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Az MKP Dunaszerdahelyen ismét magasra teszi a lécet
  A Magyar Közösség Pártja Városi   S  zervezetének a dunaszerdahelyiek érdekeit szolgáló munkája az ered-
mények tükrében a 2010 – 2014 közötti időszakban

Szerethető és polgárközpontú Dunaszerdahely képét vázoltuk fel Önöknek négy évvel ezelőtt, pezsgő
társadalmi és kulturális élettel, színvonalas sporteseményekkel. Olyan városét, amely lépésről lépésre fejlődik
egy világos jövőkép és átfogó stratégia mentén. A Magyar Közösség Pártjának újraválasztott polgármestere
és városi képviselőcsoportja az Önök szavazatainak köszönhetően 2010-ben nekiláthatott az olykor kihívá-
sokkal, buktatókkal és politikai ellenlábasaink gáncsoskodásával is nehezített városfejlesztő munkának. Ez
irányú igyekezetünk gyakran nehézségekbe ütközött. A helyzetet egyfelől bonyolította a nemzetközi méretű
gazdasági válság kedvezőtlen hatása, hiszen ennek következtében fejlesztési forrásaink beszűkültek. Például
2013-ban Dunaszerdahely 345 000 euróval kapott kevesebbet az államtól visszautalt részadók formájában,
mint az előző évben. 

Másfelől a városi képviselő-testületben az elmúlt négyéves választási időszakban kisebbségi pozícióból
kellett politizálnunk. Mi magasabbra tettük ugyan a lécet, de voltak, akik ezt leverték. A képviselők másik
párthoz tartozó tábora két független képviselőtársuk támogatásával nemegyszer már az általuk uralt szak-
bizottságokban elvetette a dunaszerdahelyiek döntő többségének érdekeit szolgáló javaslatainkat, a kép-
viselő-testület ülésein ugyanígy. Helyszűke miatt csak egy szemléletes példa: a „tizenhármak” masszív
ellenkezése miatt sokadik próbálkozásunkra sem sikerült elfogadtatni a vendéglátó-ipari egységek nyitva-
tartását szabályozó új rendeletet, ami gátat vetett volna a bárok környékén az éjszakai csendháborításnak.
Bízunk abban, hogy a küszöbönálló választásokból megerősödve kerülünk ki, és végre-valahára kiadhatjuk
a dunaszerdahelyiek részéről várt rendeletet, amely biztosítaná lakosaink nyugalmát a szórakozóhelyek kö-
zelében. Mindemellett pedig hozzáláthatunk a hamarosan bemutatásra kerülő választási programunkban
szereplő hosszú távú városfejlesztési terveink megvalósításához. 

a dunaszerdahelyiek részéről várt rendeletet, amely biztosítaná lakosaink nyugalmát a szórakozóhelyek kö-
zelében. Mindemellett pedig hozzáláthatunk a hamarosan bemutatásra kerülő választási programunkban
szereplő hosszú távú városfejlesztési terveink megvalósításához.

Elért eredményeink – mindannyiunk érdeme
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Városfejlesztés EU-s forrásokból
Az elmúlt választási ciklusban több EU-s pályázaton sikeresen szerepeltünk, az elnyert támogatásokat a vá-
rosfejlesztés különböző területein hasznosítottuk. Az Európai Uniótól összesen közel 4 millió eurót nyertünk el
fejlesztési beruházásokra. 

– A Kodály Zoltán Alapiskola felújítására 1 116100 eurót fordítottunk uniós forrásból.

– A Jilemnický utcai Alapiskola felújítására 1 079 875 eurót fordítottunk uniós forrásból.

– A Városi Művelődési Központ előtti tér átépítésére 840 468 eurót használtunk fel uniós forrásból.

– A volt Perfects székház felújítására, amely azóta Üzleti és Tájékoztatási Központként működik, 
674 479 euró lett felhasználva uniós forrásból.

– A Munka-, Szociális- és Családügyi Minisztérium révén EU-s támogatást sikerült szerezni a térfigyelő kame-
rarendszert 24 órában megfigyelő csökkentett munkaképességű alkalmazottak béreire, valamint a szoci-
ális terepmunkások béreire, akik a roma lakosság társadalomba való beilleszkedését segítik.
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Út- és járdafelújítások városszerte
– Városi útfelújítások: Az elmúlt 4 évben 15 utcának az útburkolatát újítottuk fel. Új aszfaltot kapott a Cukor-

gyári, a Rényi, a Bécsi út, a Štefánik és a Smetana utca, a Smetana ligeti 289, 290, 291-es lakótömbök
előtti szakasz, a Mezei út, a Hviezdoslav, a Kistejedi, a Fürdő, az Amadé László, a Malom és a Gombótás
utca, valamint a Sport és a Gyurcsó István utca egy része. Összesen 6371 méter hosszú útszakasz újult
meg. Erre a célra 1 085 393 eurót költöttünk.

– Járdaépítési- és felújítási program: 3460 méter hosszú járdaszakaszt modernizáltunk, amely a gyalogosok
biztonságát és kényelmét szolgálja. 14 utcában újult meg a járdaszakasz. A beruházás értéke 324 087
euró volt.

Út- és járdafelújítások városszerte

Dunaszerdahely – fejlődő közös otthonunk
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Parkolók létesítése az egyes városrészekben
– Parkolóépítés: Dunaszerdahely területén az elmúlt 4 évben összesen 429 parkolóhelyet alakítottunk ki,

hogy enyhítsük a parkolási gondokat az egyes lakótelepeken. Parkolók épültek a Svoboda tábornok ut-
cában, az SZNF téren, a Fenyves lakótelepen, a Neratovicei és a Barátság téren, a Nagyabonyi úton, a
Rózsaligetben és az Újfalu lakótelepen.

– Rendezett parkolás a kórháznál: Kényelmessé, kulturálttá, biztonságossá és környezetkímélővé vált a kór-
ház körüli parkolás. Az új parkolási rendszer 70 felújított és 24 új fizetős parkolóhelyet biztosított, az első fél
óra ingyenes. A mozgássérültek számára 6 hely áll rendelkezésre. A parkolóhelyek biztonságára térfigyelő
kamerák ügyelnek. A kórház mögött 90 ingyenes parkolóhelyet létesítettünk, amelyek a Tábor utca felől
közelíthetőek meg. A betegek részére összesen 200 parkolóhely áll rendelkezésre, a környező utcákban
pedig enyhültek a parkolási gondok. 

Parkolók létesítítí ése az egyes városrészekben
P k lóé ítítí é D d h l t ül té l últ 4 é b ö 429 k lóh l t l kítítí tt k ki
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Tömegközlekedés: egyre többen buszoznak
Több fő célt tartottunk szem előtt: a diákok időben eljussanak iskolába, a betegek az egészségügyi köz-
pontokba,  városunk lakosai a termálfürdőbe. A városi autóbusz 2. járatának beindításával pedig Sika-
bonyra is kiterjesztettük a városi tömegközlekedést. 

– A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal a Dunaszerdahelyi Autóbuszközlekedési Vállalattal közösen két városi
buszjáratot működtet. 

– A 2013 szeptemberében elindított sikabonyi járaton havonta átlagosan 7300 személy utazik. 

