobím v tieni vírusu. Žiaľ, 
to Vám sľúbiť nemôžem, pretože to tak 
nie je. 

Nemožno jednoducho obrátiť list a 
začať novú kapitolu, pretože COVID-19 
je stále medzi nami a nejaký čas tu 
ešte zotrvá. Je však na nás, ako sa k 
situácii postavíme. Jedno Vám sľúbiť 
môžem: vedenie nášho mesta, poslan-
ci mestského zastupiteľstva, zamest-
nanci mestského úradu a mestských 

inštitúcií urobia v roku 2021 všetko pre 
to, aby najbližšie mesiace spôsobovali 
obyvateľom Dunajskej Stredy čo naj-
menej nepríjemností. Urobíme všetko 
pre to, aby sme pomohli tým, ktorí sú 
na našu pomoc odkázaní a urobíme 
všetko v záujme rozvoja a skrášlenia 
nášho mesta. 

Do nového roka máme množstvo 
plánov a bohatú víziu. Ich spoločným 
menovateľom je snaha zjednodušiť a 
skrášliť život nás všetkých.

Vážení občania Dunajskej Stredy, 
mnohí z nás si s príchodom nového 
roka kladú rôzne predsavzatia. Sľúbme 
si teda, že sa všetkému, čo nás čaká, 
postavíme spoločne, sľúbme si, že v 
prípade núdze si podáme pomocnú 
ruku. Sľúbme si, že sa jeden voči druhé-

mu budeme vždy správať ohľaduplne, 
priateľsky, nápomocne. Starý rok, ktorý 
sme za sebou nenávratne zanecha-
li, nás naučil všetko potrebné k tomu, 
aby sme zvládli aj to, čo nás ešte len 
čaká. Vďačnosť je na mieste. Nádej je 
na mieste.

Na začiatku nového roka prajem 
všetkým obyvateľom Dunajskej Stredy, 
všetkým jej rodinám, deťom, dospelým 
aj seniorom, aby pre nich rok 2021 ply-
nul v láske a šťastí. Prajem Vám lepší a 
pokojnejší rok ako bol ten predchádza-
júci. Prajem Vám veľa povznášajúcich, 
radostných zážitkov, ale aj odvahu, 
vytrvalosť a pevné zdravie. Dunajská 
Streda, šťastný nový rok!

Boh Vám žehnaj!
(Foto: Attila Nagy)

JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves dunaszerdahelyiek!

szeretettel viseltetünk egymás iránt, 
mindenkor. Az óév, amit magunk mö-
gött hagytunk, megtanított arra, ami 
fontos, hogy a következő időszakot is 
átvészeljük. Helyénvaló a hála, helyén-
való a remény.

Kívánom minden dunaszerdahelyi 
lakosnak, családnak, gyermeknek, fel-
nőttnek, szépkorúnak, hogy szeretet-
ben és boldogságban teljen a 2021-es 
év. Legyen jobb és békésebb, mint az 
előző. Kívánok Önöknek sok lélekeme-
lő, örömteli élményt, és emellett bá-
torságot, kitartást és jó egészséget. 
Kívánom, hogy városunk szép új évnek 
nézzen elébe!

Isten éltesse Önöket erőben, egész-
ségben!

(Fotó: Rózsár Vince, Nagy Gyula)

Évhatárhoz érkeztünk ismét. Ilyenkor 
szoktunk visszatekinteni az elmúlt ti-
zenkét hónapra, összegezni azt, ami 
ezalatt velünk s körülöttünk történt, 
hálát adni a jóért, amit kaptunk és ad-
hattunk. És úgy vélem, a hála az, amit 
tudatosan gyakorolnunk kellett az el-
múlt időszakban: – a reménnyel kéz a 
kézben – a hála segített minket át a ne-
hézségeken, amiket megéltünk. Sose 
feledjük, hogy bár soha meg nem élt 
megpróbáltatásokon mentünk keresz-
tül 2020-ban, a háttérben mindig ott 
volt velünk a remény, a felebaráti sze-
retet, a segítőkészség, az önmagunk-
ban sok esetben újonnan felfedezett 
türelem és fegyelem. Ezek azok a dol-
gok, amikért hálásak lehetünk. Ezekre 
tanított meg bennünket a 2020-as esz-
tendő. 

Szerettem volna afelől biztosítani 
Önöket, hogy az óév végezetével bú-
csút inthetünk a vírus által megkese-
rített időszaknak. Ezt azonban sajnos 
nem tehetem, mert nem így van. A 
2021-es évet ebben az értelemben 
nem kezdhetjük tiszta lappal, mert a 
helyzet adott: a koronavírus itt van kö-
zöttünk és még itt is lesz egy darabig. 
Tőlünk függ viszont, hogyan játsszunk 
a nekünk osztott lapokkal. Egyet ígér-
hetek Önöknek: városunk vezetése, a 
képviselő-testület, a városi hivatal dol-

gozói és a városi intézmények munka-
társai 2021-ben is mindent megtesz-
nek azért, hogy a következő hónapok 
Dunaszerdahely lakossága számára 
a lehető legkevesebb lemondással 
járjanak. Megteszünk minden tőlünk 
telhetőt annak érdekében, hogy segít-
sük a rászorulókat, és azért is, hogy 
városunk tovább fejlődjön, szépüljön. 
Számos tervvel indulunk az új évnek. 
Olyan tervekkel, amelyek mindannyi-
unk életét egyszerűsíteni, szebbé tenni 
hivatottak. 

Kedves dunaszerdahelyi lakosok, 
újév érkeztekor sokan fogadalmakat 
szoktak tenni. Fogadjuk meg hát, hogy 
közös erővel szállunk szembe mindaz-
zal, ami ránk vár, fogadjuk meg, hogy 
egymást segítve birkózunk meg azzal, 
ami elkerülhetetlen, és odafigyeléssel, 

Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere
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2021. június 1-jétől új rezidens parko-
lási rendszert vezet be az önkormány-
zat Dunaszerdahelyen, amelynek az 
egyik legfontosabb célja, hogy minden 
dunaszerdahelyi lakosnak lehetősége 
legyen a lakókörzetében normálisan 
és ingyenesen parkolnia. Erről kérdez-
tük dr. Hájos Zoltán polgármestert.

»Számos lakossági panasz érkezett 
hozzánk, miszerint lakhelyükön, a vá-
rosi lakótelepeken nagyon sok az autó, 
s ha napközben elhagyják a parkolóhe-
lyüket, akkor hazaérkezve nem találnak 
üres helyet, sok esetben idegen autók 
foglalják el azokat.

Köztudott, hogy több járási és kerüle-
ti szintű városban problémát okoz ma 
a parkolás, ami nem is csoda, hiszen 
amikor a városi lakótelepeket kialakí-
tották az 1960–70-es években, akkor 
egy autót másfél lakásra számítottak. 
Mára persze ez az arány épp a fordí-
tottja, sőt egy lakásra akár két–három 
autóval kell számolni. Ez azonban gon-
dot okoz a parkolásnál. 

Mindegyik önkormányzat igyekszik 
valamilyen módon orvosolni a megnö-
vekedett parkolási gondokat. Mi 2021 
júniusától olyan rendszert szeretnénk 
működésbe léptetni, amely eleve csök-
kentené a gépkocsik számát a lakóte-
lepek parkolóiban, illetve az ott állandó 
vagy átmeneti lakhellyel rendelkező 
lakosoknak biztosítaná az ingyenes 
parkolást.

Első lépésként bizonyos kategóriájú 
autókat ki fogunk tiltani a lakótelepek-
ről. Például a nagy teherautóknak, ha-
szongépjárműveknek vagy furgonok-
nak egyáltalán nincs helye ott, pláne 
úgy, hogy azok sok esetben két-három 
parkolóhelyet is elfoglalnak.

Több lakosnak van lehetősége céges 
autóval járni, vagyis a sajátja(i) mellett 
céges autót is használ, ám ezek által is 
kevesebb a parkolóhely. A rendszer ki-
alakításánál ezeken kívül még számos 
szempontot figyelembe véve június 
1-jétől – egyhónapos türelmi idővel – 
elindítjuk az új parkolási rendszert.

Elsőként megtörténne a lakosok au-
tóinak regisztrációja. Már nem papír 
alapú, hanem „virtuális”, a lakókörze-
tükre érvényes parkolókártyát kapná-
nak, vagyis egy informatikai rendszerbe 
kerülnek. Nem kellene tehát semmilyen 
kártyát kirakniuk az autók szélvédői 
mögé. A folyamatra, a bejelentésre a 
lakosoknak a rendelet hatályba lépésé-
ig fél év áll rendelkezésükre.

E rendszerben az állandó lakhellyel 
rendelkező dunaszerdahelyiek egy 
lakásra két rendszámra két ingyenes 
parkolási lehetőséget kapnak csalá-
donként a lakókörzetükben. Magyarán 
két rendszámot tudnak regisztrálni egy 
lakásra, ha az adott lakásban legalább 
két felnőtt személy lakik állandó lak-
helyre bejelentve. Ezenfelül azonban 
már fizetni kell majd az „ablak alatti” 
parkolásért. Vagyis ha valaki ragaszko-
dik az „ablak alatti” parkoláshoz, akkor 
a harmadik, negyedik autó után fizetnie 
kell majd. Aki viszont nem szeretne a 
harmadik, vagy a negyedik autó után 
fizetni, leparkolhatja az autóját az al-
ternatív parkolóban, amely esetenként 
két-háromszáz méterre lesz a lakásuk-
tól.

