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„A fény majd színessé teszi újra a várost”
„A váratlanul ránk zúduló februári nap-
sütésben piszkosnak és kopottasnak 
látszik minden; szürke por tapad a jár-
dákra, homályosak az ablaktáblák, sá-
rosak, maszatosak az autók, mi pedig 
sápadtak vagyunk – ez alig tűnt fel a téli 
sötétségben. De a tereken már rügyfa-
kasztásra készek a bokrok, a padokon 
kigombolt nagykabátban sütkéreznek 
a gyereküket napoztató anyák; a fény 
majd színessé teszi újra a várost, az 
első márciusi esők majd tisztára mos-
sák a köveket.” (Szakonyi Károly)

Lassan letudjuk, mögénk kerülnek a 
rideg téli napok. Erőre kapott végre a 
nap – melege bátran szelídíti, enyhíti 
meg még a hideg szeleket is. A februári 
vasárnapok is már inkább előre, a hús-

vét felé tekintenek, semmint visszafelé 
a karácsonyra... 

Talán nem kiabálom el, de úgy tűnik, 
a covid is lassan elkopik a téllel. Bár 
ígérik, velünk marad, s megszelídül. Le-
gyen hát úgy, csak menjen már! Éppen 
elég volt a kétméterekből.

Mi előre figyeljünk. Forrást biztosít 
és erőt ad a közelgő jó idők ígérete, 
ami mindannyiunkat tettre is sarkall. 
A nyiladozó tavaszban pedig bár egyre 
gyorsabb a léptünk, mégis most kelle-
ne, most lenne érdemes megállni egy 
pillanatra. Számba venni teendőinket. 

Mert elsősorban egy tavaszi nagyta-
karítás férne rá gondolatainkra, meg a 
szívünkre s a lelkünkre is. Ideje lenne ki-
dobni, félretenni a csak lomként, nyűg-
ként terpeszkedő dolgainkat, mogorva 

gondolatainkat, amelyek csak kiszorí-
tanak bennünket a saját életünkből.  

A „korona” árnyékából kilépve ideje 
végre jó szándékkal, kedvességgel, 
mosolyokkal meg bizony némi alázat-
tal telepakolni hátizsákunkat – még 
ha nem is akaródzik, még ha húzza is 
majd a vállunk.

Ideje nem csupán szavakban, hanem 
tettekben gazdagodni, végre egyszerű 
embernek lenni, és tenni a mindennapi 
dolgunkat. 

Hogy ami eddig piszkosnak és ko-
pottnak látszott, ami eddig sáros és 
sápadt volt, azt „az első márciusi esők 
majd tisztára mossák”.

Nagy Attila főszerkesztő
Nagy Gyula felvétele
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Keď sa medzi právnymi predpismi 
stratí zdravý rozum

PRIMÁTOR ODPOVEDÁ

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta Dunajská Streda

Bliži sa dobré počasie, jar, kedy oby-
vatelia čoraz častejšie vyhľadáva-
jú mestský úrad so sťažnosťou, aby 
niečo urobil s veľkým počtom holu-
bov či so zavadzajúcimi stromami. V 
tejto súvislosti sme sa spýtali primá-
tora mesta Zoltána Hájosa, čo môže 
mesto v takýchto prípadoch urobiť.

Často, keď sa na mestský úrad oby-
vatelia obrátia so žiadosťou, aby sme 
vyriešili problém, odstránili ho, môže-
me sa oprieť iba o platné právne pred-
pisy. A keď ich oboznámime s práv-
nymi prekážkami, dostaneme mrzutú 
odpoveď, ako môže mať zviera alebo 
rastlina viac práv ako človek...

Vieme, že všetky oblasti života upra-
vujú nariadenia, zákony, ani samosprá-
vy nie sú výnimkou. Napr. ak vytneme 
jeden strom, musíme za neho zasadiť 
tri, čo podľa mojej mienky je v plnom 
rozsahu správne.

Ale čo máme povedať tým občanom, 
ktorí sa pýtajú, prečo dovolíme, aby sa 
pri Jelke či Nitre objavovali medvede, či 
ako je možné, čo sme videli v uplynu-
lých dňoch, aby sa diviačia rodina pre-
mávala po Bratislave, po Karlovej Vsi, 
aby sa „jeden z nich“ dostal až k Národ-
nému divadlu … Často ťažko hľadáme 
upokojujúcu odpoveď, veď aj my dobre 
vieme, že takéto problémy sa môžu vy-
skytnúť preto, že štát prehnane chráni 
niektoré druhy zvierat, alebo nepovoľu-
je ich odstrel. A dobre vieme, že diviak 
nie je práve divá zver na hladkanie, prá-
ve naopak, stretnutie s ním môže zna-
menať vážne nebezpečenstvo.

Často nám vytýkajú a vyhadzujú na 
oči, prečo nevykynožíme v Dunajskej 
Strede žijúce a hniezdiace divé holuby. 
Vždy oponujeme, že aj toto upravuje 
zákon, ktorý hovorí, že počet divo ži-
júcich holubov nemožno samovoľne 
znižovať. Právne predpisy dovoľujú iba 
to, aby sme pomocou pracovníkov na 

to určeného podniku holuby pochytali, 
a následne ich vo vzdialenosti niekoľ-
ko sto kilometrov vypustili… Vieme, že 
jeden pár holubov môže zahniezdiť aj 
trikrát do roka, a tak sa  kolotoč stáva 
večným: samosprávy zaplatia za ich 
odchyt (z verejných peňazí), ale tento 
postup nemá výrazný dopad, počet ho-
lubov sa neznižuje. Samospráva chce 
pomôcť svojim občanom, ale musí pri-
tom dodržiavať právne predpisy. 

Máme zviazané ruky, ťažko môžeme 
povedať niečo zmysluplné, keď chodní-
ky pred podnikmi sú zašpinené zviera-
cím trusom, holuby znečistia autá oby-
vateľov. Vyčítajú nám, ako môžu mať 
viac práv holuby, mačky, psy ako ľudia. 
Prečo padáme na druhú stranu koňa.

Vyčítajú nám, prečo právne predpisy 
zabezpečujú viac práv zvieratám ako 
ľuďom, prečo v ich prípade nevoláme 
na zodpovednosť ich majiteľov. Často 
argumentujeme tým, že nezodpoved-
ných majiteľov môžeme, žiaľ, iba ťaž-
ko sankcionovať – nie ako na západe. 
Tam veru je vážne zúčtovanie, vyšetria, 
kto zodpovedá za týranie zvierat. U nás 
takýto postup je ešte iba v začiatkoch, 
ani v prípade súdneho konania to nebe-
rú úplne vážne. Sú aj také prípady, kedy 
obyvateľ má skúsenosť, že z pohľadu 

práva má zviera či rastlina „oveľa viac 
práv ako človek“.

Ako  bolo predtým všetko inak! Žit-
noostrovský gazda priam nažíval s prí-
rodou! Vedel, kedy a ako treba poľovať, 
aby divá zver pri premnožení nenarobi-
la škodu na úrode. Vedel aj to, že keď 
vyrúbe jeden strom, treba miesto neho 
zasadiť ďalší. Nemal potrebu zákona, 
predpisov...

Vedel, že keď chce rozšíriť svoje hos-
podárske budovy, a musí preto vyrúbať 
jeden strom, tak ho vyrúbal, nepotrebo-
val k tomu žiadne povolenie. Ale zdravý 
sedliacky rozum mu diktoval, aby vo 
svojej záhrade či pri ornej pôde vysadil 
druhý, nový strom, v tieni ktorého bude 
môcť odpočívať, bude tam môcť privia-
zať  koňa… Dobrý gazda žil v súzvuku 
s prírodou, a hoci mu nikto nepovedal, 
ako to má robiť, vedel už od svojho 
otca, ako na to. Človek žijúci v harmó-
nii s prírodou vie, čo je pre prírodu, pre 
jeho okolie dobré, a tým koná dobro aj 
pre seba.