– A városi költségvetésből 2011-ben és 2012-ben is évente 42 ezer euróval támogattuk a helyi autóbuszjá-
ratokat, a sikabonyi járat beiktatásától ez az összeg 57 ezer euróra emelkedett. 

– Hat új buszmegállót is átadtunk, mintegy 30 ezer euró értékben. 

– Negyedik éve támogatjuk
a  kerékpárszállító-autóbusz
üzemeltetését, amely Duna-
szerdahely és a bősi Duna-ág
között tavasztól szeptember
végéig hétvégeken és ün-
nepnapokon közlekedik. A
cél a helyi lakosok és a turis-
ták szabadidős programjai-
nak a támogatása. 

– Taxiállomásokat hoztunk létre.

TöTöT megközlekedés: egyre többen buszoznak

g

– Taxiállomásokat hoztunk létre.

Elért eredményeink – mindannyiunk érdeme

sikerfuzet-2014-2  10/26/14  7:25 PM  Page 6



Iskola- és óvodafelújítások 
– Iskolák felújítása: Uniós pénzforrásból felújítottuk a Kodály Zol-

tán Alapiskola és a Jilemnický utcai Alapiskola épületét. Városi
költségvetésből finanszíroztuk a Szabó Gyula Alapiskola ablak-
cseréjét, a Művészeti Alapiskola tetőjavítását, a Kodály Zoltán
Alapiskola kazáncseréjét, a Vámbéry Ármin Alapiskola műfüves
pályájának kiépítését és az iskolai étkezde bővítését. Ezekre a
munkálatokra több mint 500 ezer eurót fordítottunk. A Smetana
ligeti Alapiskola tornatermének nyílászárócseréjét minisztériumi
forrásból fedeztük.

– Kihelyezett magyar osztály megnyitása: A Keleti lakótelepen
a Barátság téri óvoda épületében a Szabó Gyula Alapiskola
kihelyezett magyar tanítási nyelvű első osztályt nyitott. Ennek
köszönhetően a városnak ezen a részén is elérhetővé vált a
magyar nyelvű oktatás.

– Óvodák felújítása: A kilenc városi fenntartású óvoda mindegyi-
kében elvégeztük a szükséges karbantartási munkálatokat,
évente 60-100 ezer euró értékben. Tetőjavítások, a fűtési rend-
szer és a vízhálózat javítása, a szociális helyiségek felújítása, új
játszóalkalmatosságok vásárlása, valamint az óvodai udvarok
korszerűsítése egyaránt az elvégzett munka része volt. 

Iskola- és óvodafelújítások
I k lák f lújítítí á U ió é f á ból f lújítítí tt k K dál Z l
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Átadtuk az Üzleti és Tájékoztatási Központot
Dunaszerdahely belvárosát éveken át csúfította az egykori pártházként, később Perfects- székházként em-
legetett ötszintes irodaépület, amelyre ráfért az alapos felújítás. Ez 2013-ban következett be, amikor is vá-
rosunk sikeresen pályázott meg EU-s forrásokat, közösen a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és Iparkamarával. A Tájékoztatási Központok Kialakítása a Versenyképes Határmentéért – In-
kuBusiness elnevezésű magyar-szlovák határon átnyúló együttműködési projekt keretében Európai Úniós

pályázati forrásokból sikerült megvalósí-
tani az épület teljes külső és belső felújítá-
sát. Az épület homlokzatát teljesen
felújították, a nyílászáróit kicserélték, a be-
járatot akadálymentesítették és az elő-
csarnok tágasabb lett, így a vállalkozók is
komfortosabb körülmények között dol-
gozhatnak. 

– A projekt összértéke 2 941 174 euró, ez
Dunaszerdahely esetében 735 294 eurós
összköltséget jelentett, amihez a város
csak 36 ezer eurós önrésszel járult hozzá. 

– Az irodaépületben székel a 100 száza-
lékban városi tulajdonú közterületfenn-
tartó Municipal Real Estate Dunajská
Streda Kft.
tartó Municipal Real Estate Dunajská
Streda Kft.

Dunaszerdahely – fejlődő közös otthonunk
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Új közösségi tér, korszerű gyermekjátszóterek 
Fontos, hogy a városban legyenek olyan közösségi terek, létesítmények, ahol az emberek találkozhatnak
és értelmesen eltölthetik a szabadidejüket. 

– Évenkénti egy új játszótér: 6 új játszóteret alakítottunk ki: az Újfalu lakótelepen, a Smetana ligetben, a Vám-
béry iskola udvarán, a városközpontban a Duna utcában és a Neratovicei téren a Lidl kereskedelmi társaság
támogatásával. Minden évben jelentős összeget fordítottunk a meglévő játszóterek karbantartására is.

– Városi Művelődési Központ előtti tér: európai uniós forrásból és a városi költségvetésből felújítottuk a VMK
előtti teret. A térnek közösségformáló szerepe van és arra szolgál, hogy az emberek kulturált körülmények
között találkozzanak, szórakozzanak és jól érezzék magukat. A tér a pihenés és a kultúra szigete lett. Sza-
badtéri színpad épült, amely több rendezvénynek ad otthont: a Városi Gyermeknap, a Duna Menti Tavasz,
a Dunaszerdahelyi Nyár és a Karácsonyi Vásár. A téren biztosítottuk az ingyenes wifiszolgáltatást, újjáépí-
tettük a szökőkutat és revitalizáltuk a parkot is, amelyet rendszeresen karbantartunk.

– Sikabonyban ingatlant vásároltunk, felújítottuk és 2013-ban megnyitottuk itt a Sikabonyi Közösségi Házat,
amely azóta e városrész közösségi életének a központja. Az udvarán új játszóteret létesítettünk. Telekkel,
tervdokumentációval és dotációval támogattuk az új kápolna megépítését. 
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Sportlétesítmények modernizálása 
A városi szabadidőparkban a sportolási lehetőségeket javítva és bővítve strandröplabda pályát építettünk,
szabadtéri fitnesst hoztunk létre és a futballpályákon műfüvet cseréltünk. 

– Kicseréltük a jégpálya hűtésrendszerét, a kazánt és a reflektorokat, valamint felújítottuk a szociális helyisé-
geket. A beruházás értéke meghaladja az 500 ezer eurót. A jégpályán számos programmal kedvesked-
tünk a korcsolyázóknak: volt többek között Luca-napi, Bálint-napi és farsangi korcsolyázás. 

– Minden évben a sportegyesületeknek és kluboknak pályázati úton pénzügyi támogatást nyújtottunk. 

Bővült a városi köztemető
A városi köztemetőt 1 hektáros területtel bővítettük. Az új temetőrészben kiépítettük a járdákat és bővítettük
a vízvezetéket. Új burkolatot kapott a halottasház előtti terület, valamint kijavítottuk azokat a járdaszaka-
szokat, ahol a beton balesetveszélyes volt. A temetőben parkosítási munkákat is elvégeztünk. Novembertől
a város és a Municipal Real Estate DS városi kft. honlapjáról is elérhető a virtuális temető. 

