Sociálne terénne pracovníčky: „Zaoberáme sa ľuďmi na
okraji spoločnosti – ľuďmi bez prístrešia, členmi rómskej
komunity, dôchodcami.“
(Viac na 4-5 strane.)
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Ako bude vyzerať centrum mesta?

Decembrové zasadnutie MsZ

Zástupcom
primátora
Kazimír Kovács

Mestské zastupiteľstvo zasadlo na svojom
2. rokovaní 14. decembra v sobášnej sieni
mestského úradu. Rokovanie otvoril a
viedol primátor Ondrej Juhász, ktorý v
úvode zasadnutia zastupiteľstva oznámil,
že do funkcie zástupcu primátora menuje
Kazimíra Kovácsa.
Návrh mestského rozpočtu na rok 2019
predložila ekonómka mesta Monika Tomeková, ktorá poznamenala, že rozpočet
je celkovo vyrovnaný s tým, že jeho bežná
časť je prebytková, kapitálová časť schodková a vyrovnávajú ho finančné operácie.
Tibor Csenger, bývalý predseda a pred
schválením nových predsedov komisií
kandidát na post predsedu ekonomickej
komisie poznamenal, že príprava najdôležitejšieho dokumentu samosprávy tento
rok kvôli voľbám neprebiehala podľa v
minulosti zaužívaných zvykov. Poslanci
sa v tejto otázke poradili iba raz a podľa T.
Csengera návrhy z porady neboli v predloženom materiáli zapracované. Preto navrhol niektoré kapitálové výdavky vyradiť z
návrhu a vrátiť sa k nim v januári v rámci
zmeny rozpočtu. Jeho návrh znel: ponechať
len tie projekty, ktoré budú financované z
nenávratných finančných príspevkov a
rekonštrukciu strechy ZŠ s VJM, v prípade
ktorej už prebehlo verejné obstarávanie.
Išlo o projekt budovania cyklotrasy, rekonštrukcia MsÚ, rekonštrukcia strechy ZŠ s
VJM, prístavka k MŠ v Mikule a projekt
učební pre obe ZŠ v meste. Keďže návrh
sa zdal byť akceptovateľný len pre časť poslancov, Monika Tomeková na požiadanie
Marianny Šedivej vymenovala následky
prípadného rozpočtového provizória. M.
Šedivá následne navrhla, aby bol rozpočet
schválený v aktuálnej podobe s tým, že
poslanci by k nemu uplatnili svoje požiadavky, ktoré by sa zapracovali do 1. zmeny.
Podporil ju aj Pavel Polka, podľa ktorého
je možné rozpočet kedykoľvek meniť. Po
tom, čo Marek Kepka skonštatoval, že
situácia sa blíži k patovému stavu, primátor poznamenal, že mesto má finančné
prostriedky, nie je vo finančnej núdzi a
vyzval na nájdenie spoločného riešenia.
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Porovnali sme ponuku troch developerov na výstavbu polyfunkčných
budov v centre mesta, o ktorých bude v blízkej budúcnosti rozhodovať
mestského zastupiteľstvo. Koľko bytov a koľko obchodných prevádzok
môže vzniknúť, kedy a koľko to bude stát?
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Bohatá sviatočná výzdoba, okrem toho, že navodzovala vianočnú atmosféru, zároveň
Želiezovce zviditeľňovala. Pochvaľne sa o nej vyjadrovali domáci ale aj cestujúci prechádzajúci našim mestom.
(foto: ik)

Vážení
občania!

Koniec roka 2018 nás zastihol v čase, keď sa začína nové volebné obdobie a naša samospráva v trochu obmenenej zostave
pokračuje vo svojej práci. Chcem sa vám ešte raz poďakovať za
prejavenú dôveru. Zároveň ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhali
a bez ktorých by nebolo možné dosiahnuť všetko to, čo sa nám
podarilo.
Rok 2019 sa začal. Nevieme, čo všetko nám prinesie, jedno však
vieme. Bude to opäť rok nových výziev. Všetkým prajem, aby
mali dostatok síl na tieto výzvy reagovať a pritom si nájsť čas aj
na seba a na ľudí okolo nás. Čas neustále plynie, prináša niečo
nové, avšak zároveň aj niečo odnáša. Ak sa príliš náhlime, mali by sme vedieť, že popri tom, čo
získavame, niečo nám uniká. Dajme si pozor, aby to, čo nám uniká, nebolo práve to, čo nášmu
náhleniu malo dávať zmysel. Každý z nás je tu len raz a nikto z nás tu nie je sám pre seba.
Využime preto každú možnosť urobiť druhého človeka šťastnejším a ak to dokážeme, aj lepším.
Isto sa nám to bohato vráti.
Prajem všetkým pevné zdravie a pocit vzájomnej spolupatričnosti a pohody v rodine, v práci a
kdekoľvek.
Ondrej Juhász, primátor mesta
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Politikárčenie nepatrí do miestnej politiky
Politikárčenie do miestnej politiky nepatrí
V komunálnych voľbách 10. novembra sa
primátorom Želiezoviec opäť stal Ondrej Juhász, keď získal 2015 hlasov (78,04 %). Svoje
druhé funkčné obdobie oficiálne začal 3.
decembra na ustanovujúcom zasadnutí MsZ,
druhé zasadnutie sa uskutočnilo 14. decembra. O tom všetkom, ako aj o začiatku nového
roka, sme sa s ním porozprávali.