Nedávno sa stalo práve v Dunajskej 
Strede, že silný vietor vyvrátil jeden 
chorý strom a padol na auto… Hneď sa 
šírili odozvy cez sociálne siete: prečo 
ho mesto nedalo už skôr vyrúbať. A z 
inej strany: stromy majú práva, množ-
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kormányzatok (közpénzből) fizetnek a 
galambok befogásaért, de ennek nem 
látni jelentős hatását, a galamok szá-
ma nem csökken. Az önkormányzat 
segíteni akar polgárainak, ugyanakkor 
eleget kell tennie a jogszabályoknak.

Kötve a kezünk, nehezen tudunk ér-
demlegeset mondani, amikor a vállal-
kozók üzletei előtt a járdát összepisz-
kítják az állatok, vagy a lakosok autóit 
rondítják össze a galambok. 

Szemünkre vetik, miképp is lehet 
több joguk a galamboknak, a macskák-
nak vagy a kutyáknak, mint az embe-
reknek. Hogy miért kellett átesni a ló 
másik oldalára. 

Felróják nekünk, hogy a jog miért 
biztosít számukra többet, mint az em-
bereknek, hogy miért nem vonjuk fele-
lősségre az állatok esetén a gazdákat. 
Sokszor elmondjuk, hogy a felelőtlen 
gazdákat sajnos nehezen tudjuk szank-
cionálni – nem úgy, mint nyugaton. 
Ahol bizony komoly elszámoltatás van, 
ahol megvizsgálják, kinek a felelőssége 
az állatkínzás. 

Közeleg a jó idő, a tavasz, amikor a 
lakosok egyre többször keresik meg 
bosszúsan a városi hivatalt azzal a 
panasszal, hogy tegyen valamit az 
elszaporodott galambok vagy a szá-
mukra zavaró fák ellen. Ennek kap-
csán Hájos Zoltán polgármestert kér-
deztük, mit is tehet ebben az esetben 
a város.

Sokszor, mikor a lakosok azzal a 
panasszal fordulnak a városi hivatal-
hoz, hogy tegyünk a probléma ellen, 
szüntessük azt meg, mi csakis az ér-
vényben lévő jogszabályokra tudunk 
támaszkodni. S amikor jelezzük a jogi 
akadályokat a számukra, az a bosszús 
válasz érkezik, hogy miképp lehet több 
joga a növényeknek és az állatoknak, 
mint az embereknek…

Tudjuk, hogy az élet minden területét 
törvények, rendeletek szabályozzák, 
s ezek alól az önkormányzatok sem 
kivételek. Például ha kivágunk egy fát, 
helyette hármat kell ültetnünk, ami úgy 
vélem, teljes mértékben jogos is. 

De mit mondjunk azoknak a polgárok-
nak, akik azt vetik fel, miért engedjük, 

hogy medvék jelenjenek meg Jókánál 
vagy Nyitránál, vagy miképp lehetsé-
ges, amint azt az elmúlt napokban lát-
tuk, hogy egy vaddisznócsalád vonul-
jon végig Pozsonyon, Károlyfaluban, s 
jusson el „egyikük” egészen a Nemzeti 
Színházig… Sokszor nehéz megnyugta-
tó választ adnunk, hiszen mi is jól tud-
juk, ezek a gondok úgy merülhetnek fel, 
hogy az állam túlzottan védi az egyes 
állatfajokat, vagy éppen nem ösztönzi 
a dúvadak kilövését. S jól tudjuk, hogy 
például a vaddisznó nem egy simogat-
ható kis vadállat, hanem komoly veszé-
lye lehet a vele való találkozásnak.

Számtalanszor azt is a szemünkre 
vetik, miért nem tüntetjük el, irtjuk ki a 
Dunaszerdahelyen tenyésző vadon élő 
galambokat. Minden egyes esetben el-
mondjuk, hogy törvény szabályozza azt 
is, hogy a vadon élő galambok számát 
nem lehet önkényesen ritkítani, a jog-
szabályok csak azt engedik, hogy egy 
cég segítségével befogjuk a galambo-
kat, majd pár száz kilométerre elenged-
jék az állatokat… Jól tudjuk mi is, hogy 
egy galambpár évente háromszor is 
fészkelhet, s a körforgás örök: az ön-

Amikor a jogszabályok között 
elvész a józan ész

A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Dr. Hájos Zoltán
Dunaszerdahely város polgármestere

folytatás a 4. oldalon

stvo predpisov vetuje výrub čo aj chorého stromu! Nuž, teraz 
nech je múdry vedúci mesta...

Ešte raz sa vrátim k už povedanému: kedysi veru aj dedin-
ský gazda vyrúbal stromy. Isteže, nie vtedy, keď strom kvitol 
a rodil, ale až keď skončilo vegetačné obdobie. Nie vtedy, keď 
na strome hniezdili vtáci, ale keď skončilo vegetačné obdo-
bie...

Moja mienka je blízka mienke voľakedajších gazdov: áno, 
staré, práchnivé stromy treba vyrúbať, ale miesto nich mu-
síme vysadiť nové. Je našou povinnosťou miesto starých, 
práchnivých stromov zasadiť nové. Lebo pre nás všetkých, 
aj pre ďalšie generácie je dôležitá zelenšia Dunajská Streda.

Ale oplatí sa mať na zreteli aj to, aby sme sa nezasekli pri 
výklade práva, brali do úvahy všeobecné dobro a zmyslupl-
nosť. Tieto dve veci ako by sa boli vytratili... 

Obyvatelia majú nároky, priania – pre nich sú dôležité par-
ky, háje, ktoré naše prostredie robia životaschopnejším, kraj-

ším, a samozrejme zdravším. A je pre nich dôležité aj to, aby 
žili v takom prostredí, ktoré je usporiadané, očakávajú, aby 
samospráva nevyčkala pod jarmom predpisov, aby sa strom 
zvalil, zahynul, alebo ohrozoval život či zdravie občana, alebo 
jeho majetok. Práve naopak, aby konal v záujme verejného 
dobra - zmysluplne, dôsledne, cielene.

Nezávisle od uvedeného môžem sľúbiť, že akonáhle na 
území mesta vyrúbeme jeden strom, namiesto neho niekde 
inde zasadíme nový. A budeme sa snažiť aj o to, aby tieto 
naozaj bez ujmy rástli. Ale prosíme aj obyvateľov, aby nás 
v tomto podporili. Hoci aj tým, že v jeden letný večer mladý 
strom polejú kanvou vody. 

Máme spoločný záujem. Aby v našom meste, v každoden-
nom živote neprebývala motanina predpisov, ale zmyslupl-
nosť.

 Dopredu ďakujem každému dobromyseľnému občanovi 
za takúto každodennú pomoc a podporu!
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Folytatás a 3. oldalról

Felénk ez a történet még gyerekci-
pőben jár, s a bírósági eljárások során 
sem veszik elég komolyan ezeket. Sőt 
vannak esetek, ahol azt tapasztalja a 
lakos, hogy jogi szempontból az állat-
nak vagy növénynek „sokkal több joga 
van, mint az embernek”.

Milyen más volt minden régen! A 
csallóközi gazdaember a természettel 
szinte együtt élt! Tudta azt, mikor és 
hogyan szükséges vadásznia, hiszen a 
vadak túlszaporodás miatt kárt tettek a 
terményben. De tudta azt is, ha kivág 
egy fát, helyette ültet egy másikat. 

Nem volt szüksége törvényre, előírás-
ra… 

Tudta azt is, ha szükséges a gazda-
sági épületeinek a bővítése, és ki kell 
vágni ott egy fát, akkor kivágta, semmi-
lyen engedélyre nem volt szüksége. De 
a józan paraszti esze azt diktálta, hogy 
a kertjében vagy a szántóföldje mellett 
helyette másikat, újat ültessen, aminek 
az árnyékában megpihenhet, ahová 
oda tudja kötni a lovát… 

A jó gazda  együtt élt a természettel, 
s noha nem mondta meg neki senki, 
miképp tegye azt, ő mégis megtanulta 
az apjától, mi a dolga. Ugyanis a termé-
szettel harmóniában élő ember tudja, 

mi a jó a természetnek, a környezeté-
nek, ezáltal saját magának is jót tesz. 