Sportlétesítmények modernizálása

Elért eredményeink – mindannyiunk érdeme
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Környezetvédelem és zöldövezetek
– Zöldövezetek: biztosítottuk a zöldövezetek, parkok folyamatos karbantartását és takarítását. Virágokat ül-

tettünk ki a közterekre. Több utcában az elöregedett és allergiát kiváltó fák helyett újakat telepítettünk.
A Zsigmond király parkban honismereti tanösvényt alakítottunk ki őshonos fákkal és pihenőövezettel. Rend-
szeresen kaszáltuk a parlagfűvel benőtt városi tulajdonban levő területeket és a magánterületek tulajdo-
nosait is erre szólítottuk fel. 

– Szeméttárolók befedése és zárása: elindítottuk a Tisztább Dunaszerdahelyért programot, ennek részeként
folytattuk a kukatárolók befedését, és a lakóközösségeket ösztönöztük, hogy zárják a kukaketreceket, elő-
segítve ezzel a szeméttárolók körüli tisztaságot.

– Lomtalanítás: az évenkénti lomtalanítás során lehetőséget biztosítunk arra, hogy a lakosság megszaba-
duljon a feleslegessé vált tárgyaitól. Ily módon igyekszünk megakadályozni az illegális szemétlerakatok
keletkezését.

– Kutyaillemhely: a városban próbajelleggel 5 helyen kutya-illemhelyet alakítottunk ki a közterületek ren-
dezettebb állapota és védelme érdekében.

Környezetvédelem és zöldövezetek
Zöldö t k bi t ít tt k öldö t k k k f l t k b t tá át é t k ítá át Vi á k t ül
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Felvirágoztattuk Dunaszerdahelyt
A kizárólagos városi tulajdonú Municipal Real Estate
Dunajská Streda Kft. végzi a közterületek gondozá-
sát és a zöldterületek karbantartását, beleértve a
virágágyásokat is. 

– A városi cég végzi a zöldterületek 80 százaléká-
nak rendben tartását, ezekre a munkákra mint -
egy 60, korábban tartósan munkanélküli személyt
alkalmaz.

– A zöldterületek karbantartására közbeszerzés ke-
retében kiírt versenytárgyalás eredményeképpen
új beszállító cég végzi e munka egy részét az ed-
diginél előnyösebb áron. 

– A Municipal Real Estate Dunajská Streda Kft. 26
ezer eurós összegből ültetett ki szemet gyönyör-
ködtető, színpompás virágokat és helyezett el vi-
rágpiramisokat a belváros több pontján. 

– Városszerte az idén több mint 13 ezer, 37 fajta
egynyári virágot ültettek ki a virágágyásokba és
a körforgalmakba. A Bartók Béla sétány és a Fő
utca 70 lámpaoszlopára függőkosárban futómus-
kántlikat helyeztek el. 

Felvirágoztattuk Dunaszerdahelyt

p p gg
kántlikat helyeztek el.

Dunaszerdahely – fejlődő közös otthonunk
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Fellendülő idegenforgalom
Dunaszerdahely vendégváró város. A fejlesztések
célja a régióbeli idegenforgalom fellendítése a
Csallóköz központjában és a városunkba láto-
gató turisták számának a növelése. 

– Termálfürdő: az utóbbi 4 évben 100 ezerrel emel-
kedett a termálfürdő vendégeinek száma, tavaly
több mint 300 ezren keresték fel. Országos szinten
a 7. leglátogatottabb fürdő lett a miénk. A Ther-
malpark árbevétele 23 százalékkal nőtt – 2013-ban
elérte a 2 075 515 eurót. Felújítottuk a kültéri me-
dencéket, tavaly átadtuk az új pezsgőfürdőt, az
idén pedig a 7 csúszdából álló csúszdakomplexu-
mot. A kis szigeten nudista strandot nyitottunk és
bővítettük a kempinget is, felújítottuk a meglévő
sportpályákat. A vendégekkel animátorok foglal-
koznak, a fő fürdőidényben szórakoztató progra-
mokat és műsorokat kínálunk a fürdőzőknek.

Fellendülő idegenforgalom
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Központi ügyfélfogadó iroda 
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatalt naponta felkereső polgárok akkor távoznak elégedetten, ha felesleges vá-
rakozás és ide-oda futkosás nélkül gyorsan el tudják intézni ügyeiket. 2010 februárjától Dunaszerdahelyen is
megvan erre a lehetőség, ezt a célt szolgálja az akadálymentesített bejáratú központi ügyfélfogadó iroda.

– Megnyitása óta összesen 114 664 ügyfelet fogadott.

– Szerdánként meghosszabbított félfogadás 17 óráig. 

– Kétnyelvű nyomtatványok az ügyintézésben. 

Kommunikáció a lakossággal
– A 2014-tól megújult kétnyelvű városi weboldal folyamatosan frissülő közérdekű információkkal szolgál, s

azóta megugrott a látogatottsága is. 

– Az évente 18-szor, tízezer példányszámban megjelenő Dunaszerdahelyi Hírnök eljut minden postaládába
és a város weboldalán is elérhető. 

– A DSZTV egyórás, folyamatosan ismételt műsora beszámol a városban előző héten történt eseményekről
és elérhető az interneten. 

– Élő internetes közvetítés a városi képviselő-testület üléseiről a www.dunstreda.sk honlapon. 

– Lakossági fórumok a polgármesterrel konkrét időszerű témák megvitatására.

Terítékre kerültek olyan, sokak érdeklődésére számot tartó témák, mint a köztisztaság, a vendéglátóipari
egységek zárórája, az ebtartás, a taxisrendelet, az R-7-es út, továbbá a tömbgarázshasználókat, a szállá-
sadókat és a lakóbizalmikat foglalkoztató problémák.

Központi ügyfélfogadó iroda

egységek zárórája, az ebtartás, a taxisrendelet, az R-7-es út, továbbá a tömbgarázshasználókat, a szállá-
sadókat és a lakóbizalmikat foglalkoztató problémák.

Elért eredményeink – mindannyiunk érdeme
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A Hűségkártya a helyi kiskereskedők szolgálatában
Manapság a nagy üzletláncok terjeszkedésének időszakában a helyi kisboltoknak naponta meg kell küzdeniük
a kíméletlen konkurenciával. Ezért kezdeményezte Hájos Zoltán polgármester 2012 februárjától a Hűségkár-
tya–program kiterjesztését. A lokálpatriotizmus egyik megnyilvánulása, hogy a városi Hűségkártyával rendelkező
dunaszerdahelyi vásárló előnyben részesíti a helyi boltost, akitől cserébe bizonyos mértékű árkedvezményt kap.

– Már 50 kisboltban lehet ked-
vezményesen vásárolni a  vá-
rosi Hűségkártyával. 

– A kisboltok tulajdonosai önkén-
tesen kapcsolódtak a Hűség-
kártya-programhoz, saját
elhatározásukból és felajánlá-
suk alapján kínálnak kedvez-
ményt valamennyi árucikkre,
vagy bizonyos árukra.

– Dunaszerdahelyen 14 700 Hű-
ségkártya-tulajdonos van, így
ennyi potenciális vásárlóra szá-
míthatnak az árengedménye-
ket nyújtó boltok.