Az elsődleges cél, hogy elégséges 
parkolóhely legyen a dunaszerdahelyi 
lakosok számára. Akiknek pedig nincs 

állandó lakhelyük Dunaszerdahelyen, 
azokat arra sarkalljuk, hogy jelentkez-
zenek be állandó lakhelyre, vagy leg-
alább létesítsenek a városi hivatalban 
átmeneti vagy adminisztratív lakhelyet. 
Átmenetit akkor, ha felmutatja, hogy 
ingatlan tulajdonosa vagy bérleti szer-
ződése van. Adminisztratív lakhely ese-
tén pedig az eddigi állandó lakhelyét 
megtartva a postánál egy fizetett szol-
gáltatást kér, amelynek az a lényege, 
hogy az állandó lakhelyéről átirányítja 
a postáját a megadott dunaszerdahelyi 
címére. Ennek alapján a városi hivatal 
adminisztratív lakhelyet fog számukra 
létesíteni – ők ezzel az igazolással re-
gisztrálhatják az autójukat. 

Akik átmeneti és adminisztratív lak-
helyre jelentkeznek be, azok számára 
családonként, lakásonként egy-egy 
parkolóhelyet fog az önkormányzat 
ingyenesen biztosítami az adott lakó-
körzetben. 

Tudni kell azt is, hogy ahol egy felnőtt 
él a lakásban, ott is csak egy ingyenes 
parkolás jár majd, tehát nem lehet két 
autót bejelenteni. Tehát ezek azok az 
alapok, amelyekre a következő évben a 
rezidens parkolást fogjuk építeni. Mind-
ezt természetesen megfelelő táblákkal, 
kifestéssel fogjuk jelölni, de ahogyan a 
lakosoknak lesz egy negyedéves türel-

Új, rezidens parkolási rendszert vezet be a város
A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Dr. Hájos Zoltán
Dunaszerdahely város polgármestere
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Samospráva Dunajskej Stredy dňom 
1. júna 2021 zavádza nový rezidenčný 
parkovací systém. Jeho najdôležitej-
ším cieľom je, aby každý obyvateľ Du-
najskej Stredy mal možnosť normálne 
a bezplatne zaparkovať v obvode svoj-
ho bydliska. Na toto sme sa pýtali pri-
mátora mesta Dr. Zoltána Hájosa.  

»Od obyvateľov sme dostali množsvo 
ponôs, že v mieste ich bydliska, na síd-
liskách, je veľmi veľa áut, a keď v prie-
behu dňa odídu z parkoviska, po prí-
chode domov nenájdu prázdne miesto, 
tieto často blokujú cudzie autá.

Je vo všeobecnosti známe, že vo 
viacerých okresných a krajských mes-
tách je parkovanie problém, čomu sa 
nemožno čudovať, veď v čase výstav-

by sídlisk v rokoch 1960-70 sa počítalo 
s jedným autom na jeden a pol bytu. 
Dnes je tento pomer opačný,  na jeden 
byt treba dokonca počítať s dvoma-tro-
ma autami. To však prináša so sebou 
starosti s parkovaním.

Každá samospráva sa snaží nejakým 
spôsobom riešiť narastajúce problé-
my s parkovaním. My by sme chceli 
od júna 2021 uviesť do prevádzky taký 
systém, ktorý by bol zárukou zníženia 
počtu motorových vozidiel na parkovis-
kách sídlisk, resp. ktorý by zabezpečo-
val tam žijúcim obyvateľom s trvalým 
či prechodným pobytom bezplatné 
parkovanie.

V prvom kroku vylúčime autá istej ka-
tegórie zo sídlisk. Napríklad veľké ná-
kladné autá, úžitkové vozidlá či furgony 

tam vôbec nemajú byť,  aj preto, že v 
mnohých prípadoch zaberajú aj dve-tri 
miesta. 

Viacerí obyvatelia majú možnosť po-
užívať služobné autá, čiže popri svojom 
(svojich) používajú aj služobné auto, a 
aj v súvislosti s tým je potom menej 
parkovacích miest. Pri tvorbe systému 
sme brali do úvahy aj ďalšie aspekty, a 
tak od 1. júna – s mesačným prechod-
ným obdobím – spustíme nový parko-
vací systém.

V prvom rade by prebehla registrá-
cia áut obyvvateľov. Už nie v papiero-
vej podobe, ale vo „virtuálnej“, dostali 
by parkovaciu kartu platnú v obvode 
ich bydliska, teda, dostali by sa do in-
formačného systému. Nemuseli by 
už žiadnu kartu vykladať za tienidlá. 

Mesto zavádza nový, rezidenčný parkovací systém
PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta Dunajská Streda

mi idejük, úgy a városi cégnek is lesz 
arra negyed éve, hogy a parkolási jelzé-
seket a megfelelő módon megoldja. 

Ez a rendelet nemcsak az éjszakai 
rezidens parkolást fogja szabályozni, 
hanem a városközpontban a nappali 
parkolási rendszert is. Lényegében két 
rész fogja külön szabályozni a nappali 
és az éjszakai parkolást is. 

Ami újdonság, hogy a „ZŤP”, vagy 
a „ZŤPS” kártyákkal rendelkező sze-
mélyek a nappali parkolásra szintén 
regisztrálhatják magukat a személy-
azonossági, az autópapírok, és az iga-
zolvány felmutatásával, s így bekerül-
nek a rendszerbe az általuk megadott 
rendszámmal.

Emellett a nappali parkolásnál a zöld 
rendszámú autók is ingyenesen tudnak 
majd parkolni.

A változások kidolgozását segítette 
az a felmérés is, amelyben a lakosokat 
kérdeztük igényeikről. Ez is kellő alapot 
szolgáltatott az új parkolási rendelet 
elkészítéséhez. Ebben is nagyon so-
kan jelezték, hogy szeretnének a házuk 
előtt, közelben parkolni, s akár még 
hajlandóak lennénk fizetni is ezért. Bár 
még egyszer hangsúlyozom, az elsőd-
leges szempontunk az, hogy a duna-

szerdahelyi lakosok tudjanak rendesen 
és ingyenesen parkolni a lakókörzetük-
ben, és azok fizessenek, akiknek nincs 
ott bejelentett lakhelyük. 

Más városokban a hasonló rendszer 
bevezetése után 15–20 százalékkal 
csökkent az egyes lakótelepeken par-
koló autók száma. Ráadásul mi Du-
naszerdahelyen alternatív parkolókat 
is kialakítunk azoknak, akik vagy nem 
hajlandók bekerülni a rendszerbe, vagy 
kettőtől több autójuk van, amiért nem 
akarnak fizetni. Nekik lehetőségük lesz 
ingyenesen parkolni a kijelölt alternatív 
helyeken.

Tehát mindenképpen igyekeztünk 
körültekintően szabályozni az egész 
rendszert, oly módon, hogy elsősorban 
az állandó lakhellyel rendelkezők szá-
mára legyen elégséges parkolóhely a 
lakóövezetükben.

Az új rendszerből adódóan az önkor-
mányzat számára világos lesz az is, 
hol lesz több parkolóhelyre igény, mint 
amennyi parkolóhely van most, így 
ebből is tudni fogjuk, konkrétan hány 
parkolóhellyel kell többet kiépíteni az 
egyes helyeken. 

Dunaszerdahelyen az esti parkoló-
idő 18 órától reggel 8 óráig fog tarta-

ni, óránként 50 centet kell fizetni majd 
érte. Pénteken 8 órától vasárnap 18 
óráig azonban nem kell majd parkoló-
díjat fizetni. Vagy, ha például péntekre 
esik a munkaszüneti nap, akkor már 
csütörtök 8 órától vasárnap 18 órá-
ig nem kell fizetni. De karácsonykor, 
húsvétkor sem lesz fizetős a parkolás. 
Emellé a rendszerbe regisztrált duna-
szerdahelyiek az első órában ingyene-
sen parkolhatnak hétköznaponkon is 
a lakótelepeken, illetve más rezidens 
parkolóövezetben, például ha meg kell 
állniuk egy ismerősnél.

Próbáltunk tehát figyelemmel lenni 
azokra az alkalmakra, amikor a család 
vagy a barátok látogatóba érkeznek, 
hogy ne kelljen számukra parkolódíjat 
fizetni egy-egy látogatáskor. Termé-
szetesen optimális megoldást nehéz 
találni, esetünkben is a gyakorlat fogja 
mutatni, mi lesz a jó megoldás. Szük-
ség esetén módosítani is tudunk a 
parkolási rendszeren, ha szükséges 
akár szigorítani, illetve mérsékelni is. 
Mindenképpen egy újszerű, de főképp 
élhető rendszert akartunk kialakítani, 
ami a dunaszerdahelyi lakosok érdekét 
szolgálja.«

(Fotó: Nagy Gyula)
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Na tento proces, na prihlasovanie, majú 
obyvatelia k dispozícii čas pol roka.