tickej náročnosti. Uskutoční sa z projektových i rekonštrukciu parku. Máme informácie,
zdrojov. Podotýkam, že tri roky trval proces že prostriedky je možné čerpať z Nórskeho
verejného obstarávania. V júni sa začne re- finančného mechanizmu. Bolo dobré, že sme
konštrukcia strechy budovy Základnej školy s ľuďom dali nádej, že kaštieľ možno sprevádzvyučovacím jazykom maďarským. Uskutoční- kovať aj z vlastných prostriedkov, ale maxime ju z vlastných prostriedkov, ide o riešenie málne chceme využiť možnosti a začať riadnu
havarijného stavu. Mala by trvať tri mesiace, rekonštrukciu. Sme v štádiu prípravy, koncom
hotová by mala byť do začiatku školského roka. januára je termín vypísania výzvy.
Neskôr z európskych zdrojov prebehne celková Okrem toho sa pracuje aj na ďalších projektoch.
rekonštrukcia budovy a samozrejme zníženie V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na
jej energetickej náročnosti.
sanáciu skládky pri svodovskom cintoríne
V havarijnom stave sú aj okná na bytovke a máme podanú žiadosť v rámci projektu na
DOS, náklady na ich výmenu máme vyčíslené zachovanie biodiverzity a vybudovania novej
a predkladáme ich pred poslancov.
zelenej infraštruktúry.
Pred niekoľkými dňami som dostal informá- Zdá sa, že aj toto volebné obdobie bude
ciu, že bolo ukončené výberové konanie na charakterizovať množstvo aktivít...
dodávateľa rekonštrukcie športovej haly T18 - Ak chceme volebné obdobia charakterizovať,
a jej zateplenia. Práce by sa mali začať ešte v tak možno povedať, že to minulé sa nieslo
jarnom období, závisí to však od rozhodnutia v znamení vytvárania pracovných miest.
zastupiteľstva, pretože došlo k zvýšeniu ceny Vytvorili sme ich vyše 300, problémom je,
tepelno-izolačného materiálu, čo budeme mu- že doteraz nie sú obsadené kvalifikovanými
sieť dofinancovať.
pracovnými silami. V tomto volebnom období
Úspešní sme boli aj pri posúdení projektu re- sa zameriame na bývanie. Potrebujeme stabikonštrukcie budovy mikulskej MŠ a prístavby lizovať Želiezovčanov a zároveň byť schopní
jednej triedy. V súčasnosti prebieha výberové ponúknuť bývanie aj tým, ktorí sa do mesta
konanie, po štyroch mesiacoch budeme poznať prisťahujú. Bytovka DOS má slúžiť pre starších
zhotoviteľa a ešte v tomto roku by sme ju chce- a odkázaných občanov. Pristupujeme k preDosiahli ste volebný výsledok, ktorý je li zrealizovať. Výberové konanie na zhotoviteľa stavbe slobodárne, kde by malo za využitia
najlepší v želiezovskej histórii. Aký z toho prebieha aj k projektu cyklotrasy,
úseku od námestia až po Mikulu.
máte pocit?
- Veľmi dobrý. Som presvedčený o tom, že To všetko by sa teda mohlo reakráčame správnou cestou a občania týmto po- lizovať ešte v tomto roku?
tvrdili, že sú o tom presvedčení tiež. Zároveň to - Áno, a možno nielen to. Ako
však považujem za zaväzujúce, musím splniť viete, začala sa prestavba bývalej
budovy maďarského gymnázia,
všetko, čo som sľúbil.
Poslanec Ladislav Sokol v jednom rozho- budú v nej tri triedy MŠ s VJM
vore vyslovil svoj postreh, že každý primá- a jasle. Investorom je reformovator vo svojom druhom volebnom období ná cirkev. My začíname prestavbu
budovy ZUŠ a CVČ na 4 triedy
poľaví.
- Ja nie. To nepripadá do úvahy. Toľko toho slovenskej MŠ a jasle. Máme
máme rozrobeného, že si to jednoducho nemô- podané dva projektové zámery,
ale bez ohľadu na ich úspešnosť
žem dovoliť.
Čo môžu občania v najbližšom čase oča- musíme dosiahnuť, aby sa všetky
predškolské zariadenia dostali do
kávať?
- Pravdepodobne začneme rekonštrukciou kamenných objektov namiesto Jednou z najväčších investičných akcií tohto roka má byť
budovy mestského úradu, znížením jej energe- týchto provizórnych, ktoré si ročne rekonštrukcie strechy budovy ZŠ s VJM.
vyžadujú značné náklady
na údržbu a opravy, čo je z dlhodobého Fondu rozvoja bývania vzniknúť 19 bytov, momentálne prebieha verejné obstarávanie. Časť
hľadiska pre mesto neúnosné.
Pripomínam, že nejde o likvidáciu bývalej budovy Daňového úradu bude preroZUŠ, ako sa to začalo povrávať. Je to bená na tzv. stabilizačné alebo nájomné byty.
nezmysel. Na ZUŠ a jej úspechy sme Ďalšie byty vzniknú v centre mesta v plánovahrdí, v budúcnosti by mala sídliť v tých nom polyfunkčnom komplexe. A okrem toho
najdôstojnejších priestoroch – v Es- sa pripravujú stavebné pozemky na Poštovej
terházyho kaštieli. Dočasne ju však ulici, na Rozmarínovej ulici na strane oproti
plánujeme umiestniť v bývalej budove Csikó csárde. S cieľom rozšírenia obytných zón
Daňového úradu, ktorú mesto malo zís- v meste sme vstúpili do rokovaní so štyrmi
kať darom od Ministerstva vnútra SR. miestnymi developermi, vyzerá to sľubne.
Túto budovu potom plánujeme prerobiť Priebeh druhého zasadnutia zastupiteľstva však naznačuje, že v tomto volebnom
na obytný dom.
MŠ s VJM sa po rekonštrukcii presťahuje do bývalej bu- Občanov isto zaujíma, ako bude po- období vám nemusí všetko vychádzať tak
hladko, ako doteraz.
dovy maďarského gymnázia, slovenská MŠ po prestavbe kračovať rekonštrukcia kaštieľa.
do budovy ZUŠ a CVČ. V oboch objektoch vzniknú aj - Bola urobená projektová doku- - Možno to bol trochu nešťastný začiatok, s
jasle.
mentácia na rekonštrukciu kaštieľa nevôľou to vnímali aj ľudia. Som optimista,
→
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Zástupcom primátora Kazimír Kovács
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Odznelo ešte niekoľko pripomienok, zdalo
sa však, že poslanci nedospejú k dohode. V
hlasovaní nezískal návrh Tibora Csengera
nadpolovičnú podporu a keďže hrozilo,
že nebude prijatý celý rozpočet, primátor
vyhlásil prestávku. Počas nej sa predsa len
zrodila určitá dohoda, keďže v následnom
hlasovaní jeden člen SMK, podporujúcej
návrh T. Csengera, jej predseda Ákos Cson-

nutie nehnuteľného majetku darom. Budovu bývalého Daňového úradu v Želiezovciach, ktorej všeobecnú hodnotu odhadol
znalec na 507 tis. eur, ponúklo mestu darom
Finančné riaditeľstvo SR. Po schválení MsZ
sa objekt spolu s pozemkami a garážou dostane do majetku mesta, ktoré rozhodne o
jeho ďalšom využití. MsZ schválilo predaj
pozemkov pod garážami na Sládkovičovej
ulici. Štyri pozemky s rozlohou 18 a 19 m2
boli predané s
osobitným
zreteľom
za
ceny 149,4 €,
resp. 157,7 €.
Schválený bol
aj zámer predaja pozemku
pod budúcou
trafostanicou
na
Poštovej
ulici.
Ako
informoval
vedúci oddelenia správy
mestského
majetku
a
Budovu bývalého Daňového úradu v Želiezovciach ponúklo mestu darom služieb Peter
traFinančné riaditeľstvo SR. Podľa predbežných plánov by tam dočasne mala Haris,
fostanica
bude
sídliť ZUŠ Franza Schuberta.
(foto: šh)
postavená v
ka zahlasoval za rozpočet a pričinil sa o rámci rozšírenia infraštruktúry na Poštovej
jeho prijatie. Základné čísla schváleného ulici, kde mesto plánuje výstavbu rodinných
rozpočtu na rok 2019: bežný rozpočet s domov. Z rovnakého dôvodu bol schválený
prebytkom 499 227,22 eur, kapitálový roz- aj návrh na zriadenie vecného bremena na
počet so schodkom 807 277,22 eur, finančné pozemkoch mesta na Poštovej ulici, na ktooperácie s prebytkom 308 050 eur, výsledný rých budú uložené a prevádzkované elekrozpočet vyrovnaný s príjmami a výdavka- trické vedenia. Schválený bol Program odmi spolu vo výške 8 562 078,39 eur.
padového hospodárstva na roky 2016–2020,
Mestské zastupiteľstvo schválilo nadobud- podanie žiadosti o nenávratný finančný prí-