– A boltok listája megtalálható
Dunaszerdahely honlapján
www.dunstreda.sk. 

A Hűségkártya a helyi kiskereskedők szolgálatában
M á ü l tlá k t j k dé é k idő káb h l i ki b lt k k t k ll kü d iük

et ked-
i a vá-

önkén-
Hűség-

saját
ajánlá-
edvez-

ucikkre,

700 Hű-
an, így
óra szá-
ménye-

lható
jáDunaszerdahely honlapj

www.dunstreda.sk.
ján
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Hagyományőrzés, városi emléknapok, anyanyelvhasználat
A nemzeti identitás megőrzésében és a közösségépítésben a nemzeti ünnepekről történő rendszeres meg-
emlékezéseknek kulcsfontosságú szerepük van. Ezért az MKP képviselőinek kezdeményezésére 2012 áprili-
sában a városi önkormányzat határozatban rögzítette a város 12 jeles és emléknapjáról való évenkénti
megemlékezést. A cél az, hogy az ifjabb nemzedék történelmi tudatában rögződjenek azok az események,
amelyek alapvetően befolyásolták a város múltját és jelenét.

– Ezek közé tartoznak: az 1848-as forradalom és szabadságharc emléknapja, a Szent György Napok és
Búcsú, a Szent István Nap, az Aradi Vértanúk Napja, városi gyásznap a világháborúk áldozatainak emlé-
kére, a Kitelepítettek Napja, a Nemzeti Összetartozás Napja, a Zsidó Holokauszt Napja, a bársonyos forra-
dalom napja, a kommunista diktatúra áldozatainak napja. 

– Kiemelt fontosságú városi rendezvényekként tartjuk számon 2012-től többek között: a Magyar Kultúra Nap-
ját, a Vámbéry Napokat, a Városi Pedagógusnapot, a Dunaszerdahelyi Zenei Napokat, a Magyar Majálist,
a Városi Gyermeknapot, a Duna Menti Tavaszt, a Csallóközi Vásárt, a Harmonikafesztivált, a Bihari Napo-
kat, a Márton-napi Vigalmat és a karácsonyi ünnepkör rendezvényeit. 

– 2011-től újraélesztettük az adventi gyertyagyújtás hagyományát, újabban a VMK előtti téren, egybekötve
a Karácsonyi Vásár megnyitásával. 

– Az anyanyelv az egyik legfőbb közösségmegtartó összekötő kapocs, ezért hangsúlyozzuk minden alka-
lommal az anyanyelvi oktatás és művelődés pótolhatatlan szerepét. 

– A városi intézményekben alapvető követelmény a kétnyelvű feliratok használata. 

Hagyományőrzés, városi emléknapok, anyanyelvhasználat

Dunaszerdahely – fejlődő közös otthonunk
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Intézkedések a közbiztonság javításáért
– Városi Rendőrség: városi költségvetésből bővítettük a rendőrség állományát és 24 órás szolgálatot bizto-

sítunk a városban. 

– Kamerarendszer: növeltük a térfigyelő kamerák számát, amelyeket 24 órában figyelőszolgálat monitoroz.
Ezt a munkát csökkentett munkaképességűek végzik.

– Központi biztonsági pult - a városi rendőrségen biztonsági pultot hoztunk létre, amelyre a városi intézmé-
nyeken kívül vállalkozók és magánszemélyek is rákapcsolódhatnak vagyonuk védelme érdekében. A
rendszerkezelők 24 órán át figyelik a bekamerázott területeket, bűncselekmény esetén riasztják a városi
rendőröket.

Intézkedések a közbiztonság javításáért
Vá i R dő é á i költ é té ből bő ít ttük dő é áll á át é 24 ó á l ál t t bi t
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Szociális program a válság ellenére
A pénzügyi válság időszakában még nagyobb szükség volt a rászorultak támogatására. 

Nyugdíjasok: Fenntartjuk az idősek otthonát és a nyugdíjas panziót, valamint működtetjük a napi ellátást
és ápolást igénylők részére a gondozószolgálatot. Felújítottuk a városi nyugdíjasklub klubhelyiségét és tá-
mogatjuk egész éves működését. Működtetjük a fogyatékkal élők napközi otthonát. 

Marginalizált roma közösség: Sikerként könyvelhetjük el, hogy a Karcsai úton az alacsonyabb komfortfoko-
zatú lakásokban és konténerekben lakók lakhatását a roma lakosok befizetéseiből önellátó módon tudjuk
már biztosítani. Többéves erőfeszítések után sikerült azt is elérni, hogy immár az ottani lakásaik karbantar-
tására sem kell költségvetési forrásokat fordítani. Ezen szociális lakások kezelését a városi Municipal Real
Estate DSZ kft. végzi.

Hajléktalanok: A téli hónapokban melegedőt biztosítottunk és ételosztással segítettünk a rászorulókon.

SSzociiáálliis program a válság ellenére

Elért eredményeink – mindannyiunk érdeme
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Zárszó
Mint e kiadvány borítóján is utaltunk rá, a 2010 –2014-es választási időszakban elért eredményeinkért kemé-
nyen meg kellett küzdenünk. Tette ezt mindenki a maga helyén, polgármesterünk Dr. Hájos Zoltán a maga
posztján, a Magyar Közösség Pártjának 12 képviselője a városi képviselő-testület szakbizottságaiban és a
testületi üléseken. Önöknek, tisztelt dunaszerdahelyiek, szintén oroszlánrészük van abban, hogy a várost elő-
revivő döntéseink többségét az akadályok ellenére sikerült közösen átültetnünk a mindennapok gyakorla-
tába. Meggyőződésünk, hogy városfejlesztési programunk négy éve helyes irányt szabott meg, és ezt az
utat kell járnunk a jövőben is. 

Az MKP-nak a 2014-2018-as időszakot felölelő konkrét városfejlesztési terveit a dunaszerdahelyi polgárokhoz
rövidesen eljutó választási programunkban ismertetjük. A soron következő november 15-i helyhatósági vá-
lasztásokon ehhez a Dunaszerdahelyt fokozatosan európai mércével mérhető kisvárossá átalakító hosszú
távú városfejlesztési programunkhoz kérjük az Önök támogatását.

ZZáárszóó
Mi t ki d á b ítójá i t lt k á 2010 –2014 ál tá i idő kb lé t d é i ké t k é
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DUNAJSKÁ STREDA: TREBA HĽADIEŤ DO BUDÚCNOSTI

Naše vybojované 
výsledky
Sumár práce Mestskej organizácie SMK 
v dunajskostredskej samospráve v období 2010 –2014

Komunálne voľby – 15. novembra 2014

Á Ť Ú

Komunálne voľby 15. novembra 2014
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SMK opäť položí latku vysoko 
Sumár práce miestnej základnej organizácie Strany ma-
ďarskej komunity v prospech obyvateľov Dunajskej Stredy
vo svetle výsledkov v období 2010 - 2014

Pred štyrmi rokmi sme Vám načrtli obraz príťažlivej Dunaj-
skej Stredy s rušným spoločenským a kultúrnym životom, kva-
litnými športovými udalosťami. Obraz mesta, ktoré sa krok za
krokom vyvíja, sledujúc jasnú víziu budúcnosti a komplexnú
rozvojovú stratégiu. Opätovne zvolený primátor SMK
a  mestské zastupiteľstvo sa vďaka aj Vašim hlasom mohli
v roku 2010 začať venovať práci na rozvoji mesta, ktorú mies-
tami sprevádzali úskalia a prekážky, kladené zo strany našich
politických súperov. Naše snahy často narazili na ťažkosti. Si-
tuáciu na jednej strane komplikoval nepriaznivý vplyv medzi-
národnej hospodárskej krízy, v  dôsledku čoho sa naše
rozvojové zdroje zúžili. Napríklad v roku 2013 Dunajská Streda
dostala o 345 000 eur menej od štátu v podobe prerozdelenia
podielových daní, ako v predchádzajúcom roku. 