V tomto systéme môžu obyvatelia 
Dunajskej Stredy s trvalým pobytom 
dostať na dve evidenčné čísla dve bez-
platné miesta na parkovanie pre každú 
rodinu v okruhu svojho bydliska. Slo-
vom, na jeden byt vedia zaregistrovať 
dve evidenčné čísla, ak v danom byte 
sú na trvalý pobyt prihlásení aspoň 
dvaja dospelí. Nad tento počet však už 
za „parkovanie pod oknom” treba platiť. 
Čiže ak niekto trvá na parkovaní „pod 
oknom”, tak za tretie, štvrté auto už 
bude musieť platiť. Kto by ale za tretie, 
štvrté auto nerád platil, môže auto za-
parkovať na alternatívnom parkovisku, 
ktoré môže byť od bydliska vzdialené 
dvesto-tristo metrov.

Prvoradým cieľom je, aby obyvatelia 
Dunajskej Stredy mali k dispozícii do-
statok miest na parkovanie. Tých, ktorí 
nie sú prihlásení na trvalý pobyt, nabá-
dame, aby sa naň prihlásili, alebo si na 
mestskom úrade vybavili prechodný 
či administratívny pobyt. Prechodný 
v tom prípade, ak občan dokladuje, že 
je majiteľom nehnuteľnosti alebo má 
zmluvu na prenájom. V prípade admi-
nistratívneho pobytu  občan za udrža-
nia si trvalého bydliska požiada poštu 
o platenú službu, ktorej podstatou je, 
že mu došlú poštu presmerujú z jeho 
trvalého bydliska na udanú adresu v 
Dunajskej Strede. Na základe toho mu 
mestský úrad vystaví administratívny 
pobyt – toto potvrdenie ho oprávňuje 
na registráciu auta.

Pre tých, ktorí sa prihlásia na pre-
chodný či administratívny pobyt, sa-
mospráva  zabezpečí jedno bezplatné 
parkovacie miesto na jeden byt a jednu 
rodinu v okruhu bydliska.

Je treba vedieť aj to, že ak v byte býva 
iba jeden dospelý, aj v tom prípade na 
jeden byt prislúcha iba jedno bezplatné 
parkovacie miesto, teda nemožno pri-
hlásiť dve autá. Toto sú teda základy, 
na ktorých budeme v tomto roku stavať 
parkovaciu politiku. To všetko bude sa-
mozrejme  značené tabuľami, vyznače-
ním liniek, ale tak, ako obyvatelia budú 
mať štvrťročnú lehotu, tak aj mestský 
podnik bude mať k dispozícii štvrťrok, 
aby parkoviská vybavil potrebným zna-
čením. 

Tento systém nerieši iba nočné rezi-
denčné parkovanie, ale aj denné parko-
vanie v centre mesta. V podstate budú 

osobitne dve časti systému  riešiť den-
né a nočné parkovanie.

Novinkou je, že aj osoby disponujúce 
kartou ZŤP a ZŤPS sa môžu zaregis-
trovať na denné parkovanie preukáza-
ním sa občianskym, dokladmi od auta 
a preukazom, tak sa môžu dostať do 
systému s udaným evidenčným čís-
lom. Popritom bezplatné denné parko-
vanie sa bude týkať aj áut so zeleným 
evidenčným číslom. Pri spracovaní 
zmien nám pomáhala aj anketa, v kto-
rej sme sa pýtali na nároky obyvateľov. 
Aj  to poskytlo dobrý základ na vypra-
covanie nového systému. Mnohí v an-
kete avizovali, že radi by parkovali pred 
svojím bytom, v jeho blízkosti, a boli by 
dokonca ochotní za to aj platiť. Ale ešte 
raz zdôrazňujem,  naším prvoradým 
hľadiskom je, aby obyvatelia Dunajskej 
Stredy mohli riadne a bezplatne par-
kovať v obvode svojho bydliska a aby 
platili tí, ktorí tam nie sú prihlásení na 
pobyt.

V iných mestách po zavedení podob-
ného sytému klesol počet zaparkova-
ných áut na jednotlivých sídliskách o 
15-20 %. My v Dunajskej Strede sme 
okrem toho zriadili aj alternatívne par-
koviská pre tých, ktorí buď nie sú ochot-
ní dostať sa do systému, alebo majú 
viac ako dve autá, a nechcú za ne pla-
tiť. Tí budú mať možnosť parkovať na 
vyznačených alternatívnych miestach.

Teda všemožne sme sa snažili pre-
zieravo riešiť celý systém tak, aby v 
prvom rade bolo dostatok parkovacích 

miest pre obyvateľov disponujúcich tr-
valým pobytom v okruhu ich bydliska.

Pre samosprávu vyplynie z realizácie 
nové systému aj fakt, kde bude potreba 
viac parkovacích miest, ako ich je v sú-
časnosti, a tak budeme vedieť, koľko a 
kde konkrétne ich treba dobudovať. 

V Dunajskej Strede bude večerný čas 
parkovania stanovený od 18. hodiny do 
8. hodiny ráno, platiť sa bude 50 centov 
na hodinu. V piatok od 8. hodiny do ne-
dele do 18. hodiny sa ale parkovné ne-
bude platiť. Ak deň pracovného pokoja 
padne na piatok, tak už od štvrtka od 8. 
hodiny do nedele do 18. hodiny sa platiť 
nebude. Ale ani počas Vianoc a Veľkej 
noci nebude parkovanie spoplatnené. 
Popritom do systému zaradení obyva-
telia Dunajskej Stredy môžu v pracov-
ných dňoch hodinu bezplatne parkovať  
na inom sídlisku, resp. na rezidenčnom 
parkovisku, keď napr. potrebujú zájsť k 
známemu.

Snažili sme sa teda myslieť aj na tie 
príležitosti, keď rodina alebo priatelia 
idú na návštevu, aby pritom nemuse-
li za parkovanie platiť. Samozrejme, 
optimálne riešenie je ťažké nájsť, aj v 
našom prípade až skúsenosť ukáže, 
čo bude dobrým riešením. V prípade 
potreby vieme aj modifikovať systém,  
prípadne ho aj sprísniť, resp. uvoľniť.  
Rozhodne sme sa snažili vytvoriť nový, 
ale hlavne životaschopný systém, ktorý 
poslúži záujmom obyvateľov Dunajskej 
Stredy.« 

(Foto: Gyula Nagy)
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Jön az új parkolási rendszer 
– sportcsarnok épül
Január 12-i, soron kívüli ülésén a vá-
rosi képviselő-testület több megha-
tározó dologban hozott döntést. Töb-
bek között jóváhagyták az új parkolási 
rendszert a lakótelepeken, rábólintot-
tak a jelenlegi sportcsarnok mellé fel-
épülő Aréna DSZ sportcsarnokra, de a 
városatyák zöld utat adtak annak is, 
hogy teljesen új életre keltse a város 
a szabadidőparkot.

Teljesen új, ún. rezidens parkolási 
rendszert vezet be Dunaszerdahely, 
amelynek a legfontosabb célja, hogy a 
dunaszerdahelyi lakosok a lakókörze-
tükben normálisan és ingyenesen par-
kolhassanak. 

A rendeletet a múlt év végén még 
nem hagyta jóvá a testület, ám most 
több mint háromötödös többséggel 
már igen. Az új, nappali belvárosi par-
kolás március 1-jével módosul, de a 
legnagyobb vitát az ún. éjszakai, a la-
kótelepeket érintő parkolási rész váltot-
ta ki, ami június 1-jétől lesz érvényben 
(egy hónap türelmi idővel). 

Az új rendszer lényegében a lakó-
telepeken kialakult zsúfolt parkolást 
szabályozza majd: a dunaszerdahelyi 
lakcímmel rendelkező lakosok számá-
ra családonként két autóra ingyenes 
parkolást biztosít, míg a be nem jelen-
tett lakosoknak vagy fizetniük kell lakó-
tömbjük parkolójában az éjszakai par-
kolásért, vagy az adott körzetben lévő 
alternatív, ám ingyenes parkolókat kell 
használniuk. 

Emellett kitiltják a lakótelepi parko-
lókból a nagy teherautókat, a haszon-
gépjárműveket és a furgonokat is. (Az 
új parkolási rendszer részleteivel, a ki-
jelölt parkolóhelyek térképeivel külön 
fogunk foglalkozni.)

A vitában többen azt kifogásolták, 
hogy kevés a parkolóhely, azt kellene 
bővíteni, míg a polgármester szerint 
most fogják majd igazán látni, mennyi 
helyre lesz még szükség az egyes lakó-
övezetekben. Antal Ágota szerint noha 
a decemberben kifogásoltakat beledol-
gozták az új tervezetbe, a túl sok au-
tóval nehéz lesz mit kezdeni. Hakszer 

Roland szerint is maradnak csak a te-
lített parkolók, míg Dakó Sándor arra is 
felhívta a figyelmet, hogy sokszor olyan 
nem dunaszerdahelyi rendszámú au-
tók foglalják el a parkolóhelyeket, ame-
lyeknek a tulajdonosai bizony másutt 
fizetik a részadókat, nem Dunaszerda-
helyen. 

A testület jóváhagyta a városi hű-
ségkártyával kapcsolatos javaslatot 
is, majd az ülés másik nagy hordere-
jű kérdése következett, az Aréna DSZ 
multifunkciós sportcsarnok építésének 
a kérdése. A képviselők elsőként arról 
döntöttek, legyen-e városi népszava-
zás arról, hogy a jelenlegi sportcsarnok 
mellé épülhessen fel az új, 3500 nézőt 
befogadni képes sportcsarnok vagy 
máshová.