Nemrégiben történt épp Dunaszer-
dahelyen, hogy a viharos, erős szélben 
egy autóra dőlt rá egy beteg fa… Jöttek 
gyorsan a közösségi hálón a vissz-
hangok: miért nem vágta ki korábban 
azt már a város. Megint máshonnan: 
a fáknak jogaik vannak, szabályok sű-
rűje vétózza meg még egy korhadt fa 
kivágását is! Nos, ilyenkor legyen okos 
a város vezetője…

Visszamutatok: régen bizony a falusi 
gazda is kivágott fákat. Persze nem ak-
kor, amikor az virágzott és termett, ha-
nem amikor már vége volt a vegetáci-
ónak. Nem akkor tette, amikor a fákon 
a madarak fészkeltek, hanem amikor a 
vegetációs időszak véget ért…

Véleményem az egykori gazdáké-
hoz közeli: bizony, a régi, korhadt fákat 
szükséges kivágni, ám helyette újat kell 
ültetnünk. Az öreg, odvas fák helyett is 
kötelességünk újakat telepíteni. Mert 
mindannyiunk, s a jövő generációk szá-
mára is fontos a zöldebb Dunaszerda-
hely.

De érdemes arra is odafigyelnünk, 
hogy ne ragadjunk le a törvények értel-
mezésénél, számításba kell vennünk a 
közjót és az észszerűséget. Mert ez a 
kettő, mintha elveszett volna…

Lakosainknak igényei, kérései vannak 
– fontosak számukra a parkok, a lige-
tek, amelyek élhetővé, szebbé és per-
sze egészségesebbé teszik a közvetlen 
környezetünket. 

És fontos számukra az is, hogy olyan 
közegben lakjanak, amely rendezett, 
ahol elvárják, hogy az önkormányzat 
ne várja meg a jogszabályok béklyójá-
ban, hogy egy fa kidőljön, tönkremen-
jen, vagy éppen veszélyeztesse a pol-
gárai életét, egészségét és vagyonát. 
Hanem tegyen és cselekedjen a közjót 
nézve is: észszerűen, hatékonyan, cél-
irányosan. 

Ettől függetlenül tudom ígérni, hogy  
amint a város területén kivágunk egy 
fát, helyette másutt ültetünk újat. És 
igyekszünk arra is figyelni, hogy ezek 
meg is maradjanak. De kérjük a lako-
sok segítségét is, hogy mindezt támo-
gassák. Akár úgy, hogy egy nyári este 
a kiültetett friss facsemetét egy kanna 
vízzel megöntik. 

Mert az érdekünk közös. Hogy ne a 
jogszabályok szövevénye, hanem az 
észszerűség költözzön be vele váro-
sunkba – és persze mindennapunkba 
is. 

Előre is köszönöm minden jószándé-
kú lakos ilyen irányú minennapos segí-
tését és támogatását is! 

Közel százezer ügyet intéztek
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal 
ügyfélfogadó irodájába lakhelyváltás, 
lakhelyváltoztatás, szociális szolgál-
tatások okán, helyi adóval, illetékkel 
kapcsolatos, vagy az anyakönyvi hi-
vatalban esedékes intézendő ügy mi-
att, esetleg hitelesítési szándékkal ér-
kező polgárnak az iroda elektronikus 
rendszeréből kell jegyet váltania. Az 
elektronikus rendszer segítségével, 
az egyes intézendő ügyek elosztásá-
val tudják meggyorsítani az ügyinté-
zést az iroda munkatársai.

A 2021-es év statisztikai adatai sze-
rint tavaly összesen 94 142 üggyel 
kapcsolatban jelentkeztek be ebbe a 
rendszerbe a polgárok.

Az összes hivatalos intézkedés közel 
negyede a hitelesítéshez kapcsolódik, 
ezt a szolgáltatást 23 470-szer hasz-
nálták ki a hivatal ügyfelei.

Magas a látogatottsága a pénztár-
nak is, ahol egyrészt a helyileg kirótt 

illetéket fizethetik be az intézkedők, 
másrészt itt fizethetnek – készpénzzel 
vagy bankkártyával – azok is, akik nem 
szeretnék, vagy nem tudják banki vagy 
internetes utalással rendezni az illeté-
keket. A pénztárt összesen 20 434-szer 
keresték fel a polgárok. A hivatal ezút-
tal is felhívja a lakosok figyelmét, hogy 
több illeték intézése esetében lehetsé-
ges az online fizetés – használják ki ezt 
a lehetőséget.

A helyi adók, illetékek kapcsán (ehhez 
kötve a kommunális hulladék díjával 
kapcsolatos ügyeket is) – 18 724-en 
keresték meg az ügyfélfogadó irodát.

Tízezer feletti, 13 578 polgár intéz-
te ügyeit az anyakönyvi hivatalban, a 
lakossági nyilvántartást 9 372-en, a 
szociális szolgáltatások ügyfélablakát 
pedig 8 564-en keresték fel.

Az éves statisztikából kitűnik, hogy a 
2021-es évben számba vehető munka-
napokon átlagosan 375 ügyet intéztek 

a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal ügy-
félfogadó irodájában.

A hivatali ügyintézés során lehetőség 
nyílik a hivatallal való elektronikus kom-
munikációra, vagy a Központi közigaz-
gatási portálon (www.slovensko.sk) 
vagy a város honlapján nyilvánosság 
számára elérhető elektronikus forma-
nyomtatványokon keresztül. Bizonyos 
esetekben e-mail formájában is lehet 
kommunikálni a hivatallal.

A 2021-es év statisztikai kimutatása 
szerint az ügyfélfogadó irodától függet-
lenül a hivatal nyilvántartási rendszeré-
be összesen 13 554 beadvány érkezett, 
ebből 2 989 a Központi közigazgatási 
portálon keresztül. 

Az említett nyilvántartási rendszer 
adatai szerint a hivatal 39 379 levelet 
küldött, ebből 6951 levelet a Központi 
közigazgatási portálon keresztül.

dunstreda.sk 
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Kancelária prvého kontaktu:
Štatistiky za rok 2021
V kancelárii prvého kontaktu Mest-
ského úradu v Dunajskej Strede bolo 
v minulom roku vybavených takmer 
stotisíc žiadostí.

Po príchode do kancelárie prvého 
kontaktu si občan s cieľom vybavenia, 
resp. informovania sa ohľadom eviden-
cie obyvateľstva, sociálnych služieb, 
miestnych daní, poplatkov, vybavenia 
matričnej agendy, či overovania popi-
sov a listín, musí vygenerovať poradové 
číslo prostredníctvom kiosku vyvoláva-
cieho systému. Občan si podľa potre-
by zvolí službu, ktorú si praje vybaviť 
v kancelárii prvého kontaktu, pričom 
správny výber služby/okienka výraz-
nou mierou urýchľuje proces vybavo-
vania úradných záležitostí.

Za rok 2021 bolo vo vyvolávacom 
systéme evidovaných celkovo 94.142 
prípadov.

Takmer štvrtina všetkých oficiálnych 
úkonov súvisí s overovaním listín. 
Klienti túto službu využili až 23.470-
krát.

Vysoká je aj návštevnosť pokladne, 
kde môžu zaplatiť miestny poplatok aj 
tí, ktorí nechcú alebo nemôžu uhradiť 
poplatky bankovým prevodom; dá sa tu 
platiť v hotovosti alebo kreditnou kar-
tou. Pokladňu navštívili občania celko-
vo 20.434-krát. Mestský úrad aj touto 
cestou pripomína občanom, že viaceré 
poplatky je možné platiť aj online a pro-
sí občanov o využite tejto možnosti.

S otázkami ohľadom miestnych daní 
a poplatkov, vrátane otázok a podnetov 

súvisiacich s poplatkom za komunálny 
odpad, sa na kanceláriu obrátilo 18.724 
ľudí.

Na matričnom úrade vybavovalo svo-
je záležitosti viac ako desaťtisíc obča-
nov (13.578), evidenciu obyvateľstva 
navštívilo 9.372 a zákaznícke okienko 
sociálnych služieb 8.564 ľudí.