Na druhej strane sme v uplynulom štvorročnom volebnom
období v mestskom zastupiteľstve politizovali z menšinovej po-
zície. My sme síce latku položili vysoko, ale boli takí, ktorí ju
zhodili. Poslanci inej politickej strany za podpory dvoch nezá-
vislých poslancov neraz naše návrhy, ktoré boli v prospech
väčšiny Dunajskostredčanov, zamietli už v nimi ovládaných
odborných komisiách. Rovnako postupovali aj na zasadnu-
tiach mestského zastupiteľstva. Pre nedostatok miesta len
jeden názorný príklad: kvôli masívnemu odporu „trinástich“ sa

nám ani po viacerých pokusoch nepodarilo prijať nové na-
riadenie, regulujúce záverečnú v pohostinských zariade-
niach, ktoré by zabránilo rušeniu nočného pokoja v blízkosti
barov. Veríme, že z nadchádzajúcich volieb vyjdeme posil-
není a môžeme konečne vydať nariadenie očakávané zo
strany Dunajskostredčanov, ktoré by zabezpečilo pokoj na-
šich obyvateľov v blízkosti zábavných podnikov. Súčasne by
sme sa mohli pustiť do realizácie našich dlhodobých rozvojo-
vých plánov mesta, uvedených v  našom volebnom pro-
grame, ktorý bude v týchto dňoch predstavený. 

Rozvoj mesta zo zdrojov EÚ
V  uplynulom volebnom cykle sme sa úspešne uchádzali
o granty EÚ a získané prostriedky sme zúžitkovali vo viace-
rých oblastiach rozvoja mesta. Od Európskej únie sme cel-
kovo získali takmer 4 milióny eur na rozvojové investície. 
– Na rekonštrukciu Základnej školy Zoltána Kodálya sme ve-

novali 1 116 100 eur zo zdrojov únie.
– Na rekonštrukciu základnej školy na Jilemnického ulici sme

venovali 1 079 875 eur zo zdrojov únie.
– Na rekonštrukciu námestia pred Mestským kultúrnym stredi-

skom sme použili 840 468 eur zo zdrojov únie.
– Na rekonštrukciu bývalého sídla Perfects, ktoré odvtedy pô-

sobí ako Obchodné a  informačné centrum, sme využili
674 479 eur zo zdrojov únie.

– Okrem toho sa nám prostredníctvom Ministerstva práce, so-
ciálnych vecí a rodiny podarilo získať dotáciu z EÚ na mzdy

SMK opäť položí latku vysoko nám ani po viacerých pokusoch nepodarilo prijať nové na-
i d i l jú á č ú h ti ký h i d

odborných komisiách. Rovnako postupovali aj na zasadnu-
tiach mestského zastupiteľsľsľ tva. Pre nedostatok miesta len
jeden názorný príklad: kvôli masívíví nemu odporu „trinástich“ sa

674 479 eur zo zdrojov únie.
– Okrem toho sa nám prostredníctvom Ministerstva práce, so-

ciálnych vecí a rodiny podarilo zísísí kať dotáciu z EÚ na mzdy
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zamestnancov so zdravotným postihnutím, sledujúcich bez-
pečnostné kamery 24 hodín denne, respektíve aj na mzdy
sociálnych terénnych pracovníkov, ktorí napomáhajú so-
ciálnej inklúzii rómskych obyvateľov.

Rekonštrukcia ciest a chodníkov po celom meste
Rekonštrukcia ciest v meste: V uplynulých 4 rokoch sme zre-
konštruovali vozovku 15 ulíc. Nový asfalt dostali ulice Cukro-
varská, Rényiho, Viedenská cesta, Štefánikova
a v Smetanovom háji, úsek pred obytnými domami č. 289,
290 a 291, Poľná, ďalej Hviezdoslavova, Malotejedská, Kú-
peľná, ulica Lászlóa Amadea, Mlynská a Gombotášska ulica,
časť Športovej ulice a ulica Istvána Gyurcsóa. Celková dĺžka
zrekonštruovaných ciest bola 6371 metrov. Na tento účel sme
venovali 1 085 393 eur. 
Program na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov: zmodernizo-
vali sme chodníky s celkovou dĺžkou 3460 metrov, slúžiace bez-
pečnosti a pohodliu peších. Chodníky boli zrekonštruované v
14 uliciach. Hodnota investície dosiahla výšku 324 087 eur.

Výstavba parkovísk 
Výstavba parkovísk: Na území Dunajskej Stredy počas uply-
nulých 4 rokov sme vytvorili celkom 429 parkovacích miest,
aby sme zmiernili problémy s parkovaním na jednotlivých síd-
liskách. Boli vybudované parkoviská na ulici generála Svo-
bodu, na námestí SNP, na sídlisku Boriny, na Neratovickom
námestí a námestí Priateľstva, na Veľkoblahovskej ceste, v Ru-
žovom háji a na sídlisku Nová Ves.

Usporiadané parkovanie pri nemocnici: Parkovanie v blízkosti
nemocnice sa stalo pohodlnejším, kultúrnejším a ekologickej-
ším. Nový parkovací systém zabezpečil 70 zrekonštruovaných
a 24 nových spoplatnených parkovacích miest, pričom prvá
polhodina je bezplatná. Pre zdravotne postihnutých občanov
je k dispozícii 6 miest. Na bezpečnosť parkovacích miest do-
hliadajú bezpečnostné kamery. Za nemocnicou sme vybu-
dovali 90 bezplatných parkovacích miest, ktoré sú prístupné
z Táborovej ulice. Pre pacientov je celkovo k dispozícii 200
parkovacích miest. V okolitých uliciach sa zmiernili problémy
s parkovaním. 