A vitában a polgármester felolvasta 
az Aréna DSZ Rt. igazgatótanácsának, 
a távol lévő Horváth Zoltán képviselő-
nek a levelét, aki arra kérte a testület 
tagjait, álljanak mellé a nagy hordere-
jű döntésnek, és támogassák az új 
sportkomplexum felépítését a mostani 
sportcsarnok mellett. 

Antal Ágota szerint a több ezer főt 
befogadni képes sportcsarnok kon-
certek, színházi előadások számára 
is megfelelő lesz, s mint fogalmazott, 
„kiléphetünk Dunaszerdahely határa-
iból”. Véleménye szerint a megment-
hető fákat átültetik majd, illetve újakat 
telepítenek az arra megfelelő helyeken. 
Nagy Krisztián arra mutatott rá, hogy 

történelmi lehetőség előtt áll Duna-
szerdahely, ezért is fontos ezúttal jól 
dönteni. Hakszer Roland mint elmond-
ta, nem a létesítmény megépítése ellen 
emel szót, hanem a fenntartás költsé-
geivel vannak kifogásai. Brunczvik Tün-
de azonban úgy vélte, az Aréna DSZ 
önfenntartó lesz, és a megközelítés 
szempontjából is előnyös, ha a parko-
lás közös lesz a MOL Arénával. 

Nagy Iván arra mutatott rá, hogy zöld 
területet fog a város a beruházásért 
feláldozni, ezért mindenképpen fon-
tos, hogy a jövőben több park és több 
közösségi tér létesüljön Dunaszerda-
helyen. Ezt erősítette felszólalásában 
Hodossy Szabolcs, Bachmann László, 
Karaffa Attila és A. Szabó László is. 
Mint azt A. Szabó László alpolgármes-
ter összegezte, minden afelé mutat, 
hogy a döntéssel párhuzamosan „radi-
kalizálni kell a zöldprogramot” a város-
ban.

Végül 19 jelen lévő képviselőből 17 
igennel voksolt a beruházás helyszíné-
re, míg 2 tartózkodott a szavazásnál.

Ugyanilyen eredménnyel hagyta jóvá 
a képviselő-testület azt is, hogy mi-
előbb elindítsák a szabadidőpark tel-
jes revitalizációját, vagyis hogy a 2021 
szeptemberében már egy megújult, 
a kor igényeinek megfelelő szabad-
időparkban lehessen megünnepelni a 
Csallóközi Vásár elmaradt, 40. évfor-
dulóját. 

Nagy Attila (Fotó: Rózsár Vince)
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Zmení sa systém parkovania 
– nová športová hala vyrastie vedľa starej 
Na včerajšom mimoriadnom zasad-
nutí mestské zastupiteľstvo rozhodlo 
o viacerých závažných veciach. Medzi 
inými vstúpi do platnosti nový par-
kovací systém na sídliskách, otcovia 
mesta súhlasili s výstavbou novej 
športovej haly Aréna DSZ, ktorá bude 
stáť vedľa súčasnej haly, a schválili 
aj absolútne oživenie mestského voľ-
nočasového parku.

Dunajská Streda zavádza úplne nový, 
tzv. rezidenčný systém parkovania, 
ktorého najdôležitejším cieľom je, aby 
obyvatelia mesta Dunajská Streda 
mohli v okruhu svojho bydliska normál-
ne a bezplatne parkovať.

Nariadenie koncom minulého roka 
zastupiteľstvo ešte neschválilo, ale te-
raz už viac ako trojpätinovou väčšinou 
áno. Nové, denné parkovanie v centre 
mesta sa modifikuje od 1. marca, ale 
najväčšiu diskusiu vyvolala zmena tzv. 
nočného parkovania, týkajúca sa síd-
lisk, ktorá vstúpi do platnosti 1. júna (s 
mesačným prechodným obdobím).

Nový systém bude v podstate regulo-
vať preplnené parkoviská na sídliskách: 
pre obyvateľov s adresou bydliska v 
Dunajskej Strede, pre každú rodinu za-
bezpečí bezplatné parkovacie miesta 
pre dve autá, kým občania neprihláse-
ní na bývanie budú musieť za nočné 
parkovanie pri obytnej budove platiť, 
alebo budú musieť využiť alternatívne, 
ale bezplatné parkovanie v okolí svojho 
bývania.

Popritom z parkoviska vykážu veľké 
nákladné autá, úžitkové vozidlá aj fur-
gony. (S detailami nového parkovacie-
ho systému, s mapami vyznačených 
parkovacích miest sa budeme osobit-
ne zaoberať.)

V diskusii mali mnohí výhrady, že 
parkovacích miest je málo, bolo by ich 
treba rozšíriť, kým podľa primátora až 
teraz sa skutočne ukáže, koľko parko-
vacích miet bude ešte potrebných v 
jednotlivých obytných zónach. Podľa 
Ágoty Antal, hoci výhrady zapracovali 
do novej podoby systému, s prílišným 
množstvom áut bude ťažké si poradiť. 

Podľa Rolanda Hakszera preplnené 
parkoviská naďalej ostanú, Sándor 
Dankó upriamil pozornosť aj na to, že 
parkovacie miesta často blokujú autá 
s nie dunajskostredskou značkou, ma-
jitelia ktorých platia dane inde, nie v Du-
najskej Strede.

Zastupiteľstvo schválilo aj návrh tý-
kajúci sa mestskej vernostnej karty, po-
tom nasledovala druhá závažná téma 
zasadnutia, otázka vybudovania mul-
tifunkčnej športovej haly Aréna DSZ. 
Poslanci v prvom rade rozhodovali, či 
sa má uskutočniť ľudové hlasovanie v 
meste o tom, či má nová športová hala 
s kapacitou 3500 divákov vyrásť vedľa 
existujúcej, alebo na inom mieste.

V priebehu diskusie primátor mesta 
prečítal poslancom list správnej rady 
DSZ a. s. a neprítomného Zoltána 
Horvátha, ktorý žiadal členov zastupi-
teľstva, aby sa v tejto závažnej otázke 
postavili na jeho stranu a podporili vý-
stavbu nového športového komplexu 
vedľa súčasnej haly.

Podľa Ágoty Antal športová hala s 
kapacitou niekoľko tisíc divákov bude 
vhodná aj na koncerty, divadelné pred-
stavenia, a ako povedala, „budeme 
môcť vystúpiť z hraníc Dunajskej Stre-
dy“. Podľa jej mienky stromy, ktoré sa 
budú dať zachrániť, presadia, resp. 
zasadia na vhodných miestach nové. 
Krisztián Nagy poukázal na to, že Du-
najská Streda stojí pred historickou 

možnosťou, aj preto sa treba dobre 
rozhodnúť. Roland Hakszer povedal, 
že nemá výhrady proti výstavbe, ale k 
výdavkom v súvislosti s jej prevádzkou. 
Tünde Brunczvik ale predpokladá, že 
Aréna DSZ bude sebestačná, a výho-
dou by bolo aj spoločné parkovisko s 
MOL Arénou.

Iván Nagy poukázal na to, že v zá-
ujme tejto investície mesto obetuje 
zelenú plochu, preto je veľmi dôležité, 
aby sa v budúcnosti v Dunajskej Strede 
vybudovalo viacero parkov a verejných 
priestranstiev. Túto mienku podporili 
vo svojich vystúpeniach aj Szabolcs 
Hodossy, László Bachmann, Attila Ka-
raffa aj László A. Szabó. Viceprimátor 
László A. Szabó predložil zhrnutie, pod-
ľa ktorého všetko poukazuje na to, že v 
súlade s rozhodnutím o tejto výstavbe 
treba „radikalizovať zelený program“ 
mesta.

Napokon z 19 prítomných poslancov 
17 hlasovalo za dané miesto investície, 
dvaja sa zdržali hlasovania.

S takým istým pomerom hlasov za-
stupiteľstvo odsúhlasilo, aby sa čo naj-
skôr začalo s revitalizáciou parku voľ-
ného času, aby už v septembri 2021 sa 
odložené 40. výročie Žitnoostrovského 
jarmoku mohlo osláviť v novom parku, 
ktorý bude vyhovovať požiadavkám 
času.

Attila Nagy (Foto: Vince Rózsár)
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2021 – Szladits Károly Emlékév
A. Szabó László
Dunaszerdahely város alpolgármestere

Városunk önkormányzata a tavalyi 
esztendő legutolsó képviselő-testüle-
ti ülésén fogadta el a Szladits Károly 
Emlékbizottság azon kezdeményezé-
sét, miszerint a 2021-es évet Duna-
szerdahely városa nyilvánítsa Szladits 
Károly Emlékévvé. A hálás utódok 
ekképp is szeretnének méltó módon 
megemlékezni az idén 150 éve szü-
letett Kossuth-díjas jogászról, a du-
naszerdahelyi előnevet viselt Szladits 
Károlyról, a XX. századi modern ma-
gyar magánjog tudományának egyik 
megalapozójáról és iskolateremtő 
egyéniségéről.

Még 2019-ben alakította meg váro-
sunk a Szladits Károly Emlékbizott-
ságot, amelyet jómagam, dr. Sándor 
István, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Ka-
rának habilitált egyetemi docense, a 
Károli Gáspár Református Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának ma-
gántanára, ügyvéd, dr. Czirfusz György 
ügyvéd, Garay László városi képviselő, 
az építészeti bizottság elnöke, Gútay 
László városi képviselő, az oktatási és 
kulturális bizottság elnöke, Nagy Attila 
történész, a kulturális bizottság tagja 
és Nagy Iván etnológus, a Csallóközi 
Múzeum igazgatója, városi képviselő, a 
kulturális bizottság tagja alkotnak.