spevok na projekt Zachovanie biodiverzity
a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry
v meste Želiezovce, ako aj zabezpečenie
spolufinancovania oprávnených výdavkov
vo výške minimálne 19 543 eur a financovania prípadných neoprávnených výdavkov.
Poslanci schválili podanie žiadosti o NFP v
prípade projektu Rekonštrukcia a prestavba
budovy na objekt materskej školy, jeho spolufinancovania vo výške 15 350 eur a úhradu prípadných neoprávnených výdavkov.
Schválený bol aj návrh termínov zasadnutí
MsZ na prvý polrok 2019.
Mestské zastupiteľstvo zriadilo svoje komisie na budúce obdobie. Zriadených bolo päť
komisií a na ich čelo boli zvolení aj predsedovia. Komisiu výstavby, regionálneho
rozvoja a životného prostredia bude riadiť
Kazimír Kovács, komisiu ekonomiky Tibor
Csenger, komisiu kultúry, športu a voľnočasových aktivít Estera Juhászová, komisiu
verejného poriadku, sociálnej starostlivosti
a bytovej politiky Pavol Ivan a komisiu na
ochranu verejného záujmu a prešetrovania sťažností Norbert Rák. Na najbližšom
zasadnutí majú predsedovia komisií podať
návrhy na zloženie týchto orgánov. MsZ
zobralo na vedomie a schválilo správu o
kontrole plnenia uznesení zastupiteľstva,
vzalo na vedomie správu o výsledku finančnej kontroly a schválilo návrh kontrolnej
činnosti na prvý polrok 2019. Schválený
bol aj návrh na udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi vo výške 10 % mesačného
platu za obdobie roku 2018. MsZ zobralo na
vedomie správu o činnosti mestskej polície
za október a november minulého roka.
V rámci interpelácií Pavel Polka inicioval
prepracovanie poriadku odmeňovania mesta podľa aktuálnej legislatívy a žiadal začatie prípravných prác na úprave rokovacieho
poriadku.
(ik)

→

verím, že pokračovať to bude inak. Napriek
tomu, že pre mňa je toto nové volebné obdobie
pokračovaním, cítim sa podobne, ako pred
štyrmi rokmi. Je tu však jeden obrovský rozdiel.
Teraz je finančná situácia mesta stabilizovaná,
pred štyrmi rokmi nebola. Na to netreba zabúdať. Stabilizovanie finančnej situácie mesta
bolo vtedy prioritou, na ktorej sme sa všetci
zhodli, pretože sme vedeli, že bez toho sa ďalej
nepohneme.
Teraz je situácia iná, bol predstavený aj schválený rozpočet a ako stále zdôrazňujem, je to
živý materiál. A tak k nemu treba pristupovať.
Je tu preto, aby sme nešli cestou rozpočtového
provizória. Rešpektujem, že každý má svoje
priority. Treba o nich hovoriť, ale ostatné musí
byť vecou kompromisu.
Stojím si za tým, čo som povedal v príhovore:

Politikárčenie do miestnej politiky nepatrí!
Kompetencie primátora a poslancov sa nekrižujú. Hrať sa na rozloženie síl, na silné a slabé
skupinky a blokovať niekoho a ukáže sa, kto
z koho... Dá sa to aj tak. Ale bude to vždy na
úkor občana.
Poslanci aj primátor, ak im naozaj ide o občanov, sú jednoducho odsúdení na spoluprácu.
Ja osobne sa stotožňujem so všetkými návrhmi,
v tomto meste toho treba urobiť veľa. Nie všetko je však možné práve teraz. Beriem to tak, že
niektorí poslanci sa ešte potrebujú zorientovať,
som otvorený diskusii. Ale nie je veľa času. Musíme reagovať na nové výzvy a ja budem trvať
na promptnejších rozhodnutiach.
Vidím, že v tejto otázke zaujímate rázny
postoj.
- Viem, že to, čo sme doteraz dokázali, bolo

vďaka spolupráci. Neurobil som to ja sám.
To všetko dokázal tento tím ľudí, pracovníkov
mestského úradu, poslancov... Keď sa otváralo
nové obchodné centrum, mal som neopísateľne
dobrý pocit. Napĺňa ma hrdosťou, keď ľudia,
ktorí len prechádzajú cez naše mesto, hovoria,
že už na prvý pohľad vidno, že sa tu niečo deje.
Bola by škoda brzdiť to. Už teraz si viem predstaviť, ako sa zlepší vzhľad mesta, keď po rekonštrukcii budova Mestského úradu bude vyzerať
dôstojnejšie, a keď na prázdnom priestranstve
v centre vyrastie to multifunkčné centrum. A
popri tom máme rozrobené množstvo ďalších
vecí, ktoré nie je vidno, ale sú nevyhnutné pre
chod mesta a zlepšia život občanov. Nesmieme
poľaviť. Musíme pokračovať.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko
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Vyriešenie bytovej otázky by mnohých motivovalo
Od októbra 2015 prebieha národný projekt
Terénna sociálna práca v obciach I v rámci
operačného programu Ľudské zdroje. Medzi
zapojené samosprávy patria aj Želiezovce,
kde terénnu sociálnu prácu uskutočňuje
dvojica pracovníčok. Jej cieľom je zvýšenie
znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti vrátane uplatnenia na trhu práce,
zvýšenie kvality terénnej sociálnej práce, jej
štandardizácia, zvýšenie dostupnosti k poskytovaným službám a zároveň administratívne
odbremenenie zapojených samospráv v sociálnej oblasti. Zámerom projektu je zlepšenie
sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym
vylúčením prostredníctvom zabezpečenia
terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych
sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce,
ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi,
nezamestnaným, rodinám s malými deťmi
a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. O tom, čo
si bežný občan má pod pojmom terénna sociálna práca reálne predstaviť, sme sa porozprávali so želiezovskými pracovníčkami projektu
Janou Stankovou, Magdalénou Holkovou
a ich koordinátorom Martinom Slobodníkom, ktorý má na starosti 12 regionálnych
kancelárií, medzi nimi aj želiezovskú.
Kto je cieľovou skupinou terénnej sociálnej
práce v rámci tohto projektu?
JS: Zaoberáme sa ľuďmi na okraji spoločnosti
– ľuďmi bez prístrešia, členmi rómskej komunity, dôchodcami. Kontaktujeme ich v teréne
alebo oni kontaktujú nás tu v kancelárii na
Mierovej ulici.
Ako týchto ľudí vyhľadávate?
MH: V začiatkoch sme vlastným monitoringom vytvorili svoju databázu, chodili sme do
terénu a svojich klientov sme si samy vyhľadávali. Išli sme do ulíc a hľadali sme odkázaných
ľudí a pretože obe žijeme v Želiezovciach, vieme napríklad, kde bývajú Rómovia. Navštívili
sme ich, povedali sme im, v čom by sme im
vedeli pomôcť, navštevovali sme dôchodcov. Je
to v podstate klasická terénna práca, chodíme,
vyhľadávame cieľové skupiny a keď natrafíme
na problém, riešime ho.
Ako je terénna sociálna práca prijímaná zo
strany partnerov?
MS: Keď sa sieť terénnych sociálnych pracovníkov vytvárala, bolo dosť ťažké presvedčiť ľudí
zvyknutých na vykonávanie práce z úradu, že
náplňou týchto pracovníkov je práca v teréne.
Ťažko sa s tým ľudia stotožňujú, zatiaľ málo
rozumejú, v čom je podstata tejto práce, ako
sa s klientom pracuje, prečo mu dávame väčší
priestor na rozhodovanie a nerozhodujeme za
neho, neťaháme ho zo svojho prostredia, snažíme sa spolu s ním prísť na to, čo je pre neho
najlepšie. Ich situácia je často zacyklená a je
pre nich veľmi náročné sa z nej dostať, aj keď
si uvedomujú, že im tam je veľmi zle. Vytrhnúť
človeka z toho prostredia nemá význam, lebo