Z ročných štatistík vyplýva, že za je-
den pracovný deň v roku 2021 bolo v 
kancelárii prvého kontaktu Mestského 
úradu v Dunajskej Strede vybavených v 
priemere 375 prípadov.

Pri vybavovaní úradných záležitos-
tí je možné s úradom komunikovať aj 
elektronicky a to buď prostredníctvom 
služby „všeobecnej agendy“ zverej-

nenej na Ústrednom portáli verejnej 
správy (www.slovensko.sk) alebo vy-
užitím elektronických formulárov zve-
rejnených mestom na stránke https://
dunstreda.sk/elektronicke-sluzby. V 
niektorých prípadoch je možná aj ko-
munikácia prostredníctvom e-mailu.

Podľa štatistických údajov za rok 
2021 bolo v informačnom systéme 
správy registratúry úradu evidovaných 
spolu 13.554 prichádzajúcich podaní, z 
toho 2 989 bolo doručených prostred-
níctvom ÚPVS a 39.379 odoslaných 
záznamov, z toho 6 951 prostredníc-
tvom ÚPVS.

dunstreda.sk
Foto: -rovin-, Attila Nagy
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Parkovanie na sídliskách
Mestská polícia na sídliskách začala 
kontrolovať večerné a nočné parko-
vanie v pracovných dňoch. Na tento 
účel využíva vozidlo, ktoré je vyba-
vené štyrmi kamerami a tabletom, 
čo umožňuje zistiť, kto zaparkovalo 
svoje auto na parkovacom mieste 
neoprávnene. Mestskí policajti zatiaľ 
nepokutujú previnilcov, iba ich upo-
zorňujú na parkovací prehrešok. Po 
uplynutí mesačného prechodného 
obdobia už budú udelovať aj pokuty.

 
Obyvatelia žijúci na sídliskách boli 

povinní zaregistrovať svoje autá
Na sídliskách mali obyvatelia rok na 

to, aby svoje motorové vozidlá elek-
tronicky zaregistrovali do mestského 
parkovacieho systému. Obyvatelia, 
ktorí majú najviac 2 autá, môžu bez-
platne parkovať pred svojim obytným 
domom. Tí, ktorí sú prihlásení na pre-
chodný alebo administratívny pobyt, 
môžu obsadiť jedno parkovacie miesto 
pred domom. Občania majú možnosť 
bezplatne parkovať iba v tom prípade, 
ak dali zaregistrovať svoje motorové 
vozidlo do parkovacieho systému. Za 
každé ďalšie auto treba zaplatiť 50 cen-
tov za každú hodinu, alebo je možnosť 
zakúpiť si virtuálnu parkovaciu kartu. 
Obyvatelia prihlásení na prechodný 
pobyt a disponujúci aj druhým, tretím, 
prípadne štvrtým autom, ktorí nechcú 
platiť, môžu svoje autá zaparkovať na 
vyznačené alternatívne parkoviská, 
ktoré sú bezplatné.

 
Modré parkovacie miesta sú pre re-

zidentov, biele sú alternatívne
Večer po 18-tej hodine môže na síd-

liskách na parkovacích miestach, ktoré 
sú vyznačené bielym pruhom, parkovať 

zadarmo hocikto. Parkoviská, ktoré sa 
nachádzajú pred obytnými domami a 
sú vyznačené modrými pruhmi, môžu 
od 18.00 do ďašieho rána do 8.00 vyu-
žívať iba obyvatelia, ktorí si dali v danej 
zóne zaregistrovať svoje auto.

Ak nezaregistrovaný obyvateľ v rám-
ci danej zóny zaparkuje svoje auto na 
modré parkovacie miesto, je povinný si 
zakúpiť parkovací lístok z parkovacie-
ho automatu prostredníctvom sms-ky, 
alebo cez aplikáciu ClickPark. Každá 
osoba môže parkovať 1 hodinu denne v 
ktorejkoľvek rezidentskej zóne na úze-
mí mesta bezplatne a to prihlásením sa 
do smartfónovej aplikácie ClickPark.

 
Možnosť registrácie je naďalej otvo-

rená
Do mestského parkovacieho sys-

tému bolo doteraz zaregistrovaných 
4800 motorových vozidiel. Registráciu 
sa dá vybaviť v Obchodnom a infor-
mačnom centre na Alžbetínskom ná-
mestí na prvom poschodí v kancelárii 
parkovacej služby. Potrebné doklady 
sú potvrdenie o trvalom, prechodnom 
alebo administratívnom pobyte v Du-
najskej Strede, ďalej tzv. veľký a malý 

technický preukaz motorového vozidla. 
Majitelia motorových vozidiel, ktorí už 
vybavili registráciu svojho auta, ju ne-
musia každoročne obnovovať, pokiaľ 
nedôjde k žiadnej zmene (napr. zmena 
pobytu, zmena súvisiaca s motorovým 
vozidlom).

 
Počet parkovacích miest sa bude aj 

v tomto roku rozširovať
V súčasnosti je k dispozícii v celom 

meste 3614 parkovacích miest pre re-
zidentov a 964 alternatívnych parkova-
cích miest. V centre mesta sa nachádza 
ďalších 337 parkovacích miest, ktoré 
nie sú zaradené do zóny pre reziden-
tov. Na území celej Dunajskej Stredy je 
k dispozícii celkovo 4915 parkovacích 
miest. Mestský úrad v záujme zmier-
nenia parkovacích problémov plánuje 
v roku 2022 vyznačenie 200 nových 
parkovacích miest. Zavedením nové-
ho parkovacieho systému sa mestská 
samospráva snaží, aby obyvatelia, ktorí 
majú trvalý alebo prechodný pobyt v 
meste, mohli večer nájsť parkovacie 
miesto pred svojim obytným domom.

dunstreda.sk
foto: Attila Nagy, Gyula Nagy
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A kommunizmus áldozataira emlékeznek
A Kommunizmus Áldozatainak Em-
léknapján, február 25-én rendhagyó 
történelemórát tart a Pázmaneum 
Polgári Társulás a Neratovicei téri 
Magán Szakközépiskolában, illetve 
megemlékezést a délutáni szentmi-
sén és a diktatúrák áldozatainak em-
lékhelyénél.

A rendhagyó történelemórán 10 órai 
kezdettel az iskola diákjai előadást 
hallgathatnak meg a kommunizmus 
káros eszméjéről, az állambiztonsági 
szolgálatok módszereiről, illetve a fel-
vidéki mártírpolitikus Esterházy János 
üldöztetéséről.

A történelmi összefoglalót Karaffa 
Attila, a Pázmaneum Polgári Társulás 
elnöke tartja.

Az aznap, 16.30-kor kezdődő esti 
szentmise keretében pedig megemlé-
keznek Boldog Brenner János magyar 
elsőfogadalmas ciszterci szerzetes-
ről, rábakethelyi káplánról, az 1956-os 
forradalmat követő egyházüldözés 
vértanújáról, akit a kommunista állam-
hatalom meggyilkoltatott, valamint 
Mindszenty József bíborosról és azok-
ról a magyar boldogokról és vértanúk-
ról, akik üldöztetést szenvedtek el.

A szentmisét követően a templom-
ban dr. Szilágyi Péter magyarországi 
nemzetpolitikáért felelős miniszteri 

biztos, a Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság képviseletében osztja meg emlé-
kező gondolatait a jelenlevőkkel, majd 
csendes gyertyagyújtásra kerül sor a 
városháza melletti Diktatúrák áldozata-
inak emlékművénél.