Az emlékbizottság tagjai, majd a vá-
rosi képviselők is rövidesen magukévá 
tették azt a magyarországi akadémiai 
jogászkörökből érkezett kezdemé-
nyezést, miszerint egyik legjelesebb 
szülöttjének állíttasson szobrot Duna-
szerdahely. Az emlékbizottság a szo-
bor készítésével végül Lebó Ferenc, 
Munkácsy Mihály-díjas szobrász- és 
éremművészt bízta meg. A szobrot 
2021 áprilisában, a Szent György-na-
pok keretében kívánjuk felállíttatni és 
megszenteltetni a Csaplár Benedek 
Városi Művelődési Központ előtti Er-
zsébet parkban. 

A 2021-es emlékévben Dunaszer-
dahely azonban más módon is fel 
szeretné hívni a figyelmet városunk 

nagy szülöttjére, ezért számos további 
programot tervezünk. Az áprilisi Szent 
György-napok keretében (természete-
sen, amennyiben lesz rá mód) emlék-
konferencián kívánunk megemlékezni 
Szladits Károlyról. 2021 nyarán emlék-
könyvet szeretnénk megjelentetni Szla-
dits Károlyról, majd szeptemberben 
helytörténeti kifestő készül városunk 
óvodásai számára. Ugyanebben a hó-
napban, ha azt a járványügyi szabá-
lyok már ténylegesen lehetővé teszik, 
jogismereti előadások várják majd 
városunk középiskolásait. Októberben 
az alapiskolák felső tagozata és a kö-
zépiskolák számára pedig versenyt hir-
detünk és pályázatot írunk ki Szladits 

jKároly, illetve Dunaszerdahely város 
jeles személyiségei kapcsán. Mindezt 
novemberben a város óvodásai szá-
mára is megtennénk, egy rajzpályázat 
meghirdetésével. Az emlékévet pedig 
decemberben zárnánk, egy több kor-
osztályt is megszólító, rendhagyó kiál-
lítással. 

Úgy véljük, a 2021-es Szladits Károly 
Emlékév egyben jó apropóként is szol-
gál majd városunk többi jeles szülött-
jének jobb megismerésében is – elég 
csak arra gondolnunk, hogy a városi 
művelődési központ nevét viselő föl-
dink, Csaplár Benedek piarista tudós 
születésének is kerek, 200. évfordulóját 
üljük idén.

Szladits Károly 1871. december 27-én született Dunaszerdahelyen, ahol édes-
apja ügyvéd és szolgabíró volt – Szladits itt végezte elemi iskoláit. Öt és fél éves 
korában elveszítette az akkor már aljárásbíró édesapját – a haláleset miatt ké-
sőbb vagyontalan édesanyjával Pozsonyba költöztek, nyugalmazott alezredes 
nagybátyához, Gutter János. 

A főgimnázium nyolc osztályát már Pozsonyban végezte, itt németül, ango-
lul, franciául is megtanult, illetve nagybátyja mellett úszni, vívni, lovagolni is, s 
vele jutott el Svájcba, Németországba és Franciaországba. Az egyetemet Bu-
dapesten folytatta – már az első év elején Ferenc József Erzsébet ösztöndíjat 
nyert, ahol 1895-ben szerzett doktorátust –; ő volt az első sub auspiciis regis 
jogi doktor. Egyetemi évei alatt oroszul is megtanult, jogtudományi szigorlatait 
kitüntetéssel tette le. 

Részt vett az 1901-es magánjogi törvénytervezet előkészítésében, 1916-ig 
az igazságügyi minisztérium törvényelőkészítő osztályán dolgozott. 1908-tól 
egyetemi magántanár képesítést szerzett, 1917-től pedig egyetemi tanári ki-
nevezést kapott a Budapesti Tudományegyetemre, közben 1914–33 között 
a Jogtudományi Közlöny döntvénygyűjteményét, a Magánjogi Döntvénytár c. 
munkát is szerkesztette, illetve (1920–22-ben) a Békejog és Békegazdagság c. 
folyóiratot. 

Még 1916. január 9-én, miniszteri tanácsosként nemességet kapott – előneve 
innentől „Dunaszerdahelyi” Szladits Károly lett. 

A magyar magánjogtudomány egyik legnagyobb alakjaként a Magyar magán-
jog c. hatkötetes monográfia főszerkesztője és társszerzője volt. Részt vállalt 
az 1928-as magánjogi törvénytervezet tízéves előkészítésében és kidolgozá-
sában is. 

1932-ben a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) levelező, 1943-tól rendes 
tagja, ahonnan 1948-ban – már a kommunista időkben – tanácskozó taggá 
minősítették vissza. 1942-ben távozott az egyetemről, s 1945 után a Jogtudo-
mányi Közlöny főszerkesztője, illetve a hágai állandó nemzetközi választott bí-
róságnak tagja volt. 1956. május 22-én hunyt el Budapesten. Akadémiai (MTA) 
tagságát 1989-ben, posztumusz állították helyre. Szülővárosában, Dunaszerda-
helyen utca viseli nevét.              Nagy Attila
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A Magyar Kultúra Napján
Január 22-én a járványügyi intézke-
dések miatt az online térben, a Páz-
maneum Polgári Társulás Youtube 
csatornáján, illetve Facebook-oldalán 
követhették az érdeklődők a duna-
szerdahelyi Magyar Kultúra Napjának 
rendezvényét.

„Mit kívánhatnék az év első hónapjá-
ban és e jeles napon?” – tette fel a kér-
dést megnyitó beszédében Karaffa At-
tila alpolgármester, az est szervezője, a 
társulás ügyvezető igazgatója. 

„Felvidéki magyar közösségünknek 
azt kívánom, hogy vegyen példát a vaj-
dasági és az erdélyi választások sikeré-
ből. Szálljon mindenki magába, és az új 
esztendőben keressük a megegyezést 
azokkal, akiknek szintén fontos a felvi-
déki magyar közösség megmaradása. 
A politikai pártok vezetői szélesebb 
körben is gondolkodjanak. Rendezni 
kell sorainkat, mert mindenkire szük-
ség van!

Esterházy János kiváló példa a Felvi-
dék számára. Nem fogadta el az anya-
országi bársonyszéket, hanem inkább 
az övéivel maradt, és kitartott mellettük. 
Közösségünk nem válhat a megosztók 
prédájává. Biztatom politikustársaimat, 
a közéleti szereplőket és minden nem-
zettársamat, hogy közösen építsük 
közösségünk jövőjét 2021-ben, hiszen 
gyermekeink, unokáink joggal beszél-
hetnek majd felelősségünkről.  Ugye 
mindannyiunknak ismerős az idézet? 
Együtt erő vagyunk... a másik felét ne 
is taglaljuk, hanem változtassunk rajta!

Fontos év lesz felvidéki magyar kö-
zösségünk számára a 2021-es esz-
tendő, hiszen népszámlálás is zajlik 
majd az országban. Legyünk büszkék 
múltunkra, és biztassuk erre család-
tagjainkat, barátainkat, ismerőseinket 
is. Valljuk meg bátran magyar nemze-
tiségünket, és hitünket. Gyarapítsuk 
nemzetünket és járjunk elő jó példával 
a kételkedők előtt is. A magyar kultú-
ra megvallása is ez, és ragaszkodás 
őseink hagyományaihoz, édes anya-
nyelvünkhöz. Ne azt kelljen gyermeke-
inknek, unokáinknak hallaniuk, hogy a 
felvidéki vagy a szlovákiai magyarok 
megszámláltattak, és kevésnek ta-
láltattak. Mindannyian tehetünk érte, 

hogy ne így legyen” – fogalmazott Ka-
raffa Attila.

Az online rendezvényen köszöntőt 
mondott dr. Pacsay-Tomassich Or-
solya, a magyarországi Külgazdasági 
és Külügyminisztérium Magyar Diplo-
máciai Akadémiáért és a Stipendium 
Hungaricum Programért felelős állam-
titkára is.

„A szó néha tovább él időben, mint a 
kő. Ez bizonyosan igaz arra a kéziratra, 
melyet 1823. január 22-én tisztázott 
le egy, az ország számára akkor még 
kevéssé ismert szatmárcsekei közép-
nemes, Kölcsey Ferenc. Kölcsey se a 
mű befejezésekor, se annak publiká-
láskor nem hitte volna, hogy a magyar 
irodalom legtöbbet szavalt és énekelt 
művét alkotta meg, ezáltal maradékta-
lanul beteljesítve hitvallását, miszerint 
aki hazáját tetterősen szereti, teljesíti 
kötelességét a földön” – kezdte az ál-
lamtitkár.

„Megtiszteltetés számomra, hogy 
ezen a fontos napon, még ha csak az 
online térben is, de együtt lehetünk. A 
jelenlegi járványügyi helyzet arra ösz-
tönöz minket, hogy olyan eszközökhöz, 
kapcsolódási formákhoz folyamod-
junk, amelyek túlmutatnak a fizikai 
együttléten és visszaadják az össze-
tartozás élményét.  Ezt az élményt adja 
meg a kultúra, ezért is köszönöm a 
Pázmaneum Polgári Társulásnak nem-
csak a magyar kultúra ápolása érdeké-
ben végzett eddigi munkáját, hanem 
azt is, hogy a jelenlegi körülmények 

között is fontosnak tartja, hogy őrizze 
a magyar kultúra napjának a hagyomá-
nyát.