sa vracia späť. Skôr treba dosiahnuť, aby on
sám prišiel na to, že musí zmeniť určité návyky,
aby sa jeho život zmenil. Je to participatívny
prístup, o ktorý sa snažíme a vytvára to často
rozpor pri spolupráci napríklad s kuratelou,
ktorá pracuje na základe iných princípov.
Napriek tomu je spolupráca dobrá. Terénna sociálna práca nemôže fungovať samostatne, lebo

je o premosťovaní, snažíme sa ľudí spájať s inštitúciami, ktoré by im mali zabezpečiť pomoc.
Snažíme sa hľadať partnerov, ktorí by na tom
mali ešte participovať a práve terénni sociálni
pracovníci sú premosťovateľmi. Neriešime veci
za klienta, ale snažíme sa mu pomôcť veci riešiť, nájsť dôvody, prečo sa mu to dovtedy nedarilo, aby vedel na začiatku aspoň minimálne
konať, aby mal pocit, že on rozhodol, potom
mu dať spätnú väzbu a v tom ho posilňovať,
v podstate cieľom je nemať klientov.
Aké prípady sú charakteristické pre tento
región?
JS: Zameriavame sa najmä na vybavovanie
rôznych príspevkov, dávok, dôchodkov, ale
najväčším problémom je tu bytová otázka,
nedostatok možností. Navštevujeme aj rómske
rodiny z dôvodu zdôrazňovania potreby očkovaní, čo často zanedbávajú a riešime aj prípady záškoláctva. Aj problém s nedostatkom
bývania postihuje najviac rómske rodiny, a
to najmä v dvoch rovinách – buď nemajú kde
bývať, alebo veľa osôb a medzi nimi veľký počet
detí býva spolu na malom mieste.
Naozaj je bytová otázka najväčším problémom?
MS: Otázka bývania je jedným zo spájajúcich faktorov – ľudí postihnutých chudobou
problém s bývaním segreguje od väčšinovej
spoločnosti a bráni im v posune kvality života.
Život v zlých bytových podmienkach prináša
problémy s hygienou, deti vyrastajúce v tomto
prostredí nevidia kladný príklad, preto majú
tendenciu vracať sa do podobného prostredia.
Z tohto dôvodu je bytová otázka základná.
Vzhľadom na to, že byty na trhu majú svoju

cenu, otázka eskaluje aj politicky. Možnosti
vidím v komplexnom riešení situácie ľudí
postihnutých chudobou, ale vnímam aj to, že
v mestách a obciach chýbajú byty pre mladé
rodiny alebo rodiny zo sociálne vylúčeného
prostredia. Takéto rodiny platia obrovské
podnájmy v nelegálne prenajímaných bytoch, často sú bez elektriny, bez vody, takže
hygiena je nedostatočná
a možnosti napredovania
detí stagnujú. Táto oblasť
by si vyžadovala podporu
nielen našich klientov, ale
aj inštitúcií, s ktorými spolupracujeme – s úradom
práce, mestským úradom,
MsP a ďalšími. Potrebných
by bolo viac bytov pre
mladé a vylúčené rodiny
s nižším štandardom, ktoré
by dokázali zaplatiť. Tieto
rodiny často bývajú v zlých
podmienkach a sú nútené
platiť 200-300 eur za 1-2
izbičky. Ak by sa to vyriešilo, motivovalo by ich to
vystúpiť z toho prostredia,
pretože nie je reálne očakávať, že tak urobia z vlastného podnetu. Na
druhej strane chýba dôvera byty ľuďom z tohto
prostredia prenajať.
Áno, nedôvera je však často podložená zlými skúsenosťami tých, ktorí by takéto byty
mohli prenajať.
- Áno, často je to opodstatnené.
Ako v tomto môže pomôcť terénna sociálna práca?
MS: Sám vidím, že zmena bývania je kľúčová pri zmene života takýchto ľudí a terénni
sociálni pracovníci dokážu problémy s tým
spojené identifikovať. Sociálne komisie pri
samosprávach sú často vzdialené od reálnych
indikátorov toho, či daná rodina zvládne napr.
platiť nájomné. Terénny sociálny pracovník ich
vie pomenovať, lebo tam chodí a pozná problémové faktory. Ak sa to podarí v prípade jednej
rodiny, ostatné v okolí budú tiež motivované.
Ako vidíte v Želiezovciach také úkazy, ako
napríklad prejavy úžery?
MS: O úžere sa vie, ale nikdy sa k nej reálne
nedostanete. Žiadna z obetí nebude spolupracovať, išli by sami proti sebe. Na jednej strane
ich to skľučuje a drží v danej situácii, na druhej je to pre nich jediné východisko, ako prežiť
finančne do ďalšieho mesiaca, keďže úver nikde
nedostanú.
Ako vnímate zamestnávateľnosť Rómov?
MS: V uplynulých rokoch sme stretávali Rómov, ktorí predtým dlhé roky nepracovali,
ale v prípade niektorých projektov, kde bola
potrebná menej kvalifikovaná pracovná sila,
sa radi zapojili a aktívne sa o prácu zaujímali aj v ďalšom období, mnohí sú už trvalo
zamestnaní.
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k vystúpeniu zo znevýhodneného prostredia
MS: Situácia v oblasti zamestnanosti sa
v regióne naozaj mení. Trh ponúka prácu aj
pre ľudí s nižším stupňom kvalifikácie. Väčší
problém vidím v tom, že väčšina detí z takéhoto prostredia má ukončenú len základnú
školskú dochádzku, mnoho z nich skončilo iba
špeciálne školy.
Je celkom rozšírené, že záujem rodičov
z týchto komunít o formálne vzdelávanie svojich detí je menší ako u ostatnej
časti obyvateľstva. Nakoľko sú tu rómske
komunity uzavreté? Ako vnímate vzťahy
medzi väčšinovou a touto menšinovou
komunitou?
MH: Nemáme s tým problém. Na začiatku
našej činnosti sme mali obavy a naozaj boli
akoby uzavretejší, málo s nami komunikovali.
Postupne sme si však vytvorili dobré vzťahy,
keď sme im pomáhali riešiť rôzne životné situácie. Obyčajne nevstupujeme do domácností,
len keď nás požiadajú. A mali sme takéto pozvania. Vytvorili sa dobré vzťahy, na ulici nás
často zastavujú a rozprávajú nám, ako dopadli
záležitosti, ktoré sme spolu riešili.
JS: Áno, zvlášť potešujúce je, že sa prídu porozprávať aj vtedy, keď nepotrebujú žiadnu pomoc.
Samozrejme, nie je to všeobecné, s niektorými
máme perfektný vzťah, s inými menej, niektorí
sú otvorenejší, s niektorými je to stále len na