A Magyar Országgyűlés 2000. júni-
us 16-án hatályba lépett határozatával 
február 25-ét a Kommunizmus Áldo-
zatainak Emléknapjává nyilvánította. 
1947-ben ugyanis ezen a napon tar-
tóztatták le jogellenesen Kovács Bélát, 
a Független Kisgazdapárt főtitkárát 
a megszálló szovjet hatóságok, és a 
Szovjetunióba hurcolták. A mentelmi 
jogától megfosztott képviselő mintegy 
kilenc évet töltött a szovjet börtönök-

ben és munkatáborokban. Szabadon 
engedése után néhány évvel, 1959-ben, 
51 évesen halt meg. A politikus emble-
matikus letartóztatása az első állomá-
sa volt annak az eltervezett folyamat-
nak, amely során a kommunista párt 
az ellenszegülők kiiktatásával a totális 
egypárti diktatúra kiépítése felé haladt. 
A kisgazda képviselő önkényes fogva 
tartása a demokratikus jogok lábbal 
tiprásának jelképévé vált, s jól jellemez-
te a pártállami rezsim majdnem fél év-
százados uralmát. Kovács Béla sorsa 
egyfajta típuspéldája lett azoknak, aki-
ket ma a kommunizmus áldozataiként 
tarthatunk számon.

pazmaneum/dunaszerdahelyi
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Zajlik a lakótelepi parkolás ellenőrzése
Zajlik a hétköznap esti és éjszakai la-
kótelepi parkolás ellenőrzése. A városi 
rendőrség egy speciálisan felszerelt, 
négy kamerával és tablettel ellátott 
gépkocsival járja végig a város lakó-
telepeit, és ellenőrzi, hogy ki parkol 
jogtalanul az adott parkolóhelyen. A 
rendőrök ellenőriznek, egyelőre csak 
figyelmeztetnek, ám az egy hónapos 
türelmi idő lejárta után azonban bün-
tetni fognak.

A lakótelepeken élőknek regisztrálni 
kellett az autójukat

A város lakótelepein élőknek közel 
egy év állt rendelkezésükre, hogy re-
gisztrálják gépkocsijaikat a rendszerbe. 
Az állandó lakhellyel rendelkező duna-
szerdahelyiek két autóval ingyenesen 
tudnak parkolni a lakóházuk előtt. Az 
átmeneti vagy adminisztratív lakhely-
re bejelentkezőknek egy parkolóhely 
ingyenes. Az ingyenes parkolóhelyekre 
akkor állhatnak, ha regisztráltak a rend-
szerbe. A háztartásonkénti további 
gépkocsik után óránként 50 centet kell 
fizetni, vagy pedig lehetőség van virtu-
ális parkolókártya vásárlására. Akiknek 
második, harmadik, esetleg negyedik 
autójuk van, és nem akarnak fizetni, 
azok a kijelölt alternatív parkolóhelye-
ken tehetik le az autójukat ingyenesen.

A kék parkolóhelyek a rezidensek, a 
fehérek az alternatívak

A lakótelepeken hétköznapokon 18 
óra után a fehérrel jelölt parkolókban 
bárki ingyenesen tud parkolni. A há-
zak közelében a kék parkolóhelyeket 
hétköznap 18 órától másnap reggel 8 
óráig ingyenesen csak a rendszerben 
a zónán belül regisztrált lakosok hasz-
nálhatják.

Aki beparkol a kék parkolóba és nincs 
regisztrálva az adott zónán belül, an-
nak parkolójegyet kell vennie vagy par-
kológépből, vagy SMS-ben, vagy pedig 
a ClickPark applikáción keresztül. A 
város valamennyi rezidens zónájában 
naponta egy órát ingyen parkolhatnak 
azok, akik bejelentkeznek a ClickPark 
applikációba.

A regisztráció még folytatódik
Eddig 4800 autót regisztráltak a 

rendszerbe. Regisztrálni az Üzleti és 
Tájékoztatási Központban kell a par-
kolószolgálat első emeleti irodájában. 
Ehhez állandó, átmeneti vagy admi-
nisztratív dunaszerdahelyi lakhely, va-
lamint a gépkocsi kis- és nagy forgalmi 
engedélye szükséges. Viszont, ha már 
regisztráltak, és a lakhelyben, valamint 
a regisztrált gépkocsival nincs válto-

zás, a lakónak nem kell minden évben 
regisztrálnia.

Idén is bővítik a parkolóhelyek szá-
mát

Összesen 3614 rezidens és 964 al-
ternatív parkoló van. A belvárosban to-
vábbi 337 olyan parkolóhely található, 
amely nem tartozik a rezidens zónába. 
A városban összesen 4915 parkolóhely 
áll rendelkezésre. A városi hivatal a par-
kolási gondok enyhítése érdekében 
idén több mint 200 új parkolóhelyet ter-
vez kijelölni. Az új rendszerrel az önkor-
mányzat azt szeretné elérni, hogy azok 
a lakók, akik állandó vagy átmeneti lak-
hellyel rendelkeznek, este is találjanak 
parkolóhelyet a lakóházuk előtt.

dunstreda.sk
fotó: Nagy Gyula
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Megállítótáblák kerültek ki 
a városi emlékhelyek elé

Egyelőre a Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Szent 
György-templom, a Sárga kastély, az evangélikus temp-
lom, a református templom és a városháza épületei elé 
kerültek ki háromnyelvű, QR-kóddal ellátott megállítótáb-
lák. A cél a tájékozódás segítése a turisták, illetve az ide-
látogatók számára.

Az épületek alapvető információihoz vezetnek a városi 
weboldalon azok a QR-kódok, amelyek magyarul, szlová-
kul és angolul találhatók a megállítótáblákon, és amelye-
ket okostelefon segítségével tud a járókelő leolvasni.

A városi emlékhelyek, közintézmények előtt elhelyezett 
fém megállítótáblák hatékony és ízléses módjai a figye-
lem felkeltésnek és egyben a tájékoztatásnak, hiszen se-
gítik röviden és egyszerűen megismerni az adott épület 
történetét a turistákkal, illetve a városunkba látogatókkal. 

(nagy)

Pred mestské pamiatky 
umiestnili informačné tabule

Predbežne sa trojjazyčné 
informačné tabule opatrené 
qr-kódom umiestnili pred 
budovy: Farský kostol nane-
bovzatia Panny Márie a sv. 
Juraja, Žltý kaštieľ, evanje-
lický kostol, kostol reformo-
vanej cirkvi a radnicu. Cie-
ľom je pomôcť zorientovať 
sa turistom, resp. návštev-
níkom mesta.

Qr-kódy, ktoré sa na in-
formačných tabuliach na-
chádzajú pri uvedených 
budovách v maďarskom, 
slovenskom a anglickom 
jazyku, si záujemcovia, oko-
loidúci prečítajú pomocou 
inteligentných mobilov na 
webovej stránke mesta.

Kovové informačné tabule 
pred pamätnými miestami, inštitúciami sú pôsobivým a 
vkusným spôsobom na vyvolanie záujmu a informovania, 
keďže pomáhajú turistom a návštevníkom mesta v krát-
kosti a jednoducho spoznať históriu danej budovy.

(nagy)

Interaktív kiállítás nyílt a Csaplárban
Az első tíz év – Szemelvények a Ma-
gyarság Háza életéből című interaktív 
kiállításának megnyitója volt a Csap-
lár Benedek VMK jubileumi évének 
első rendezvénye.

A magyar kultúra napján indította el 
a Csaplár Benedek Városi Művelődési 
Központ jubileumi, 45. évét.

„Külön öröm, hogy a Magyarság 
Háza kiállításával indulhatott a Csaplár 
jubileumi programsorozata“ – mondta 
el köszöntőjében Takács Tímea, a VMK 
igazgatónője.

„A megalakulásának 10. évfordulóját 
tavaly ünneplő Magyarság Háza Buda-
pest után a kiállítás első állomásaként 
Dunaszerdahelyt választotta, ami meg-
tiszteltetés a városnak és a művelődési 
központnak egyaránt“ – tette hozzá az 
igazgatónő.

Csibi Krisztina, a Magyarság Háza 
igazgatónője ünnepi megnyitójában 
röviden vázolta az intézmény elmúlt tíz 

évének történetét. Elmondta, a minden 
magyar összetartozását jelképező in-
tézmény célja a Magyarország határa-
in innen és túl élő magyar közösségek 
közötti kapcsolatok erősítése, a pozitív 
magyarságkép kialakulásának, a ma-
gyarság értékmegőrző képességének 
segítése, az egymás iránti felelősség-
érzet kialakítása, elmélyítése.