Ma magyarnak lenni nem állami ho-
vatartozást jelent, hanem egy olyan 
szellemi és lelki közösséget, melyet a 
magyar kultúra fon össze. Éppen ezért 
a magyar kultúra éberen tartása külö-
nös jelentőséggel bír a határon túli ma-
gyarság körében, hiszen ahogy Szerb 
Antal fogalmazta: „amíg kultúránkhoz 
hűek maradunk, önmagunkhoz va-
gyunk hűek”.  

Bárhol is élünk a világban, a magyar 
kultúra közös kincsünk. Ez kapcsol 
össze minket a családunkkal, szülő-
földünkkel, anyanyelvünkkel. Ez az az 
ezeréves kút, amelynek vizéből mindig 
meríthetünk, s amelyre méltón büsz-
kék lehetünk. Nem feledve azt, hogy mi 
is felelősséggel tartozunk érte: kultú-
ránkat ápolnunk és építenünk kell, Ko-
dály Zoltán szavaival élve: „a kultúrát 
nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája 
egykettőre elpárolog, ha minden nem-
zedék újra meg újra meg nem szerzi 
magának.”

Kodály üzenetének talán soha nem 
volt nagyobb aktualitása, mint ma. A 
globális kultúra térhódításával szem-
ben a nemzeti sokszínűség és a nemze-
ti identitás megőrzése fontos feladat. 
A célunk az, hogy sok-sok emberöltő 
múlva is éljenek a Kárpát-medencében 
magyarok, akiknek a szíve a Himnusz 
dallamára egyszerre rezonál” – mond-
ta dr. Pacsay-Tomassich Orsolya.

A színes program megtekinthető az alábbi linken:
https://dunaszerdahelyi.sk/ma-magyar-kultura-napjat-unnepeljuk
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Röviden a Fészek Alapítványról
A „Nadácia Hniezdo – Fészek 
Alapítvány”-t Dunaszerdahely város 
hozta létre közhasznú célok támo-
gatása céljából, elsősorban a város 
körültekintő fejlesztésének és lakos-
ságának támogatása, valamint a fiatal 
családok városban tartása és lakás-
helyzetük javítása érdekében.

E célból a képviselő-testület, valamint 
az alapítvány igazgatótanácsának 
döntése alapján a Fészek Alapítványon 
belül 3 pénzügyi alap jött létre: a Fé-
szekrakó, az Otthonteremtő, valamit az 
Újszülöttek Alap. 

Mindhárom pénzügyi alap kizáróla-
gos célja a családok támogatása, ami 
az említett alapítvány révén történik, 
melynek egyedüli alapítója Dunaszer-
dahely Város. Hogy a támogatást a 
dunaszerdahelyi lakos megkaphassa, 
annak alapvető feltétele, hogy írásos 
kérelmet nyújtson be az alapítványhoz, 
hiszen csak az alapján lehet a pénzügyi 
segítséget folyósítani. Maga a támoga-
tás ugyanis nem jár alanyi jogon, és azt 
csak természetes személy kérelmez-
heti.

A Fészekrakó és az Otthonteremtő 
alapoknál a támogatás olyan lakóépü-
letekre (családi ház, lakóház) vonatko-
zik, amelyek jogerős használatba vételi 
engedéllyel rendelkeznek. Az előző az 
új építésű, míg a másik a régebbi épü-
letekre biztosít támogatást.

A lakóépületre a támogatást az ál-
landó lakhelyre való bejelentkezéstől 
számított 18 hónap után, de legfeljebb 
5 éven belül lehet kérelmezni. Családi 
ház esetében a támogatás összege 20 
euró minden m2 lakóterületre, lakás 
esetében 15 euró minden m2 lakóte-
rületre. A Hűségkártyával rendelkező 
kérelmezőknél az összeg 30 euróra is 
növelhető.

Ha a kérelmezőnek van házastársa, 
élettársa, vagy más általa eltartott sze-
mélyekkel él közös háztartásban, csak 
akkor kérheti a támogatást, ha minden-
ki állandó lakhelyre jelentkezik be abba 
a lakóépületbe, amelyre a támogatás 
vonatkozik.

Mindkét alapra vonatkozik az is, hogy 
a támogatás összege a kérelmező ter-
mészetes személlyel egy háztartásban 

élő minden kiskorú gyermek után 10%-
kal emelkedik.

Az Újszülöttek alap a fiatal kisbabás 
párokat segíti. Az újszülöttek támo-
gatása itt egyszeri összeg, amelynek 
nagysága gyermekenként 100 euró.  

Ennél az alapnál a támogatásra jo-
gosultak körébe a Dunaszerdahelyen 
állandó lakhellyel rendelkező gyermek 
vér szerinti anyja vagy apja, örökbefo-

gadó szülője vagy gyámja tartozik, aki-
nek érvényes dunaszerdahelyi Hűség-
kártyája van.

A Fészek Alapítvány pénzügyi alapja-
iból igényelhető támogatások teljes és 
pontos feltételrendszere Dunaszerda-
hely város honlapján érhető el, a www.
dunstreda.sk weboldalon.

A. Szabó László alpolgármester

Február 2-ig biztosan zárva tart a városi hivatal
A meghosszabbított kijárási korlátozás 

miatt a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal to-
vább, február 2-ig tart zárva. Az anyaköny-
vi hivatalban munkanapokon 8 és 11 óra 
között szolgálat működik, ami azonban 
csak telefonon elérhető.

Szükség esetén, kizárólag elhalálozás, 
születés és házasságkötés ügyében a 
031/590 39 25-ös telefonszámot lehet hívni.

A hivatal pénztára is zárva tart, így a városi adókat és illetékeket csak banki 
átutalással lehet megfizetni. A hivatal dolgozói arra kérik az ügyfeleket, hogy 
halaszthatatlan hivatalos ügyeiket telefonon vagy e-mailben próbálják elintézni.

A városi hivatal előre láthatólag február 2-ig biztosan zárva tart – a nyitásról a 
járványügyi helyzet fejleményében döntenek és tájékoztatnak majd.

Mestský úrad v Dunajskej Strede bude zatvorená do 2. februára 
Pre celoštátny lockdown bude Mestský úrad v Dunajskej Strede do 2. februára 

zatvorený. Na matrike bude v pracovných dňoch medzi 8. a 11. hodinou zabez-
pečená služba.

V prípade potreby, výlučne v prípade pohrebu, narodenia či sobáša, možno 
volať na telefonné číslo 031/590 39 25. 

Aj pokladňa úradu bude zatvorená, mestské dane či iné poplatky bude možné 
platiť iba bankovým prevodom. Pracovníci úradu žiadajú klientov, aby neodklad-
né úradné záležitosti vybavovali telefonicky či emailom.

Podľa predbežného plánu sa úrad otvorí 11. januára, klientov bude prijímať v 
zaužívaných otváracích hodinách.
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Ingatlant vett, eladott? 
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal Adó- és illetékügyi al-
osztálya felhívja azon ingatlantulajdonosok figyelmét, 
akik 2020-ban ingatlant vásároltak, adtak el, örököltek, 
kollaudáltak vagy megkapták a jogerős építkezési enge-
délyt, hogy 2021. január 31-ig ingatlanadó-bevallást kell 
benyújtaniuk a hivatal felé.

Minden ilyen jellegű változást január végéig kell bejelen-
teni, mert ez alapján vetik ki a 2021-es évre az ingatlan-
adót. A városi hivatal arra kéri az érintetteket, hogy január 
végéig szíveskedjenek leadni a ingatlanadó-bevallást. Aki 
ezt elmulasztja, a törvény értelmében bírság megfizeté-
sére kötelezhető. 

Tekintettel az országos kijárási tilalomra, a hivatalban 
nincs ügyfélfogadás. Ügyintézés telefonon vagy e-mail-
ben lehetséges. Az ingatlanadó-bevallás kitöltésében se-
gítséget nyújtanak az ügyfelek számára.

Elérhetőségeik:
Varga Zsuzsanna
Tel.: +421 31 590 39 50, Mobil: +421915 702 725
Mail: zuzana.varga@dunstreda.eu
Mátis Rozália
Tel.: +421 31 590 39 50, Mobil: +421 918 607 319
Mail: rozalia.matisova@dunstreda.eu
Petykó Szilvia
Tel.: +421 31 590 39 50, Mobil: +421 918 607 323
Mail: silvia.petykova@dunstreda.eu

Kúpili, predali ste 
nehnuteľnosť?
Daňový úsek Mestského úradu v Dunajskej Strede 
upozorňuje tých majiteľov nehnuteľností, ktorí v roku 
2020 kúpili, predali, zdedili, kolaudovali alebo dostali 
právoplatné stavebné povolenie na nehnuteľnosť, že 
musia do 31. januára podať daňové priznanie.