Hromadná doprava: 

stále viac ľudí cestuje autobusom
Mali sme pred sebou viaceré hlavné ciele: aby sa žiaci a štu-
denti včas dostali do školy, pacienti do zdravotných stredísk
a obyvatelia nášho mesta na termálne kúpalisko. Zavedením
2. linky mestského autobusu sme rozšírili mestskú hromadnú
dopravu aj na Malé Blahovo. 
– Mestský úrad v Dunajskej Strede spolu so spoločnosťou SAD

Dunajská Streda prevádzkuje dve mestské autobusové linky. 
– Na linke do Malého Blahova, spustenej v septembri roku

2013, mesačne cestuje v priemere 7300 osôb. 
– Z rozpočtu mesta sme v roku 2011 a 2012 ročne poskytovali

podporu na miestne autobusové linky vo výške 42 tisíc eur
a od zavedenia linky do Malého Blahova sa táto suma zvý-
šila na 57 tisíc eur. 

zamestnancov so zdravotným postihnutím, sledujúcich bez-
pečnostné kamery 24 hodín denne, respektívíví e aj na mzdy
sociálnych terénnych pracovníkov ktorí napomáhajú so-

Usporiadané parkovanie pri nemocnici: Parkovanie v blízízí kosti
nemocnice sa stalo pohodlnejším, kultúrnejším a ekologickej-
ším Nový parkovací systém zabezpečil 70 zrekonštruovaných

námestí a námestí Priateľsľsľ tva, na Veľkoblahovskej ceste, v Ru-
žovom háji a na sídlisku Nová Ves.

a od zavedenia linky do Malého Blahova sa táto suma zvý
šila na 57 tisíc eur.
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– Odovzdali sme šesť nových autobusových zastávok v cel-
kovej hodnote 30 tisíc eur. 

– Už štvrtý rok podporujeme prevádzku cyklobusu, ktorý pre-
máva od jari po jeseň cez víkendy a počas sviatkov medzi
Dunajskou Stredou a Gabčíkovským ramenom Dunaja. Cie-
ľom je podpora voľnočasových programov miestnych oby-
vateľov a turistov. 

Rekonštrukcia škôl a materských škôl
Rekonštrukcia škôl: Z finančných zdrojov z EÚ sme zrekonštruo-
vali budovu Základnej školy Zoltána Kodálya a Základnej školy
na Jilemnického ulici. Z mestského rozpočtu sme financovali
výmenu okien Základnej školy Gyulu Szabóa, opravu strechy
Základnej umeleckej školy, výmenu kotla v Základnej škole
Zoltána Kodálya, výstavbu futbalového ihriska s umelým tráv-
nikom Základnej školy Ármina Vámbéryho a rozšírenie školskej
jedálne. Na tieto práce sme venovali viac ako 500 tisíc eur.
Výmenu okien telocvične v ZŠ v Smetanovom háji sme finan-
covali zo zdrojov ministerstva.
Otvorenie detašovanej maďarskej triedy: Na sídlisku Východ
v budove materskej školy na námestí Priateľstva Základná
škola Gyulu Szabóa otvorila prvú triedu s vyučovacím jazykom
maďarským. Vďaka tomu je výučba v maďarskom jazyku do-
stupná aj pre túto časť mesta.
Rekonštrukcia materských škôl: V každej z deviatich, mestom
prevádzkovaných materských škôl sme vykonali potrebnú
údržbu, a to ročne v hodnote 60-100 tisíc eur. Opravy striech,
oprava vykurovacieho systému a rozvodov vody, rekonštruk-

cia sociálnych miestností, nákup nových hračiek, respektíve
aj modernizácia nádvorí materských škôl predstavovala sú-
časť vykonávaných prác. 

Odovzdali sme Obchodné a informačné centrum
V  rámci projektu maďarsko-slovenskej cezhraničnej spolu-
práce s názvom Vytvorenie informačných stredísk pre konku-
rencieschopné pohraničie – InkuBusiness sa nám podarilo
realizovať celkovú vonkajšiu a vnútornú rekonštrukciu budovu
bývalého Perfectsu zo zdrojov získaných z Európskej únie. Fa-
sáda budovy bola kompletne zrekonštruovaná, vymenili okná
a dvere, vytvoril sa bezbariérový vchod a vstupná hala sa
stala priestrannejšou a tým pádom aj podnikatelia môžu pra-
covať v komfortnejších podmienkach. 
– Celková hodnota projektu bola 2 941 174 eur, čo v prípade

Dunajskej Stredy znamenalo celkové náklady vo výške
735 294 eur, k čomu mesto prispelo spoluúčasťou vo výške
36 tisíc eur. 

– V budove sídli spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská
Streda s.r.o. na údržbu verejných priestranstiev, ktorá je v 100
percentnom vlastníctve mesta.

Rekonštrukcia materskýkýk ch škôl: V každej z deviatich, mestom
prevádzkovaných materských škôl sme vykonali potrebnú
údržržr bu, a to ročne v hodnote 60-100 tisíc eur. Opravy striech,
oprava vykurovacieho systému a rozvodov vody, rekonštruk-
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Nové námestie, moderné detské ihriská
Je dôležité, aby sa v meste nachádzali také námestia a za-
riadenia, kde sa ľudia stretávajú a môžu zmysluplne tráviť svoj
voľný čas. 
Každý rok jedno nové detské ihrisko: vytvorili sme 6 nových
detských ihrísk: na sídlisku Nová Ves, v Smetanovom háji, na
nádvorí Vámbéryho školy, v Malom Blahove, v centre mesta
na Dunajskej ulici a na Neratovickom námestí s podporou ob-
chodnej spoločnosti Lidl. Každý rok venujeme značnú čiastku
aj na údržbu už existujúcich detských ihrísk. 
Námestie pred Mestským kultúrnym strediskom: zo zdrojov
z Európskej únie a z mestského rozpočtu sme zrekonštruovali
námestie pred MsKS. Námestie zohráva úlohu vo formovaní
komunity a slúži na to, aby sa ľudia stretávali v kultúrnych
podmienkach, zabávali sa a  cítili sa dobre. Námestie sa
stalo ostrovom pre oddych a kultúru. Vybudovalo sa vonkaj-
šie javisko, ktoré hostí viaceré podujatia: Mestský deň detí,
Podunajská jar, Dunajskostredské leto a Vianočné trhy. Na
námestí sme zabezpečili bezplatnú wi-fi službu, zrekonštruo-
vali sme fontánu a revitalizovali sme aj park, ktorý pravidelne
udržiavame.
V roku 2013 sme odovzdali Spoločenský dom v Malom Bla-
hove, na nádvorí ktorého sme vytvorili nové detské ihrisko.

Modernizácia športových zariadení
V mestskom parku pre voľný čas na zlepšenie a  rozšírenie
možností na športovanie sme odovzdali ihrisko na plážový vo-
lejbal, vytvorili sme vonkajší fitnes a vymenili sme umelý trávnik
na futbalových ihriskách. 
– Vymenili sme chladiaci systém klziska, kotol a  reflektory

a zrekonštruovali sme sociálne miestnosti. Hodnota investície
presahuje 500 tisíc eur. Na klzisku sme viackrát potešili kor-
čuliarov rôznymi programami: medzi inými bolo korčuľova-
nie na Deň Lucie, Valentína a fašiangy. 

– Každoročne poskytneme mestské dotácie na verejnopros-
pešné športové účely pre športové kluby a združenia. 

Rozšíril sa mestský verejný cintorín
Mestský verejný cintorín sme rozšírili o plochu vo výmere 1 hek-
tára. V novej časti cintorína sme vybudovali chodníky a rozšírili
sme vodovodný systém. Vytvorila sa nová povrchová úprava
priestoru pred domom smútku, respektíve sme opravili aj tie
úseky chodníkov, kde betón bol nebezpečný. V cintoríne sme
realizovali aj výsadbu verejnej zelene. Od novembra je k dis-
pozícii virtuálny cintorín na stránke mesta a mestskej spoloč-
nosti Municipal Real Estate DS. 