„A Magyarság Háza rendezvényei a 
nemzeti identitás erősítését szolgálják, 
bemutatják a világ magyarságára jel-
lemző értékeket, eredményeket, telje-
sítményeket, sikereket. Megismertetik 
a hazai és határon túli közönséget a 
hungarikumokkal, az épített és szelle-

mi örökséggel, a magyar kultúrkincsek-
kel, a tudományos, szellemi és fizikai 
teljesítményekkel“ – emelte ki Csibi 
Krisztina.

A tematikusan rendezett kiállítást al-
kotó utazóládák a magyarság életét, 
ruháit, ételeit, kultúráját, zenéjét mu-
tatják be a látogatóknak, igazából azt, 
hogy milyenek vagyunk mi, magyarok. 
A megnyitó családias hangulatát Vad-
kerti Imre és Bertók István tették meg-
hitté.

A Kárpát-medencében első alkalom-
mal bemutatott tárlat március végéig 
tekinthető meg.

Szöveg és kép: Rózsár Vince
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Ako sa zmenilo zloženie obyvateľstva 
Dunajskej Stredy za uplynulých 10 rokov?
Vlani aj mesto Dunajská Streda ve-
novalo veľkú pozornosť úspešné-
mu priebehu sčítania obyvateľstva. 
V druhej polovici januára sa objavili 
prvé výsledky zhromaždených dát zo 
sčítania, ktoré prebieha každých de-
sať rokov.  

Zo zhromaždených dát vyplynulo, že 
pri sčítaní v roku 2021 za svoju adresu 
bydliska Dunajskú Stredu uviedlo 23 
044 osôb, čo je o 500 osôb viac ako v 
roku 2011. Na túto skutočnosť pouká-
zala aj miestna samospráva, tento údaj 
je podľa evidencie počtu obyvateľov na 
mestskom úrade o 334 vyšší, ako údaj 
k 31. decembru 2021, kedy evidovali 22 
710 obyvateľov.

Zloženie obyvateľstva podľa pohlavia 
naďalej vychádza v prospech žien. V 
našom meste žije 12 122 žien a 10 922 
mužov. V percentuálnom vyjadrení je to 
52,6% ku 47,4%, v porovnaní s údajom  
spred 10 rokov je to takmer rovnaké 
percento.

Keď sa zameriame na vekové zlo-
ženie obyvateľov mesta, do 14 rokov 
veku žije v meste 12,96%, v produk-
tívnom veku, medzi 15-64 rokov veku 
67,91%, počet obyvateľov Dunajskej 
Stredy starších ako 65 rokov je 19,13%. 
Dostupné sú aj údaje podľa veku jed-
notlivcov. Z nich vyplýva, že v minulom 
roku žili v meste dve 99 ročné dámy, 
dvaja 98 roční páni. Oni sú najstaršími 
obyvateľmi nášho mesta. Z údajov ďa-
lej vyplýva, že podľa veku v meste žije 
najviac žien vo veku 45 rokov  - 234, 
a  mužov je najviac vo veku 39 rokov 
– 232.

97,83% obyvateľov mesta disponu-
je slovenským občianstvom, ale pod-
ľa dát zo sčítania obyvateľstva žije v 
Dunajskej Strede aj 497 ľudí s iným 
štátnym občianstvom. Najväčšiu časť 
obyvateľov mesta tvoria osamelo žijú-
ci jedinci (do tejto kategórie patria aj 
neplnoleté osoby), tvoria 42,24% oby-
vateľstva. Ženatí či vydaté osoby tvo-
ria 37,46%, rozvedení 12,1%, ovdovení 
7,43% a 0,77% odpoveď neuviedlo. 

Zaznamenali sme nárast obyvateľov 
s vysokoškolským vzdelaním, z počtu 
3262 (14,51%) nárast na 4263 (18,5%). 

Maturitou disponuje takmer štvrtina 
obyvateľov mesta, ukončeným stre-
doškolským vzdelaním bez maturity 
18,58%. Iba základným vzdelaním dis-
ponuje 16,37% obyvateľov.

Pri sčítaní obyvateľstva maďarskú 
národnosť uviedlo 16 577 (71,94%) 
obyvateľov. Pred desiatimi rokmi to 
bolo 16 752 osôb (74,53%), čo zname-
ná, že počet Maďarov sa znížil o 175, v 
percentuálnom vyjadrení to predstavu-
je 2,59%-ný pokles. Počet Slovákov sa 
tiež znížil, z 19,46% na 19,03%, pričom 
ich počet, i keď minimálne, ale narás-
tol o 13, z počtu 4373 na 4386 osôb. 
Treťou najpočetnejšou národnosťou 
je česká, s počtom 108 osôb (0,47%), 
čo v porovnaní s údajmi z roku 2011 s 
počtom osôb 114 (0,51%) nepredsta-
vuje významnú zmenu. Pred 10 rokmi 
ešte na treťom mieste boli Rómovia s 
číslom 623 (2,,77%). Toto číslo v súčas-
nosti kleslo na 87 osôb (0,38%).

Uvedené skutočnosti môžeme dať do 
súvislosti aj s tým, že tentoraz pri uve-
dení národnosti sa mohla uvádzať aj 
druhá národnosť. Túto možnosť využilo 
399 Rómov. Popri tom 579 obyvateľov 
Dunajskej Stredy uviedlo ako druhú ná-
rodnosť maďarskú, 438 obyvateľov zas 
slovenskú národnosť. Druhým trendom 
je, že z počtu 472 (2,1%) na počet 1659 
(7,2%) vzrástol počet tých, ktorí neu-
viedli žiadnu národnosť. V Dunajskej 
Strede žijú aj obyvatelia 24 rôznych ná-

rodností, ich počet okrem obyvateľov 
maďarskej, slovenskej, českej a róm-
skej národnosti je 227 osôb (0,99%).

Čo sa týka otázky materinského jazy-
ka, 17 214 (74,7%) uviedlo maďarský, 
3559 (15,44%) slovenský materinský 
jazyk. V roku 2011 mala Dunajská 
Streda 17 813 (79,25%) obyvateľov s 
materinským jazykom maďarským, a 
3343 (14,87%) s materinským jazykom 
slovenským. V prípade prvej skupiny 
môžeme konštatovať pokles o 599, pri 
druhej skupine nárast o 216 osôb. 

Najväčšiu zmenu za 10 rokov sme 
zaznamenali v otázke vierovyznania. 
Značne totiž narástol počet obyvate-
ľov, ktorí sa hlásia ku skupine bez vy-
znania. V roku 2011 ešte viac ako 78% 
obyvateľstva uviedlo svoju náležitosť k 
viere, teraz ich počet klesol na 67,45%. 
Počet osôb hlásiacich sa k rímskoka-
tolíckemu vyznaniu z počtu 15 212 
(67,68%) klesol na 12 929 (56,11%), u 
reformovaných z 1616 (7,19%) na 1472 
(6,39%). Počet evanjelikov zas narástol, 
z 376 osôb (1,67%) na 416 (1,81%). Aj 
počet osôb židovského vyznania klesol, 
z 51 osôb (0,23%) na 39 (0,17%). Počet 
osôb bez vyznania narástol na viac ako 
dvojnásobok, z 2601 osôb (11,57%) na 
5391 (23,39%). Na túto otázku v roku 
2021 neodpovedalo viac ako 2000 res-
pondentov, je to podobný počet ako v 
roku 2011.

(dun), foto: Gyula Nagy
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Hogyan változott Dunaszerdahely 
lakossága az elmúlt tíz évben?
Tavaly Dunaszerdahely városa is nagy 
figyelmet fordított a népszámlálás le-
bonyolításának sikerességére, január 
második felében pedig megjelentek a 
tízévente végzett átfogó adatgyűjtés 
első eredményei.

Ezen adatokból kiderült, 2021-ben a 
népszámláláson 23 044 fő jelölte meg 
lakhelyeként Dunaszerdahelyt, amely 
több mint ötszáz személlyel több, mint 
2011-ben. Ahogy erre az önkormány-
zat is rámutatott, ez az adat 334-gyel 
több, mint a városi hivatal lakosság-
nyilvántartó osztályának legutóbbi, 
2021. december 31-i állapotot tükröző 
22 710-es számadata.