akejsi oficiálnej úrovni.
Záškoláctvo..?
MH: Riešili sme také prípady na ZŠ s VJM. Po informovaní zo strany školy sme navštívili dotknuté
rodiny, porozprávali sme sa s nimi. Viac v tejto
oblasti spolupracujeme s maďarskou školou a
naše vzťahy sú výborné. Spoluprácu máme aj so
slovenskou ZŠ, tam je však menej rómskych detí
a záškoláctvo nepredstavuje taký problém.
JS: Dôležité bolo, že na začiatku sme navštívili
všetky tieto inštitúcie a ponúkli sme svoju pomoc.
Keďže to tu nemalo tradíciu, trvalo to dlhšie, kým
si na nás zvykli, niekedy nás ohlásili v neskorom
štádiu, keď prípad záškoláctva riešila polícia. Teraz je spolupráca oveľa lepšia, informácie máme
načas, prípady riešime s rodinami a občas, keď
v meste tieto deti stretávame, tak ich posielame
do školy. Spolupracovali sme s rodinami aj pri
realizácii psychologických poradenských služieb

pred vstupom detí do 1. ročníka
Máte aj spätné väzby od škôl, ako dopadli
prípady, v ktorých ste spolupracovali?
JS: Sme v neustálom kontakte, takže mám
spätné väzby od škôl.
Aký prípad ste napríklad riešili dnes?
JS: Dnes sme navštívili mestskú časť Rozina,
kde sme komunikovali s klientmi o vybavovaní
dávok v hmotnej núdzi, výmene invalidného
vozíka, problémoch s bývaním a lekárskom
ošetrení.
Patria medzi vašich klientov aj starí ľudia?
MS: Je to skôr okrajová kompetencia, pretože tento projekt je špecificky orientovaný na
inú cieľovú skupinu, ale samozrejme aj starí
ľudia, keď sú sociálne vylúčení a ohrození,
patria do cieľovej skupiny. Bolo by fajn, keby
terénna sociálna práca fungovala aj v rámci
zariadení, poskytujúcich ambulantnú alebo
ústavnú starostlivosť pre ľudí vo vyššom veku.
Žiaľ, zatiaľ to tak nie je, ale bolo by dobré, keby
sa rozširovala, ten kontakt je potrebný tam,
kde títo ľudia žijú, tam treba riešiť problémy,
preventívnou činnosťou im predchádzať alebo
rozpoznať ukazovatele, ktoré by v budúcnosti
mohli komplikovať situáciu týchto osôb.
JS: Zmonitorovali sme všetkých dôchodcov.
Je tu veľa osamelých starých ľudí, o ktorých
sa nemá kto starať, deti sú v zahraničí alebo
nemajú záujem. Žiadajú nás aj
o umiestnenie v zariadení, mnohí však nechcú byť umiestnení
v zariadení. Chýba opatrovateľská služba, každý druhý z týchto
dôchodcov nás osloví s tým, že by
potreboval opatrovateľku.
Čím to je?
MH: Možno je to tým, že finančné
možnosti nie sú postačujúce.
MS: Mal by byť odštartovaný ďalší
dopytovo orientovaný projekt, zameraný na opatrovateľskú službu.
Možnosti sú. Terénna sociálna
práca tým, že funguje v teréne,
vidí aj súvislosti, dokáže pomenovať problematické veci a na
základe toho by mohol vzniknúť koncept plánu
sociálnych služieb. Je malá šanca, že koncepcia,
ktorá neodzrkadľuje potreby z terénu, nech sa
robí akokoľvek, bude dobre fungovať. Zatiaľ je
to len v rozvoji, ale TSP vie byť nápomocná
v tom, že vie pomenovať javy, ktoré sa dejú,
zdôvodniť, prečo sa dejú. Vie byť partnerom
do koncepcií rozvoja sociálnych služieb samospráv.
Po celom Slovensku dnes v rámci tohto projektu pôsobia terénni pracovníci, ktorí keby
zhromaždili svoje vedomosti a skúsenosti,
mohol by vzniknúť adresný komplexný a
smerom zdola až po celoštátnu úroveň vypracovaný plán sociálnych služieb.
MS: Všade sú iné potreby, možnosti, silné
a slabé stránky. Ale sú aj ukazovatele, ktoré sú
veľmi podobné. Ja sám ich intenzívne vnímam,

keďže mám určitý nadhľad oproti terénnym
sociálnym pracovníčkam, ktoré sú zamerané
viac na individuálnu prácu s klientom. Naše
skúsenosti by sa dali premietnuť najmä do
miestnych koncepcií, samozrejme, len ak je
vôľa zo strany samospráv. Pri tvorbe plánov
sociálnych služieb sme už komunikovali s mestom, ponúkli sme pomoc terénych sociálnych
pracovníčok pri tvorbe koncepcie. Ak sa urobia dobré koncepcie, ktoré správne pomenujú
jestvujúce javy, môžu byť takéto materiály pre
samosprávy užitočné. Pritom sú to otvorené
dokumenty, ktoré sa môžu priebežne dopĺňať.
Prax je však taká, že nie vždy sú to kvalitné
materiály. Možno chýbajú kapacity. Často ich
tvoria jeden alebo dvaja ľudia, zodpovední za
sociálne oddelenie, ktorí nemajú potrebné kapacity, alebo si ich mestá nechávajú vypracovať
špecializovanými firmami, výsledkom je však
slabý odraz reality. Najmä tí, ktorí tu žijú, tu
pracujú a poznajú región, kultúrne a historické
zvyky, vedia najlepšie reagovať na to, čo by bolo
potrebné.
Mohli by ste na záver uviesť niekoľko prípadov, ktoré vám utkveli v pamäti, zanechali vo vás stopu?
JS, MH: Boli dva také prípady. Boli sme oslovené mestom – išlo o matku s postihnutým
synom, ktorí boli týraní fyzicky aj psychicky
jej priateľom. Skončilo sa to dobre, podarilo sa
nám ich umiestniť do zariadenia, kde sa dodnes majú veľmi dobre. Druhý prípad: mama
a syn, viackrát psychiatricky liečení pacienti,
nevedeli sa o seba postarať, umiestnili sme ich
v zariadení.
JS: Riešili sme aj prípad starej mamy, ktorá sa
stará o svoje tri – 10-, 9- a 7-ročné vnúčatá.
Narodili sa v zahraničí, ale od roku 2016
matka nemá o ne záujem a do dnešného dňa
nenavštevovali žiadne školské zariadenie, nemajú rodné listy, preukazy poistenca, nič. Sú
tu už niekoľko mesiacov, odkedy sa snažíme
ich vec riešiť. Keďže ich mama tieto záležitosti
neriešila, oslovili sme kuratelu, ktorá ich začala
riešiť. Prišlo sa na to tak, že deti majú epilepsiu, záchvaty. Chlapec dostal vážny záchvat,
prišla záchranka a zistilo sa, že dieťa nie je
poistené. Nikto ani nevedel, že deti sú tu.
V 21. storočí priamo neuveriteľné. Takéto
prípady môžu byť náročné aj pre vašu
psychiku...
MS: Pri tejto práci je náročné, že na jednej
strane je tu kódex terénneho sociálneho
pracovníka a dôvera ku klientovi, na druhej
oznamovacia povinnosť, či už z pozície sociálneho pracovníka alebo občana, ktorý vidí, že
výchova, zdravie alebo život dieťaťa sú ohrozené. Pracovník musí zvážiť, či privolá inštitúciu,
ktorá zasahuje ráznejším spôsobom, a to je to
ťažké. Prácu si berú domov a často sú to rozhodnutia, ktoré na jednej strane môžu zachrániť život, na druhej však niekoho poškodiť.
Ďakujem za rozhovor.
Ladislav Levicky
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Porovnanie ponúk developerov
na polyfunkčnú výstavbu v centre mesta
Niekoľko mesiacov po predstavení troch
ponúk na výstavbu polyfunkčných domov
v centre Želiezoviec prichádza obdobie, keď
mestské zastupiteľstvo zaujme k tejto otázke
stanovisko. Buď si vyberie niektorú z alternatív, alebo sa rozhodne, že počká na prípadné
ďalšie návrhy.
V krátkosti si pripomeňme, o čo vlastne ide.
Od asanácie rodinných domov na Mierovej
ulici v centrálnej časti mesta ubehli už tri
desaťročia. Plánovanú výstavbu kompliko-