Nové námestie, moderné detské ihriská
Je dôležité, aby sa v meste nachádzali také námestia a za-

Modernizácia športových zariadení
V mestskom parku pre voľný čas na zlepšenie a rozšírenie
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Ochrana životného prostredia a zelené zóny
Zelené zóny: zabezpečili sme priebežnú údržbu a čistenie
zelených plôch a parkov. Vysadili sme kvety do verejných
priestranstiev. Na viacerých uliciach sme namiesto starých
a alergénnych stromov vysadili nové. V Parku kráľa Žig-
munda sme vytvorili vlastivedný náučný chodník s pôvod-
nými stromami a oddychovou zónou. Pravidelne sme kosili
plochy vo vlastníctve mesta, zarastené ambróziou a upo-
zorňujeme na to aj majiteľov súkromných pozemkov. 
Zamykanie klietok pre smetné kontajnery: spustili sme pro-
gram Za čistejšiu Dunajskú Stredu a v rámci neho sme obyva-
teľov obytných domov podnecovali k tomu, aby zamykali
klietky pre kontajnery, čím napomôžu zabezpečeniu čistoty
v okolí kontajnerov na odpad.
Mestské dni čistoty: každý rok v rámci vypratávania odpadu
poskytujeme možnosť na to, aby sa obyvatelia zbavili svojich
nadbytočných predmetov. Takýmto spôsobom sa snažíme
zabrániť aj vznik nelegálnych skládok odpadu.
Psí toalety: v záujme ochrany verejných priestranstiev na 5
miestach  sme skúšobne zriadili toalety pre psov. 

Dunajská Streda rozkvitla
Spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. vo vý-
lučnom vlastníctve mesto zabezpečuje starostlivosť o verejné
priestranstvá a údržbu zelených plôch, vrátane aj kvetino-
vých záhonov. 
– Mestská spoločnosť vykonáva aj udržiavania 80 percent ve-

rejných plôch a na tieto práce zamestnáva okolo 60 osôb,
ktoré predtým boli dlhodobo nezamestnané.

– Na základe verejnej súťaže, vypísanej na údržbu zelených
plôch v rámci verejného obstarávania časť tejto práce vy-
konáva nový dodávateľ za priaznivejšiu cenu, ako predtým. 

– Spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. vy-
sadila prekrásne a pestrofarebné kvety a umiestnila kvetové
pyramídy na viacerých miestach centra mesta v celkovej
hodnote 26 tisíc eur. 

Rozvoj cestovného ruchu
Dunajská Streda je pohostinné mesto. Cieľom rozvojových ak-
tivít je rozvoj regionálneho cestovného ruchu v centre Žitného
ostrova a zvýšenie počtu turistov, zavítajúcich do mesta. 
Termálne kúpalisko: za  uplynulé 4 roky sa počet návštevníkov
termálneho kúpaliska zvýšil o 100 tisíc a minulý rok tam zaví-
talo 300 tisíc ľudí. V celoštátnom meradle sa naše kúpalisko
stalo 7. najnavštevovanejším kúpaliskom. Tržby Thermalparku
sa zvýšili o 23 percent – v roku 2013 dosiahli 2 075 515 eur. Zre-
konštruovali sme vonkajšie bazény, minulý rok sme odovzdali
perličkový kúpeľ a tento rok toboganový komplex, pozostá-
vajúci zo 7 toboganov. Na malom ostrove sme otvorili nudis-
tickú pláž a  rozšírili sme aj kemping, zrekonštruovali sme
existujúce športové ihriská. S hosťami sa zaoberajú animátori,
v  hlavnej kúpeľnej sezóne ponúkame zábavné programy
a predstavenia.

Ochrana životného prostredia a zelené zóny rejných plôch a na tieto práce zamestnáva okolo 60 osôb,
kt é dtý b li dlh d b t é

lučnom vlastníctve mesto zabezpečuje starostlivosť o verejné
priestranstvá a údržržr bu zelených plôch, vrátane aj kvetino-
vých záhonov.
– Mestská spoločnosť vykonáva aj udržržr iavania 80 percent ve-

v hlavnej kúpeľnej sezóne ponúkame zábavné programy
a predstavenia.

sikerfuzet-2014-2  10/26/14  7:26 PM  Page 25



Kancelária prvého kontaktu
Občania navštevujúci Mestský úrad Dunajskej Stredy odchá-
dzajú spokojní vtedy, ak bez zbytočného čakania a pobehova-
nia sem a tam si môžu rýchlo vybaviť svoje úradné záležitosti. Od
februára 2010 aj v Dunajskej Strede sú k tomu vytvorené pod-
mienky v kancelárii prvého kontaktu s bezbariérovým prístupom.
– V kancelárii za 4 roky svojej existencie vybavili 114 664 stránok.
– V každú stredu stránkové hodiny sú predĺžené do 17.00. 
– Sú k dispozícii dvojjazyčné formuláre. 

Komunikácia s obyvateľmi
Cieľom vedenia mesta je poskytovanie aktuálnych a objek-
tívnych informácií pre obyvateľov o práci samosprávy, o dô-
ležitých rozhodnutiach a o udalostiach. To všetko sa deje
prostredníctvom 3 kanálov: 
– Od roku 2014 vynovená mestská internetová stránka posky-

tuje priebežne aktualizované informácie o dianí v meste, od-
vtedy sa zvýšila aj jej návštevnosť.

– Informácie a dokumenty súvisiace s prácou samosprávy
okrem slovenského jazyka sú na internetovej stránke do-
stupné aj v maďarskom jazyku. 

– Dunajskostredský hlásnik ročne vydávaný 18-krát v jednorá-
zovom náklade desaťtisíc kusov sa dostane do každej pošto-
vej schránky a je dostupný aj na internetovej stránke mesta. 

– Hodinový, priebežne opakovaný program DSTV referuje
o udalostiach, ktoré sa v meste stali predchádzajúci týždeň
a je takisto dostupný na internete. 

– Živé vysielanie o zasadnutiach mestského zastupiteľstva na
internetovej stránke www.dunstreda.sk. 

– Diskusné fóra s primátorom mesta o konkrétnych aktuálnych
témach, ako napríklad čistota verejných priestranstiev, zá-
verečná pohostinských zariadení, problémy držania psov,
nariadenie pre taxikárov, cesta R-7, ďalej problémy zamest-
návajúce používateľov garážových blokov, majiteľov uby-
tovacích zariadení a domových dôverníkov.

Vernostná karta na podporu miestnych 
maloobchodníkov
V súčasnosti v čase rozširovania sa veľkých obchodných re-
ťazcov miestne malé obchody musia každodenne popaso-
vať s neľútostnou konkurenciou. Preto primátor Zoltán Hájos
inicioval rozšírený Program vernostnej karty od februára 2012
na nákupy u miestnych malopredajcov. Jedným z prejavov
lokálpatriotizmu je aj to, že dunajskostredský kupujúci s Ver-
nostnou kartou uprednostní miestneho obchodníka, od kto-
rého za to dostane určitú zľavu. 
– S použitím Vernostnej karty je možné výhodne nakupovať

už v 50 malých obchodoch. 
– V Dunajskej Strede je 14 700 majiteľov Vernostnej karty, teda

s toľkými potenciálnymi kupujúcimi môžu počítať malé ob-
chody, poskytujúce zľavy.