A lakosság összetétele nemek sze-
rint továbbra is a hölgyek felé hajlik, 
mivel 12 122 nő mellett 10 922 férfi él 
városunkban. Ez százalékosan 52,6%-
ot és 47,4%-ot jelent, mindezen adatok 
aránya csaknem megegyezik a 10 év-
vel ezelőttivel.

Ha a korosztályokat vizsgáljuk, 14 
éves kornál nem idősebb a város la-
kosságának 12,96 százaléka, a produk-
tív korosztályba, 15-64 év között 67,91 
százalék tartozik, míg 65 évesnél idő-
sebb a dunaszerdahelyiek 19,13 %-a. 
A részletes korok szerinti elosztás is 
elérhető, ebből kiderül, az elmúlt évben 
a mérések alapján két 99 éves hölgy és 
ugyancsak két 98 éves férfi volt a leg-
idősebb városlakó, miközben a koron-
kénti leosztás szerint 45 éves hölgyből 
és 39 éves férfiból élt a legtöbb a város-
ban, előbbiből 234, utóbbiból 232.

A városunk lakosainak 97,83 száza-
léka szlovák állampolgársággal ren-
delkezik, de 497 külföldi állampolgár is 
él Dunaszerdahelyen a népszámlálás 
adatai szerint. Városunk lakosságának 
legnagyobb része egyedülálló (ebbe a 
csoportba tartoznak a fiatalkorúak is), 
ők alkotják a városlakók 42,24 száza-
lékát, nős vagy férjezett 37,46 száza-
lék, elvált 12,1 százalék, özvegy 7,43 
és 0,77 százalékban nem jelöltek meg 
választ.

Növekedés mutatkozik a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők számában, 
ez az érték 3262-ről (14,51%) 4263-ra 
(18,5%) nőtt. Érettségivel a városlakók 

közel negyede rendelkezik, szakközép-
iskolai végzettségivel érettségi nélkül 
pedig 18,58 százalék, csak alapiskolai 
végzettséggel pedig 16,37%.

A népszámláláson 16 577-en 
(71,94%) vallották magukat magyar 
nemzetiségűnek. Tíz évvel ezelőtt ez 
a szám 16 752 volt (74,53%) volt, ami 
azt jelenti, hogy a magyarok száma 
175-tel, számarányuk pedig 2,59%-kal 
csökkent. A szlovákok számaránya 
szintén csökkent, mégpedig 19,46%-
ról 19,03%-ra, miközben a számuk mi-
nimális mértékben, 13-mal, 4373-ról 
4386-ra nőtt. A harmadik legnagyobb 
nemzetiség a cseh 108 fővel (0,47%), 
ami a 2011-es 114-es (0,51%) adathoz 
képest nem mutat jelentős változást. 
Tíz éve még a romák alkották a harma-
dik legnagyobb közösséget 623 fővel 
(2,77%), amely mostanra jelentősen, 
87 főre (0,38%) csökkent. 

Mindez összefügghet azzal is, hogy 
a népszámlálások során ezúttal má-
sodik nemzetiséget is meg lehetett je-
lölni, és ezzel a lehetőséggel 399 roma 
élt is. Emellett 579 dunaszerdahelyi la-
kos a magyart, 438 pedig a szlovákot 
jelölte meg második nemzetiségként. 
A másik trend, hogy 472-ről (2,1%) 
1659-re (7,2%) nőtt azok száma, akik 
semmilyen nemzetiséget nem jelöltek 
meg. Dunaszerdahelyen 24 különféle 
nemzetiség tagjai élnek, a magyar, a 
szlovák, a cseh és a roma nemzetisé-

gen kívül a többi összlétszáma 227 fő 
(0,99%).

Az anyanyelvre vonatkozó kérdésre 
17 214-en (74,7%) a magyart, 3559-
en (15,44%) pedig a szlovákot jelölték 
meg. 2011-ben Dunaszerdahelynek 17 
813 magyar (79,25%) és 3343 szlovák 
(14,87%) anyanyelvű lakosa volt, előbbi 
csoport esetében tehát 599-es csökke-
nés, utóbbi esetében pedig 216-os nö-
vekedés tapasztalható.

A vallási hovatartozás tekintetében 
figyelhető meg a legnagyobb változás 
az elmúlt tíz évben, ugyanis jelentő-
sen növekedett azok száma, akik fe-
lekezeten kívülinek tartják magukat. 
2011-ben még a lakosság több mint 78 
százaléka jelölte meg vallási hovatarto-
zását, ezúttal közel 67,45-re csökkent 
az arányuk. A római katolikusok száma 
15 212-ről (67,68%) 12 929-re (56,11%), 
míg a reformátusoké 1616-ról (7,19%) 
1472-re (6,39%) csökkent. Az evangé-
likusok száma viszont 376-ról (1,67%) 
416-ra (1,81%) nőtt. A zsidó vallásúak is 
kevesebben vannak, 51 (0,23%) helyett 
39-en (0,17%). A felekezeten kívüliek 
száma több mint a duplájára, 2601-ről 
(11,57%) 5391-re (23,39%) emelkedett. 
Több mint kétezren nem válaszoltak 
erre a kérdésre 2021-ben is, de hasonló 
volt az arány 2011-ben is.

(dun)
fotó: Nagy Gyula
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Nová archeologická expozícia 
je už prístupná verejnosti
Žitnoostrovské múzeum úspešne 
ukončil realizáciu ďalšieho zo svojich 
projektov. Tentokrát sme sa zamerali 
na obnovu archeologickej expozície 
na prízemí Žltého kaštieľa, ktorý je 
domovom Žitnoostrovského múzea. 

Zariadenie, ako aj celý mobiliár 
priestoru, pochádzal z 80. rokov mi-
nulého storočia, bol zastaralý, funkč-
ne ani kapacitne už nevyhovujúci. Re-
konštrukciu expozície sme plánovali 
už dlhší čas, ale hlavným dôvodom, 
pre ktorý sme rekonštrukciu odkladali 
bolo, aby sa súčasťou expozície stal aj 
najhodnotnejší archeologický exponát 
múzea –  čln vydlabaný z jedného kusu 
dreva. 

Čln bol objavený na Žitnom ostrove, 
v lokalite Košariská. Výskum nálezu a 
absolútne datovanie člna prebiehalo od 
roku 2016, najskôr určením veku stro-
mu na základe analýzy letokruhov, tzv.  
dendrochronologickým výskumom. 
Dôkladné a opakované skúmanie uká-
zalo, že nález pochádza z obdobia 4. - 
3. storočia p.n.l. Následne spoločnosť 
Radiocarbon Dating Services Miami v 
USA potvrdila uhlíkovou metódou 14 C 
výsledky dendrochronologických tes-
tov. Podrobnou analýzou bolo preuká-
zané, že vodný dopravný prostriedok 
bol zhotovený v Alpách a pravdepo-
dobne ho používali Kelti, ktorí prišli ob-
chodovať na Žitný ostrov. Na projekte 
spolupracoval Mgr. Peter Barta, PhD. z 
Katedry archeológie FF UK v Bratislave. 

Po ukončení výskumu boli v roku 
2020 zahájené konzervátorské a ná-
sledne reštaurátorské práce pod ve-
dením skúseného odborníka Mgr. 
Františka Šmigrovského. Keďže pri vy-
zdvihnutí člna z miesta nálezu bol ten-
to poškodený a rozlomil sa na niekoľko 
častí, proces konzervovania a reštauro-
vania bol náročnejší. 

Po ukončení uvedených prác je čln 
ozdobou obnovenej stálej archeologic-
kej expozície. V expozícii je umiestne-
ný tak, akoby bol ponechaný na brehu 
Dunaja. Umožňuje to kamenný podklad 
a nadrozmerná akrylonová stena s po-
tlačou, ktoré spolu vytvárajú zdanie prí-
rodného prostredia. 