o vybudovaní komplexu polyfunčných budov v centre mesta na Mierovej ulici trojica
záujemcov. Ako prvá sa so svojou ponukou
predstavila prešovská architektonická kancelária Architekti zerozero. Asi mesiac po
nich sa prezentovala nitrianska spoločnosť
Dynamik Holding a v apríli developerská
spoločnosť AuPortal SK v spolupráci so želiezovskou spoločnosťou Mihaco, s.r.o.

Architekti zerozero, s.r.o. Prešov

Architekt Irakli Eristavi predstavil koncept

vyšších častí budov, navrhovaných do výšky
5 nadzemných podlaží, sa autori riadili aj
orientáciou na svetové strany a veľkú úlohu
v nej má hra denného svetla. Predbežné
náklady na komplex polyfunkčných budov
so 60 až 66 bytmi autori vyčíslili na 4,4 mil.
eur, v prípade zaužívaného spôsobu financovania by však mesto malo hradiť len časť
výstavby infraštruktúry v približnej výške
100 tisíc eur.
Spoločnosť, žiaľ, z dôvodu ochrany duševného vlastníctva neposkytla mestu
štúdiu, po odprezentovaní si zobrala
aj vystavenú maketu, a tak vizuálny
vzhľad návrhu dokážu posúdiť len
účastníci prezentácie na základe svojich pol roka starých spomienok.

Dynamik Holding, a.s. Nitra

vali mnohé okolnosti, či už zmena spoločenských pomerov, nešťastný predaj a následný
spätný odkup pozemkov, neskôr stanovenie
prehnane vysokej ceny pozemkov, čo na roky
utlmilo záujem prípadných developerov. Na
začiatku tohto volebného obdobia sa primátor Ondrej Juhász vyslovil
v tom duchu, že to bude už
štvrté volebné obdobie, kedy
bude na čele mesta odborník
v oblasti stavebníctva a keď
ani v týchto rokoch nedôjde
k určitému progresu v oblasti zástavby centra mesta,
bude to považovať sčasti aj za
osobnú porážku. V tomto duchu mesto už v minulom volebnom období zintenzívnilo
svoje aktivity s cieľom nájsť
developerov na výstavbu
polyfunkčných budov v tejto
časti mesta. Výsledkom jeho
snahy bola reakcia viacerých
developerských spoločností,
z ktorých niektoré predstavili
svoje štúdie aj naživo.
Začiatkom minulého roka
prezentovala svoje predstavy

komplexu budov s tromi vyvýšenými časťami s bytmi a ich jednopodlažným spojením
zo strany Mierovej ulice, využitým pre služby
a obchod. Návrh počíta s vytvorením akýchsi pasáží ako prepojení nádvoria s externým
prostredím. V umiestnení bytov v rámci

Spoločnosť svoj návrh polyfunkčných
budov na Mierovej ulici zaslala mestu
už v roku 2017, kedy sme o tom informovali aj na stránkach našich novín.
K verejnej prezentácii sa však odhodlala až potom, čo tak urobil vyššie
spomenutý záujemca z Prešova. Počas
minulého leta svoju pôvodnú ponuku
upravil.
Predstavitelia Dynamik Holdingu svoj
pôvodný projekt nazvaný FeDom,
čiže železný dom, odvolávajúc sa na
názov mesta, premenovali na PBD 92
b.j., Želiezovce, podľa autora návrhu,
architektonickej kancelárie Archiko
Nové Zámky nesie bytový dom názov
Véčko Želiezovce.
Komplex štvorpodlažných polyfunkčných
budov so sedlovou strechou je plánovaný na
rozlohe 5433 m2. V návrhu sa počíta s 92 bytmi a niekoľkými obchodnými prevádzkami
na prízemí. Cena zákazky je stanovená na
9 197 646 eur s DPH. Z toho vlastné zdro-
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Komunikácie opravovali vlastnými silami
Počas jesenných mesiacov minulého roka
pristúpilo mesto k najnutnejším opravám
väčšiny problémových úsekov mestkých
komunikácií. Oprava výtlkov prebiehala od
septembra do konca novembra a realizoval
ju mestský úrad z vlastných zdrojov a vlastnými silami. Prác na údržbe miestnych komunikácií sa zúčastňovalo
asi tucet kmeňových a aktivačných
pracovníkov mesta.
Mestský úrad pod koordináciou
oddelenia
správy
mestského
majetku a služieb (SMMaS) dokázal, že okrem činností, ktoré
v uplynulých rokoch prevzal
po externých dodávateľoch, ako
napr. vývoz odpadu a správu cintorínov, si svojpomocne dokáže
poradiť aj s odbornými prácami
v oblasti údržby komunikácií.

Veľká čast miestnych ciest si samozrejme vyžaduje kompletnú rekonštrukciu,
vyasfaltovanie výtlkov je len dočasným
riešením, v mnohých častiach mesta však
prispelo k výraznému zvýšeniu komfortu
a bezpečnosti premávky. Plánom podľa
Petra Harisa bolo opraviť
takýmto spôsobom 90 %
miestnych komunikácií, čo
sa až na niekoľko výnimiek
podarilo zrealizovať. „Plán,
ktorý sme si stanovili, sa
nám podarilo splniť na 95
%. Žiaľ, niekoľko ulíc sa nepodarilo opraviť, s príchodom studeného počasia sme
práce museli zastaviť. I tak
však môžem povedať, že počasie nám celkom prialo. Na
opravu výtlkov sme použili

90 ton materiálu a náklady na túto činnosť
predstavovali asi 12 tisíc eur,“ informoval
vedúci oddelenia SMMaS MsÚ. Dodal,

na osem funkčných zón. Sú to: zóna s obchodmi, službami, reštauráciou a priestorom pre deti, obytná zóna s nájomnými
a štartovacími bytmi a bytmi vlastníkov,
zóna s nadštandardným vybavením bytov
určených na predaj, administratívna zóna,
priestor pre súkromnú nemocnicu, parkoviská, technická zóna a oddychovo-relaxačný
priestor so zeleňou. Všetky, okrem obytnej
zóny sa nachádzajú na prízemí, byty tvoria
1. až 3. nadzemné podlažie. Na najvyššom
poschodí dvoch z troch veží polyfunkčného komplexu navrhujú autori 5+5 bytov
vyššieho štandardu, určených na predaj do
osobného vlastníctva s priemernou výmerou
81 m2. Nájomné byty, ktorých má byť 56, sú
plánované s výmerou od 34 do 69 m2. Na se-

obohatená o parkovú architektúru.
Financovanie projektu je možné, tak ako
v prípade predchádzajúcich návrhov, z troch,
resp. štyroch zdrojov – dotácie z ministerstva dopravy a výstavby, úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania, vlastných zdrojov
mesta a developera. Predpokladané investičné náklady projektu Schubert komplex
boli vyčíslené na 6,8 milióna eur. Mesto by
podľa zámeru malo financovať iba nájomné
a štartovacie byty vo výške 3,14 mil. eur,
ostatné časti súboru budov by financoval
developer. Ako poznamenal prezentujúci,
jednotkové náklady za meter štvorcový
vychádzajú v prípade nájomných bytov na
1000 eur, v prípade nadštandardných bytov
1200 eur a obchodných priestorov 800 eur.