Každú takúto zmenu treba nahlásiť do konca januára, 
na základe tohto bude vyrubená daň za nehnuteľnosť 
na rok 2021. Mestský úrad žiada dotknutých, aby tak 
urobili do konca januára. Kto tak neurobí, môže byť v 
zmysle zákona pokutovaný. S ohľadom na nariadený 
zákaz vychádzania, úrad neprijíma klientov. Vybavo-
vanie úradných náležitostí je možné telefonicky alebo 
e-mailom. Pri vyplňovaní priznaní klientom ponúkajú aj 
pomoc.

Dostupnosť:
Varga Zsuzsanna
Tel.: +421 31 590 39 50, Mobil: +421915 702 725
e-mail: zuzana.varga@dunstreda.eu
Mátis Rozália
Tel.: +421 31 590 39 50, Mobil: +421 918 607 319
e-mail: rozalia.matisova@dunstreda.eu
Petykó Szilvia
Tel.: +421 31 590 39 50, Mobil: +421 918 607 323
e-mail: silvia.petykova@dunstreda.eu
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HIRDESSEN A                                      HÍRNÖKBEN!

Minden családban ott vagyunk!

egy oldal  250,00 € + DPH

fél oldal 130,00 € + DPH

1/3 oldal 90,00 € + DPH

1/4 oldal 70,00 € + DPH

1/8 oldal 40,00 € + DPH

Bővebb információ a press@perfects.sk címen.
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Tisztelt Polgártársak!

Dunaszerdahely Város Önkormányzata nevében felhívás-
sal fordulunk Önökhöz javaslattételre a városi díjak odaíté-
lésére: 

• Dunaszerdahely Város Díszpolgári cím 
• Dunaszerdahely Város PRO URBE Díja 
• Dunaszerdahely Város PRO URBE JUVENIS Díj 
• Dunaszerdahely Város Polgármesterének Díja 
• Dunaszerdahely Város Polgármesterének Emléklapját 
A javaslatok benyújtásának határideje: 
 2021. 01. 31. (beleértve)
A javaslattételre vonatkozó nyomtatványt kitöltve és alá-

írva juttassák el a következő címre: Városi Hivatal– Közok-
tatási, szociális, sport és kulturális főosztály, Fő utca 50/16, 
929 01, Dunaszerdahely, vagy adják le személyesen a Du-
naszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában.

A lezárt borítékon kérjük feltüntetni:
„Dunaszerdahely Város Díja – 2021 - javaslat“.
Bővebb információk és a javaslattétel benyújtására hasz-

nálandó formanyomtatvány a www.dunstreda.sk honlapon 
találhatók.

Vážení spoluobčania,

v mene Samosprávy mesta Dunajská Streda Vás oslovu-
jeme s ponukou spolupráce pri predkladaní návrhov na 
ocenenia nášho mesta:

• Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda 
• Cenu mesta Dunajská Streda PRO URBE 
• Cenu mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS 
• Cenu primátora mesta Dunajská Streda 
• Pamätný list primátora mesta Dunajská Streda 
Lehota pre predkladanie návrhov:
 31. januára 2021 (vrátane)
Vyplnené a podpísané návrhy na ocenenie  pošlite na 

adresu: Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultú-
ry, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, 
alebo odovzdajte osobne v podateľni Mestského úradu 
Dunajská Streda.

Uzavretú obálku označte, prosím, nápisom 
„Verejné ocenenie mesta Dunajská Streda – 2021 - návrh“.

Ďalšie informácie a formulár na predkladanie návrhov 
nájdete na www.dunstreda.sk.

Dunaszerdahely város 1/2021 sz. pályázati felhívása 

Pénzügyi támogatás iránti kérelem benyújtására a „Közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasz-
nú célok 2021” program keretében 

Dunaszerdahely Város (a továbbiakban Város)
pályázati felhívást tesz közzé 
Dunaszerdahely Város 2020. évi 15. sz. általános érvényű rendelete és annak módosítása (a továbbiakban 15/2020 sz. 

ÁÉR) 7. cikkének 1. és 2. pontja értelmében a Város költségvetéséből odaítélhető támogatások elnyerésére a „Közhasznú 
szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasznú célok támogatása 2021” program keretében. 

A pályázatok 2021. január 1-jétől 2021. január 31-ig (beleértve) elektronikusan nyújthatók be. 
A programmal kapcsolatos általános információk:
https://dunstreda.sk/hu/dunaszerdahely-varos-12021-sz-palyazati-felhivasa-penzugyi-tamogatas-iranti-kerelem-benyujtasara

Výzva mesta Dunajská Streda č. 1/2021 

na prekladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda v rámci programu „Podpora všeobecne prospeš-
ných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2021”

V súlade s článkom 7 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 o poskytovaní do-
tácií na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov (ďalej 
len VZN č. 15/2020) mesto Dunajská Streda (ďalej len Mesto) zverejňuje 

výzvu 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci progra-

mu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 
2021“. 

Všeobecné informácie týkajúce sa programu:
https://dunstreda.sk/vyzva-mesta-dunajska-streda-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-z-rozpoctu-mesta-dunajska-streda-v
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HIRDESSEN A                                      HÍRNÖKBEN!

Minden családban ott vagyunk!

egy oldal  250,00 € + DPH

fél oldal 130,00 € + DPH

1/3 oldal 90,00 € + DPH

1/4 oldal 70,00 € + DPH

1/8 oldal 40,00 € + DPH

Bővebb információ a press@perfects.sk címen.
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Lakcímváltozás bejelentése
A városi hivatal felhívja a figyelmet egy további fontos 
kötelezettségre is. Annak is bejelentési kötelezettsége 
van, aki 2020-ban lakcímet változtatott. Ez elenged-
hetetlen, hogy a hivatal kézbesíthesse az ingatlanadó 
és szemétdíj kivetésére vonatkozó idei határozatokat. 
Lakcímváltozás bejelentésével megelőzhető sok vég-
rehajtás (exekúció).

Amennyiben a polgár ezt elmulasztja, akkor a városi hi-
vatal illetékes pénzügyi osztálya az ingatlanadó-bevallás-
ban feltüntetett, tehát a már nem aktuális címre postázza 
az adó kivetésére vonatkozó határozatokat. Ezt az elköl-
tözött adóköteles személy az esetek többségében azon-
ban nem tudja átvenni. A törvény értelmében viszont, ha 
14 napig nem veszi át a postán elhelyezett ajánlott leve-
let, a küldemény akkor is kézbesítettnek minősül.

Ha az adóbefizetetés elmarad, a hivatal elindítja a 
végrehajtást, ami viszont az adóköteles személy szem-
pontjából jelentős többletköltséggel jár. Ezután a váro-
si hivatal már nem tudja figyelembe venni az utólagos 
reklamációkat, hogy a küldeményt nem tudták átvenni. 
Ezért fontos lakcímváltozás estén az új címet feltétle-
nül bejelenteni a város adó- és illetékügyi alosztályainál 
is.

Nahlásenie zmeny adresy 
bydliska Mestský úrad upo-
zorňuje aj na ďalšie povin-
nosti.
Aj ten, kto v roku 2020 zmenil adresu bydliska, je po-
vinný toto nahlásiť. Je to nevyhnutné, aby úrad mohol 
doručiť rozhodnutia o výmere dane za nehnuteľnosť 
či o poplatku za odvoz smetí. Nahlásením zmeny 
adresy bydliska je možné predísť mnohým úradným 
výkonom (exekúcii).

Keď si občan túto povinnosť nesplní, príslušný finanč-
ný odbor mestského úradu pošle daňové náležitosti na 
už neaktuálnu adresu. Tie si však už daňovník vo väč-
šine prípadov nemôže prevziať. V zmysle zákona však, 
ak adresát do 14 dní neprevezme na pošte uloženú do-
poručenú zásielku, táto sa pokladá za doručenú.

Ak sa daň nezaplatí, úrad ho začne vymáhať, čo však 
už pre daňovníka znamená zvýšené výdavky. Úrad už 
nemôže v takomto prípade zohľadniť dodatočnú rekla-
máciu, že zásielka nebola prevzatá. Z tohto dôvodu je 
nevyhnutné nahlásenie zmeny adresy bydliska aj na 
daňovom úseku mestského úradu.

akár heti 20 euróért!

Hirdessen a Fő utca LEGNAGYOBB reklámfelületén!