Našim cieľom bolo okrem moder-
nizácie dosiahnuť, aby expozícia bola 
doplnená o moderný vitrínový systém, 
aby boli zbierky prezentované pútavo 
a esteticky, a zároveň zodpovedali po-
žiadavkám moderného múzejníctva. 
Nové zariadenie súčasne ponúka aj 
zabezpečenie 

z hľadiska ochrany a bezpečného 
prezentovania zbierkových predmetov 
návštevníkom múzea. Realizáciu pro-
jektu obnovy archeologickej expozície 
z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia.

-žm-
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Dva výstavy v Žitnoostrovskom múzeu
Vo výstavnej sieni Žitnoostrovského 
múzea prebehla vo štvrtok 10. febru-
ára vernisáž dvoch výstav.

Umeleckej sklárke Anikó Simon vo 
svojom prejave predstavila diela, umel-
cov, „Vzťahy“ medzi dielami, umelcami 
a návštevníkmi, veď jazykom vizuál-
neho umenia nie je slovo, ale forma, 
farba, línia – umelec prostredníctvom 
nich posiela svoj odkaz, myšlienky a 
svetový názor.“

„Prajem vám, aby ste boli aktívnymi 
príjemcami týchto odkazov, aby sa me-
dzi vami a umeleckými dielami vytvoril 
vzťah bez slov“ - ukončila svoj prejav 
sklárska umelkyňa.

Pred otvorením komornej výstavy fo-
tografií s názvom Nález – stretnutie 2. 
Olga Bevilagua prečítala aj mená tvor-
cov fotografií, potom odovzdala slovo 
Lászlóovi Némethovi, ktorý sa osobitne 
poďakoval Anikó Simon za jej obsažný 
otvárací prejav.

Németh László vo svojom prejave v 
krátkosti oboznámil prítomných s his-
tóriou fotografie, vyzdvihol prácu ma-

ďarských fotografov, ktorí sú tvorcami 
míľnikov vo svete fotografie, a pozval 
na prehliadku fotografií:

„Ak pri pohľade na fotografiu zistíme, 
že nevieme od nej odtrhnúť zrak, prí-
padne rozlúštime, čo nám chce obraz 
povedať, čo ním chcel autor vyjadriť, už 
to stálo za organizáciu tejto výstavy“.

Po oboch vernisážach prítomných 
pozdravil Gábor Ruda, predseda Kul-
túrneho spolku Združenia priateľov 
Pomuria. Poďakoval sa organizátorom 
výstavy za ich aktívnu a oddanú prácu.

Obe výstavy si môžete vo výstavnej 
sieni Žitnoostrovského múzea pozrieť 
do 5. marca 2022.  -rovin-, preklad: -esz-
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          dunajskostredsky.sk

Születések – Novorodenci
Bognárová Lina
Csicsay Viktor
Énekes Elina
Kovács Ármin
Olgyay Lívia
Pongráczová Vivien
Végh Benjamin András
Végh Enikő

Elhalálozások – Zomreli
Adamiczká Mária (1942)
Balasková Karolína (1944)
Berceli Peter (1972)
Bugová Mária (1934)
Cagaňová Klotilda (1929)
Döményová Mária (1936)
Gombos Arpád (1939)
Hajtmanová Matilda (1932)
Hodosiová Izabela (1941)
Hodosiová Mária (1936)
Holocsi Rudolf (1927)
Ing. Kürthy Béla (1956)
Krásna Alica (1952)
Kucsoraová Gizela (1936)
Mancal Mikuláš (1938)
Nagyová Rozália (1934)
Sátor-Érseková Jennifer (1994)
Sidorová Mária (1965)
Szabó Marian (1974)
Tománek František (1951)
Turzo Rudolf (1954)
Uherová Anastázia (1941)
Vida Elvíra (1950)

Házasságkötések – Sobáše
Kardos Elemír – Banyáková Renáta
Nagy Balázs – Hájosová Nikoleta

Színek muzsikája
Február elsejétől Színek muzsiká-
ja címmel tekinthető meg a Kortárs 
Magyar Galéria legújabb tárlata. A 
kényszerűen megnyitó nélküli tárlat a 
galéria gyűjteményéből készült válo-
gatás, melyet Szakáll Mária festőmű-
vész, a galéria kuratóriumának alel-
nöke, a kiállítás kurátora ekképp ajánl 
a látogatóknak:

»„Színek muzsikája” csendül fel hol-
naptól a KMG falain. A 2022-as év első 
kiállítása még mindig megnyitó nélküli, 
de remélem a következőn már szemé-
lyesen találkozunk. Egy válogatás a ga-
léria gyűjteményének javából, annak is 
a legszínesebb darabjaiból, hogy derűt 
varázsoljunk a kedves tárlatlátogatók 
szívébe ezekben a napokban, amikor 
a pandémia úgy jósolják a végét járja, 
hogy aztán kivonuljon a mindennapja-
inkból... remélhetőleg örökre.

A galéria gyűjteménye többségében 
olyan alkotást tartalmaz, amin a szí-
neknek van meghatározó szerepe, le-
gyen az valamiféle szimbolika, vagy 
egyszerűen a körülöttünk lévő világ 
ábrázolása, annak visszafogott vagy 
éppen harsány színeivel.

Ilyen például Rónai Gábor alkotása 
cím nélkül amit a kedves látogató to-
vábbgondolhat, vagy Vörös András 
vásznai. Mások festményein a színek-
nek ugyan meghatározó a szerepe, de 
az alkotóik nem sokat bíznak a szemlé-
lőre, ilyenek Szakáll Noémi vagy Almá-

si Róbert női alakjai, Aknay János geo-
metrikus formái, vagy éppen Kiss Márti 
kakasa... hogy csak néhányat említsek. 
A falakon elhelyezett festményeket ki-
egészítik Ézsiás István színes Bauhaus 
ihlette reliéfjei, Kő Pál  két dinnyeszele-
te, vagy éppen Lipcsey György „Társal-
gása“, és a pandémiás napjainkhoz illő 
„Káosz“ című Löffler Béla kisplasztikát 
sem hagyhattam ki.

Ezt, és ettől sokkal többet láthat az, 
aki betér a galériába, hogy megtekintse 
az idei első kiállítást a galéria gyűjte-
ményéből, amit nagy szeretettel válo-
gattam össze... Garantáltan szebb lesz 
tőle a napja, mert jellemzően több stí-
lussal találkozhat, amelyek közül vala-
melyik biztosan elnyeri tetszését.

A galéria bátran látogatható kisebb 
csoportokban is - természetesen 
maszkban, a jelen helyzetben érvényes 
szabályok betartása mellett.«

A Kortárs Magyar Galéria munkatár-
sai felhívják az érdeklődők figyelmét, 
hogy a galéria a járványügyi szabályok-
nak megfelelően kizárólag védettségi 
igazolással (OP-rendszer) látogatható.

Szöveg és kép: Rózsár Vince
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Karitász gyűjtés lesz márciusban
A Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász ezúton hívja fel a 
figyelmet, hogy március 4-én (pénteken) 14.00–18.00 
óra között, illetve március 5-én (szombaton) 8.00–
12.00 óra között városi gyűjtést szerveznek a duna-
szerdahelyi rászoruló családok részére, a Bacsák utca 
1. szám alatti Karitász központjukban.

Kérik a jószándékú adományozókat, hogy elsősorban 
tartós élelmiszert, gyümölcsöt, tisztító és tisztálkodósze-
reket, valamint ágyneműt vigyenek.

További információ: Bugár György, 0904/644 950
Minden rászoruló nevében köszönik a segítséget!

V marci bude charitatívna zbierka
Farská charita v Dunajskej Strede oznamuje, že 4. mar-
ca (piatok) v čase medzi 14.00-18.00 hodinou, resp. 5. 
marca (sobota) medzi 8.00-12.00 hodinou organizuje 
zbierku pre odkázané dunajskostredské rodiny, v centre 
Charity na Bacsákovej ulici č 1.  

Zároveň prosia darcov, aby v prvom rade prinášali trvan-
livé potraviny, ovocie, čistiace a hygienické potreby, resp. 
posteľnú bielizeň.

Ďalšie informácie: Bugár György, 0904/644 950
V mene všetkých odkázaných ďakujeme za pomoc!

Volt egyszer egy sportcsarnok

Nagy Gyula felvételei