vernej, východnej a západnej strane objektu
sa počíta s vytvorením 98 parkovacích miest.
Zaujímavosťou komplexu je napríklad zelená
strecha a átriovo upravená prízemná časť

K štúdii bola vytvorená aj webová stránka
www.schubertkomplex.sk, kde si záujemcovia môžu vytvoriť ucelený obraz o návrhu.
(ik)

že realizáciou opráv vlastnou technikou
a pracovníkmi mesta dokázali ušetriť
značné finančné prostriedky. Odhaduje sa,
že oprava miestnych komunikácií dodávateľským spôsobom by stála mesto viac ako
dvojnásobok tejto sumy.
(ik)

→

je predstavujú 2 987 918 eur, ktoré by boli
splatné v troch rovnakých ročných splátkach, prvá po kolaudácii, druhá rok a tretia
dva roky po nej. Zvyšných 6 209 728 eur
by bolo hradených z dotácie (1 792 980 eur
na samotný bytový dom a 233 128 eur na
technickú vybavenosť) a úveru zo ŠFRB (4
183 620 eur). Priemerná plocha bytov je 59
m2, jedno-, dvoj- a trojizbové byty navrhuje
spoločnosť s rozlohou od 30,81 do 79,78 m2.
Splátky nájomného vykalkuloval v dvoch
variantoch, a to pre prípad úveru od ŠFRB
s 30- a so 40-ročnou splatnosťou. V prípade 30-ročnej splatnosti vychádza mesačné
nájomné na 3,22 na m2, v prípade 40-ročnej
splatnosti na 2,69 eur/m2. Ďalšie mesačné
úhrady za byt sú spoločnosťou vykalkulované takto: vykurovanie 0,50
eur/m2, ohrev teplej úžitkovej vody 6,60 eur/osoba, studená voda 2,40 eur/osoba,
elektrická energia 3 eur/byt,
stočné 6,70 eur/byt.

AuPortal SK, s.r.o. Bratislava a Mihaco, s.r.o
Želiezovce

Schubert komplex, ako projekt jeho autori nazvali, nie
je úplne nový. Ako prezentujúci poznamenal, mimochodom to bol Želiezovčan
Miroslav Hasznos, jeho prvú
verziu predstavili ešte v roku
2015. Autorom urbanisticko-architektonickej štúdie je
Atrium atelier architektúry
v Leviciach.
Navrhovaný komplex pozostáva z troch obytných veží, orientovaných
kolmo na Mierovú ulicu, ktoré sú vzájomne
prepojené prízemným parterom s využitím
pre obchod a služby. Stavba je rozdelená
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Rušný život v Comgime
Dňa 3. septembra 2018 sa vyučovanie
na Gymnáziu J. A. Komenského začalo
v nových podmienkach. Počet tried školy
sa zvýšil, keďže končiaci ročník niekdajšieho
slovenského gymnázia bol pričlenený ku
Gymnáziu J. A. Komenského, a tak vyučovanie sa začalo v dvoch sekciách: v slovenskej
s jednou, v maďarskej so štyrmi triedami.
Prvý ročník navštevuje 17 študentov.
„Popri výchovno-vzdelávacej činnosti sa študenti zapojili do viacerých aktivít, podujatí,
súťaží. 20. septembra 2018 bolo za prítomnosti
primátora mesta Ondreja Juhásza, podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Tibora
Csengera a ďalších pozvaných hostí odovzdané
multifunkčné športové ihrisko. Po slávnostnom
odovzdaní do užívania sme zorganizovali
športový deň, v rámci ktorého si študenti
zmerali sily vo futbale, stolnom tenise a stolnom futbale. Okrem gymnazistov sa podujatia
zúčastnili aj žiaci základných škôl z okolia.
Popri multifunkčnom ihrisku vzniklo a bolo
odovzdané aj street workoutové ihrisko,“
oboznámila nás riaditeľka gymnázia Katarína Cserbová s najdôležitejšími momentmi
začiatku aktuálneho školského roka.
V dňoch 21. septembra a 9. novembra sa
študenti zúčastnili dvoch dobročinných
zbierok: Biela pastelka a Hodina deťom. 8.
októbra pripravili gymnazisti spomienkovú
slávnosť na pamiatku aradských martýrov,
ktorej sa zúčastnili aj žiaci miestnej ZŠ. 10.
októbra hostilo želiezovské gymnázium
žiakov miestnych a okolitých základných
škôl pri príležitosti Európskeho dňa jazykov.
O svojich vedomostiach podali svedectvo
hravou, interaktívnou formou v maďarskom,
slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Pozvanie gymnázia prijali ZŠ v Kameníne, vo nášky, výlet do Viedne, dni otvorených dverí
Farnej, Keti, Čate a obe ZŠ v Želiezovciach.
a vianočný program. Štvrtákom sa naskytla
Futbalové družstvo školy sa 22. októbra opäť príležitosť stretnúť sa na pôde svojej školy so
zúčastnilo
Tekovského pohára v Leviciach, kde získalo
2. miesto. Ladislav
Sokol sa, podobne
ako rok predtým,
stal kráľom strelcov
súťaže. Dňa 26. októbra zorganizovali
Deň jabĺk, ktorý sa
začal
rozdávaním
jabĺk
študentom.
Nasledovali
kvízy
a šikovnostné súťaže,
ktorých sa zúčastnili
zástupcovia všetkých
piatich tried. Študenti pripravili aj
ovocné a zeleninové Virtuálny svet – realite v Comgime – škola vypracovala projekt na
šaláty, jesenné deko- zaobstaranie 15 takýchto zariadení.
rácie a plagáty, básne
zástupcami jednotlivých univerzít. „V uplypodnecujúce k zdravému stravovaniu.
V Nitre na katedre prekladateľstva Univer- nulom roku sa vďaka združeniu rodičov, pôzity Konštantína filozofa sa 9. novembra sobiacom pri našej škole, podarilo zrealizovať
konalo vyhodnotenie súťaže Mladý prekla- štyri úspešné projekty, z ktorých sme si zaobdateľ. Z 32 škôl troch krajov bolo do súťaže starali športový výstroj, farebnú tlačiareň, fotozaslaných 406 prekladateľských prác. Tri štu- aparát a zrealizovali sme športové a kultúrne
dentky želiezovského gymnázia: Lili Tóth (I. podujatia. Vedenie a učiteľský zbor gymnázia
A), Katalin Gieron (II. A) a Gabriella Meliska bude svoju prácu vykonávať s takýmto elánom
(IV. A) sa zúčastnili súťaže v anglickom jazy- aj v budúcnosti. Silu k tomu nám dodáva podku. Katalin Gieron získala mimoriadnu cenu pora rodičov, študentov aj okolitých základporoty. V dňoch 9. a 16. novembra si študenti ných škôl,“ ukončila hodnotenie uplynulých
mesiacov riaditeľka želiezovského gymnázia.
končiacich ročníkov prevzali zelené stuhy.
Do konca roka sa uskutočnilo viacero ďal- (comgim,
ik)
ších programov, medzi nimi rôzne pred-