Ne menjen el a lehetőség mellett!
Bővebb információ: rajkovics@perfects.sk

l o c a l  m e d i a  &  e v e n t s  p a r t n e r
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Születések – Novorodenci
Ábrahám Krisztián Mateo, Csicsay Ábel, Csicsay Naila, 
Dani Mauricio, Fekete Emma, Filipský Patrik, 
Gaál Viktória, Horváthová Zara, Hudáková Viola, 
Kiss Mateo, Kovács Anabella, Kürti Štefan, 
Malíková Miriam, Mejia Emma, Múčková Vivien, 
Ollári Noel, Olláry Emma, Prevužňák Lara, 
Teleková Viktória, Varga Dorka, Vodňanský Viktor

Elhalálozások – Zomreli
Bartal Ján (1934), Bazsová Margita (1931)
Bertók Alexander (1933), Bertók František (1935)
Blaho Ladislav (1943), Bognár Štefan (1928)
Borbély Karol ( 1958), Bubenik Jozef ( 1954)
Bukovský Jozef (1972), Csomor Tibor (1935)
Ing. Csudai Peter (1951), Dobšová Margita (1933)
Dobšová Terezia (1952), Dömötörová Eva (1957)
Dusa Imrich (1951), Elek Dezider (1968)
Farkas Ladislav (1955), Filistow František (1965)
Földes Tibor (1957), Fűlőpová Magdaléna (1924)
Gányovits Alfonz (1930), Hajdú Štefan (1942)
Hegedüs Július (1946), Horváthová Marta (1938)
Juhos Imrich (1961), Kállayová Gizela (1939)
Kosárová Irma (1945), Križová Piroška (1935)
Kromelová Margita (1940), Ladányiová Aurélia (1947)
Makkyová Helena (1942), Méri Anton (1945)
Mészárosová Valéria (1943), Milo Ladislav (1949)
Molnárová Alžbeta (1933), Mordáčová Katarína (1953)
Mucsková Agneša (1960), Nagy Károly (1951)
Ráczová Terézia (1925), Schulcz Ladislav (1938)
Šáhaová Elvíra (1938), Šajdíková Anna (1953)
Štvrtecká Helena (1935), Tösér Juraj (1953)
Varga Štefan (1955), Vargová Zuzana (1955)
Véghová Anna (1941), Zalková Jozefína (1927)

Házasságkötések – Sobáše
František Kotrba – Ing. Andrea Fuchsová
Mgr. Ladislav Modróczky – Renáta Szitásová
Kalmár Marian – Papajová Andrea
Kolber Attila – Oláhová Renáta
Kovács Barnabás – Takáčová Nikoleta

KRÓNIKA – KRONIKA

További információk, híreink, programkínálat Dunaszerdahelyről:  www.dunaszerdahelyi.sk
Všetky články, programy, aktuálne informácie a správy nájdete na našej stránke: www.dunajskostredsky.sk
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ELÉRHETŐSÉG – KONTAKT

Cím / Adresa: Erzsébet tér 1203; Alžbetínske námestie 1203; 
E-mail: press@perfects.sk 
Web: dunaszerdahelyi.sk  – dunajskostredsky.sk

V nemocnici sú ešte voľné miesta, 
ale treba sa predbežne zaregistrovať 
na testovanie

Od 25. januára, teda od pondelka v suteréne dunajskostred-
skej nemocnice prijímajú záujemcov iba na základe predbež-
nej registrácie v rámci celoštátneho skríningového pretesto-
vania Ag testami na ochorenie Covid-19.

Kto si chce rezervovať termín na testovanie, nech sa zaregis-
truje na webstránke www.korona.gov.sk. Záujemcovia na tejto 
stránke pod možnosťou Požiadať o Ag vyšetrenie majú vybrať 
Mám záujem o Antigénové testovanie, následne si môžu vy-
brať nemocnicu v Dunajskej Strede a môžu sa objednať na 
konkrétny termín.

Aby sa predišlo nedorozumeniam, vedenie nemocnice upo-
zorňuje, že pri testovaní uprednostňujú tých obyvateľov, ktorí 
sa zaregistrovali elektronicky. Čakajúcich, ktorí nie sú predbež-
ne prihlásení, otestujú až neskôr, bez ohľadu na to, ako dlho 
už čakajú.

V dunajskostredskej nemocnici denne sú schopný vykonať 
250 Ag testov. (bé)

Csak előzetes regisztrációval lehet 
menni antigéntesztre a dunaszerda-
helyi kórházba 

Január 25-től a dunaszerdahelyi kórház alagsorában is csak 
előzetes regisztráció után lehet antigéntesztet végeztetni.

Aki időpontot szeretne foglalni, azt a www.korona.gov.sk 
honlapon teheti meg. Az érdeklődők az oldalon a Požiadať o 
Ag vyšetrenie menüpont alatt kiválaszthatják a Mám záujem 
o Antigénové testovanie lehetőséget, majd a dunaszerdahelyi 
kórházra kattintva online kérhetnek időpontot a tesztelésre.

A félreértések elkerülése érdekében a kórház vezetése arra 
figyelmeztet, hogy a tesztek elvégzésénél azokat részesítik 
előnyben, akik online regisztráltak. A regisztráció nélkül akár 
hosszabb ideje várakozókat később tesztelik le.

A dunaszerdahelyi kórházban naponta 250 antigéntesztet 
képesek elvégezni.

akár heti 20 euróért!

Hirdessen a Fő utca LEGNAGYOBB reklámfelületén!

Ne menjen el a lehetőség mellett!
Bővebb információ: rajkovics@perfects.sk

l o c a l  m e d i a  &  e v e n t s  p a r t n e r
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Szemétdíjkedvezmények 2021-ben és kérvényezésük módja

Szemétdíj-kedvezményekre 2021-ben 
az alábbi esetekben jogosultak a du-
naszerdahelyi lakosok.

Kérvény beadása nélkül:

• 80 éves kor felett automatikusan 
jár 100 százalékos kedvezmény.

• 75-től 79 éves korig automatiku-
san jár 50 százalékos kedvezmény.

• 70-től 74 éves korig automatiku-
san jár 20 százalékos kedvezmény.

• a súlyos fogyatékkal élő szemé-
lyek, akik úgynevezett. ZŤP-kártyával 
rendelkeznek és a tavalyi év folyamán 
már kérvényezték a kedvezményt, 
automatikusan 50 százalékos kedvez-
ményt kapnak.

Kérvény alapján igényelhető kedvez-
mények:

• 90 százalékos kedvezményt kap-
nak, akik hiteles okiratokkal igazolni 
tudják, hogy több mint 90 napon ke-
resztül nem tartózkodtak Dunaszer-
dahely területén.

• 50 százalékos kedvezményt kap-
nak a súlyos fogyatékkal élő szemé-
lyek, akik, ún. ZŤP-kártyával rendel-
keznek és a tavalyi év folyamán nem 
igényelték a kedvezményt.

• 50 százalékos kedvezményt kap-
nak az igazolt időszakra az anyagi 
szükséghelyzetben lévők, akik a mun-
kaügyi hivatal által kiállított igazolással 
alá tudják támasztani, hogy anyagi 
szükséghelyzetben vannak.

A kérvényeket az igazolásokkal 
együtt egész évben benyújthatják, 
nincs határidőhöz kötve. Aki azonban 
ésszerűsíteni szeretné az ügyintézést 
és március végéig beadja a kérvényét, 
azoknak a városi vivatal a már csök-
kentett összegű adót rója ki a 2021-es 
évre.

A kérvény, nyomtatványok letölthe-
tők a város weboldaláról.

Bővebb információkat a
+421 31 / 590 39 51 telefonszámon, 
vagy a 
beata.nagy@dunstreda.eu, 
maria.kepesiova@dunstreda.eu, 
tunde.ocenasova@dunstreda.eu 
e-mail-címeken kérhetnek.

Zľavy za odvoz smetí v roku 2021 a spôsob požiadania o ne
Obyvatelia Dunajskej Stredy sú oprávnení na poskytnutie 
zľavy za odvoz smetí v roku 2021 v nasledovných prípa-
doch:

Bez podania žiadosti:
• Nad 80 rokov veku sa automaticky poskytuje 100%-ná 

zľava.
• Medzi 75. a 79. rokom veku sa automaticky poskytuje 

50%-ná zľava.
• Medzi 70. a 74. rokom veku sa automaticky poskytuje 

20%-ná zľava.
• Osoby ťažko zdravotne postihnuté, držitelia preukazu 

ZŤP, ktorí už vlani podali žiadosť, automaticky dostanú 50%-
nú zľavu.

Zľavy poskytované na základe žiadosti:
• 90%-nú zľavu dostanú tí obyvatelia, ktorí hodnoverne 

preukážu, že sa viac ako 90 dní nezdržiavali na území Du-
najskej Stredy.

• 50%-nú zľavu dostanú zdravotne ťažko postihnutí, ktorí 
sú držiteľmi preukazu ZŤP a v priebehu vlaňajška nežiadali 
o zľavu.

• 50%-nú zľavu dostanú tí obyvatelia, ktorí v danom čase 
sú v núdzovej životnej situácii, a to môžu dokladovať potvr-
dením od úradu práce.

Žiadosti spolu s potvrdeniami je možné podávať v priebe-
hu celého roka, nie je daný termín. Ale tým, ktorí žiadosť po-
dajú do konca marca, mestský úrad vyrubí už zníženú daň 
na rok 2021.

Tlačivá žiadostí nájdete na webovej stránke mesta.
Prípadné bližšie informácie vám podajú 
na tel. čísle +42131/5903951, 
resp. na e-mailových adresách 
beata.nagy@dunstreda.eu,
maria.kepesiova@dunstreda.eu,
tunde.ocenasova@dunstreda.eu.

Zmena Územného plánu
Mesto Dunajská Streda, ako orgán územného plánovania, oznamuje verejnosti, že zaháji prípravné práce na obstaranie územ-
noplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 2021 Územného plánu Mesta Dunajská Streda“.

Právnické a fyzické osoby, občianska odborná verejnosť má v tejto fáze možnosť zapojiť sa do procesu prípravy obstará-
vania územnoplánovacej dokumentácie, poskytnúť relevantné podklady a formulovať svoje požiadavky, podnety, postrehy a 
odporúčania, ktoré by bolo možné využiť pri jeho spracovaní.

Tieto podklady a podnety je možné podať do 22.2.2021 písomnou formou na adresu:
Mestský úrad, oddelenie územného plánovania, výstavby a dopravy, Hlavná 50/16, Dunajská Streda. Tel.: 031/590 39 34.