– Zoznam obchodov sa nachádza na internetovej stránke
www.dunstreda.sk.

Kancelária prvého kontaktu
Občania navštevujúci Mestský úrad Dunajskej Stredy odchá-

– Živé vysielanie o zasadnutiach mestského zastupiteľsľsľ tva na
internetovej stránke www.dunstreda.sk.
Diskusné fóra s primátorom mesta o konkrétnych aktuálnych

Hodinový, priebežne opakovaný program DSTV referuje
o udalostiach, ktoré sa v meste stali predchádzajúci týždeň
a je takisto dostupný na internete.
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Uchovávanie tradícií, mestské pamätné dni, 
používanie materinského jazyka
V rámci zachovania národnej identity a budovania komunity
pravidelné pripomínanie si národných sviatkov zohráva kľú-
čovú úlohu. Preto z iniciatívy poslancov SMK v apríli roku 2012
mestská samospráva vo svojom uznesení stanovila každo-
ročné pripomínanie si 12 významných a  pamätných dní
mesta. Cieľom je, aby sa v historickom povedomí mladšej ge-
nerácie zafixovali tie udalosti, ktoré zásadným spôsobom
ovplyvňovali minulosť i súčasnosť mesta.
– Medzi ne patria: pamätný deň povstania a boja za slobodu

v roku 1848, Dni Svätého Juraja a Hody, Deň Svätého Šte-
fana, Deň mučeníkov z Aradu, mestský smútočný deň na
pamiatku obetí svetových vojen, Deň vysídlených, Deň ná-
rodnej spolupatričnosti, Deň židovského holokaustu, deň za-
matovej revolúcie, deň obetí komunistickej diktatúry. 

– Ako významné mestské podujatia evidujeme od roku 2012
okrem iného nasledovné: Deň maďarskej kultúry, Dni Vám-
béryho, Mestský deň pedagógov, Dunajskostredské hu-
dobné dni, Maďarský majáles, Mestský deň detí, Podunajská
jar, Žitnoostrovský jarmok, Festival harmoniky, Bihariho dni,
Veselica na Martina a okruh vianočných osláv. 

– Od roku 2011 sme oživili tradíciu zapálenia adventnej
sviečky, najnovšie na námestí pred Mestským kultúrnym stre-
diskom, v spojení s otvorením Vianočných trhov. 

– Materinský jazyk je jedným z hlavných spojovacích článkov
pri zachovaní komunity, preto pri každej príležitosti zdôraz-
ňujeme nenahraditeľnú úlohu výučby a vzdelávania v ma-
terinskom jazyku. 

– V mestských inštitúciach je základnou požiadavkou použí-
vanie dvojjazyčných nápisov. 

– Vážime si Dunajskostredčanov, ktorí svojimi výbornými vý-
konmi prispeli k dobrej povesti nášho mesta a preto tento
rok už po 5-krát došlo k odovzdaniu mestských ocenení.

Verejná bezpečnosť
Mestská polícia: z  mestského rozpočtu sme rozšírili počet
mestských policajtov a  zabezpečili 24-hodinovú službu
v meste. 
Kamerový systém: zvýšili sme počet bezpečnostných kamier,
ktoré sleduje monitorovacia služba počas 24 hodín. Túto
prácu vykonávajú osoby so zdravotným postihnutím.
Centrálny bezpečnostný pult – na mestskej polícii sme vytvorili
bezpečnostný pult, na ktorý sa môžu okrem mestských inšti-
túcií napojiť aj podnikatelia a súkromné osoby v záujme
ochrany ich majetku. Správcovia systému sledujú kamerou
monitorované oblasti počas 24 hodín a v prípade kriminál-
neho činu zalarmujú policajtov.

Uchovávanie tradícií, mestské pamätné dni, – Materinský jazyk je jedným z hlavných spojovacích článkov
i h í k it t i k žd j íl žit ti dô

diskom, v spojení s otvorením Vianočných trhov.
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Sociálny program
V čase finančnej krízy je ešte väčšia potreba pomáhať odká-
zaným osobám. 
Dôchodcovia: Prevádzkujeme klub dôchodcov a penzióny
pre seniorov, respektíve zabezpečujeme opatrovateľskú službu
pre osoby, vyžadujúce dennú starostlivosť a opatrovanie. Zre-
konštruovali sme klubovú miestnosť mestského klubu dôchod-
cov a podporujeme jej celoročnú prevádzku. Prevádzkujeme
aj denný stacionár pre ľudí so zdravotným postihnutím.
Marginalizovaná rómska komunita: Považujeme za úspech,
že na Kračanskej ceste môžeme sebestačným spôsobom
z príspevkov rómskych obyvateľov zabezpečiť bývanie pre
túto skupinu obyvateľov v bytoch nižšieho štandardu a kon-
tajnerových bytoch. Po niekoľkoročných snaženiach sa
nám podarilo dosiahnuť, že v súčasnosti nemusíme venovať
prostriedky z  rozpočtu na údržbu ich tamojších bytov.
Správu týchto sociálnych bytov zabezpečuje Municipal
Real Estate DS s.r.o.
Bezdomovci: V zimných mesiacoch sme pre nich zabezpečili
obytný kontajner a odkázaným sme pomáhali rozdávaním
jedla. 

Záver
Ako sme na to poukázali už v úvodnej časti tejto publiká-

cie, za dosiahnutie našich úspechov sme museli tvrdo bojo-
vať vo volebnom období 2010 - 2014. V tomto zápase každý
z nás obstál na svojom poste. Náš primátor Dr. Zoltán Hájos
na svojom poste na čele mesta, dvanásti poslanci Strany
maďarskej komunity v odborných komisiách a na zasadnu-
tiach mes tského zastupiteľstva. Vy, vážení Dunajskostredča-
nia, máte tiež leví podiel na tom, že sa nám podarilo zaviesť
do každodennej praxe väčšinu našich rozhodnutí, podporu-
júcich ďalší rozvoj mesta aj napriek prekážkam, ktoré sme
museli zdolať. Sme presvedčení, že náš program rozvoj
mesta pred štyrmi rokmi nastavil správny smer a po tejto
ceste treba kráčať aj v budúcnosti.

Konkrétne plány SMK na rozvoj mesta na volebné obdo-
bie 2014-2018 predstavíme v našom volebnom programe,
ktorý sa čoskoro dostane k dunajskostredským obyvateľom.
V nadchádzajúcich voľbách do miestnej samosprávy dňa
15. novembra prosíme Vás o  podporu nášho programu,
ktorý postupne pretvorí Dunajskú Stredu na malé mesto eu-
rópskeho formátu.

Sociálny program
V čase finančnej krízízí y je ešte väčšia potreba pomáhať odká-

Záver
Ako sme na to poukázali už v úvodnej časti tejto publiká-
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