Zber bioodpadu populárny, obyvatelia disciplinovaní
Jedným z populárnych opatrení, ktoré mesto
zaviedlo do praxe v priebehu roka 2018,
bol mobilný zber biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu (BRKO). Na území
Želiezoviec sa realizuje od júla minulého

roka vďaka projektu Rozšírenie systému separovaného zberu odpadu na území mesta
Želiezovce. O obľube mobilného zberu bioodpadu svedčí okrem iného aj skutočnosť,

že pol roka po jeho zavedení si obyvatelia
odviezli domov už 70 % z asi 2000 hnedých,
240-litrových nádob, ktoré mesto zabezpečilo
v rámci spomínaného projektu. Od augusta
do konca roka sa pomocou týchto nádob vyzbieralo asi 150 ton biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ako nám prezradil
vedúci oddelenia správy mestského majetku
a služieb Mestského úradu Peter Haris.
Prvoradým cieľom mobilného zberu BRKO
je znížiť množstvo odpadu, ktorý sa dostáva
na skládky, a ten podľa tohto vyjadrenia aj
plní. Keďže mnoho domácností si nevedelo
poradiť s umiestnením BRKO, časť z neho
bola pravidelne umiestňovaná do nádob určených na tuhý komunálny odpad. Následne
sa dostávala na regionálnu skládku odpadu
a zvyšovala náklady mesta na likvidáciu odpadu. Vďaka mobilnému zberu BRKO teda
klesá množstvo odpadu uloženého mestom
na skládke, a tým aj náklady.
BRKO vyzbieraný v rámci mobilného zberu
nesmeruje na skládku, ale je zhodnotený

spracovaním. Aj z toho dôvodu je dôležité,
aby sa do hnedých nádob dostával čistý
bioodpad. Zdá sa, že obyvateľstvo je v tomto smere disciplinované. „Máme príjemné
skúsenosti s čistotou biologicky rozložiteľného
odpadu, umiestneného obyvateľmi v hnedých
zberných nádobách. Sú disciplinovaní, nemiešajú biodopad s iným druhom odpadu.
Spočiatku sme mali v tomto smere obavy,
našťastie sa pre vhodný prístup obyvateľstva
nenaplnili. Domácnosti pravidelne napĺňali
nádoby a zber prebiehal bez väčších ťazkostí.
V tomto roku harmonogram mierne upravíme,
bude sa to však týkať len dvoch ulíc. Obyvateľov budeme o zmenách včas informovať,“
dodal Peter Haris.
BRKO sa odváža v dvojtýždenných intervaloch podľa harmonogramu zverejnenom na
webstránke mesta. Nádoby hnedej farby si
obyvatelia môžu naďalej vyzdvihnúť v areáli
zberného dvora BRO každý pondelok, stredu, piatok a sobotu.
(ik)
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Šachisti po troch prehrách a
dvoch remízach na 10. mieste
Želiezovskí šachisti pokračovali v bojoch
o majstrovské body v 4. lige B1. Pokračovanie o poznanie lepšie ako prvé dve
kolá aktuálneho ročníka. V prvých dvoch
kolách, ktoré sa uskutočnili ešte v októbri minulého roka, hráči želiezovského ŠK
TJ Slovan nezískali ani bod. V 3. kole
zavítali 11. novembra do Žihárca, kde s
domácim tímom remizovali 4 : 4. Svoje
partie vyhrali Jozef Kovács, Ján Dorot
a Ladislav Garaj. István Farkas a Jozef
Mihalík uhrali remízu, a tak pomohli
svojmu tímu získať prvý bod v ročníku
2018/2019. V 4. kole hostili Želiezovčania
Partie
1. SK Vráble
5
2. NSK Nitra D
5
3.OSK Ziharec
5
B. Kosihy C
5
5. SK N. Zámky C 5
6. SK Veľký Kýr 2 5
7. Komárno D
5
8. SK Levice C
5
9. NSK Nitra E
5
10. Želiezovce
5
11. SSK Šurany B 5
12. SK Pribeta B
5

+
3
3
3
3
3
3
2
2
1
0
0
0

=
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
0
0

Aby vianočné prázdniny neboli
iba o prejedaní sa a sedení pri
televízore a za počítačom, pre
školákov bolo pripravených
niekoľko podujatí a možností
na športovanie. Klzisko, ktoré
bolo verejnosti dostupné od 6.
decembra do 10. januára, bolo
prevádzkované aj počas prázdnin do večerných hodín a medzi
sviatkami boli organizované aj
športové turnaje pre mládež.
V spolupráci Mestského úradu
v Želiezovciach, ZŠ Želiezovce
a združenia rodičov pri tejto ZŠ
sa v telocvični školy uskutočnil

0
1
1
1
1
1
1
2
2
3
5
5

TB1
11
10
10
10
10
10
8
7
5
2
0
0

Nové Zámky C, s ktorými opäť dokázali
uhrať remízu s výsledkom 4 : 4. Tentokrát
svoje partie vyhrali Robert Polcsák, Ján
Dorot a Attila Mézes, remízovali Jozef
Kakačka a István Farkas. V 5. kole týždeň
pred Vianocami účinkovali hráči Slovana
v Bátorových Kosihách ako hostia miestneho C tímu, s ktorým prehrali s tesným
rozdielom 4,5 : 3,5. Body za víťazstvo v
partii získali Ladislav Garaj a Dušan Forbak, za remízu Jozef Kakačka, Juraj Buzás
a Attila Mézes.
Najlepšími hráčmi želiezovského družstva sú Attila Mézes, ktorý zo 4 partií
získal 3 body, Ján Dorot,
TB2 TB3
ktorý rovnaký počet bo26,0 0
dov získal v 5 partiách a
24,0 0
Ladislav Garaj, ktorý v 3
23,5 0
partiách získal 2 body. S
23,5 0
dvomi remízami a tromi
22,5 0
prehrami prečkal želie22,0 0
zovský tím nový rok na
23,0 0
10. mieste 12-miestnej
21,5 0
tabuľky, najbližšie sa v 6.
17,5 0
kole stretne na domácich
15,0 0
šachovniciach 20. januá11,5 0
ra s B tímom Pribety.
10,0 0
(ik)

futbalový turnaj žiakov miestnych
a okolitých ZŠ a stolnotenisový
turnaj, ktorý sa tešil veľkému
záujmu verejnosti. Posledne menované podujatie dokonca účasťou tu prázdninujúceho chlapca z
Maďarska nabralo medzinárodný
charakter. Organizátori sa postarali o všetkých účastníkov oboch
turnajov, a tak výsledky a poradie
účastníkov sa v rebríčku dôležitosti zaradili za potešenie z pohybu
a zmysluplne tráveného voľného
času. Všetci účastníci turnajov
dostali medaily, poháre aj sladkú
odmenu. (ik, foto: Anita Halasi)

FUTBAL
VI. liga – dospelí – Oblastná súťaž Levice
1. H. Vrbica
15 11 3 1 37:11
2. Tlmače
15 11 0 4 32:17
3. Želiezovce 15 10 1 4 46:22
4. P. Vozokany 15
9 4 2 41:26
5. Kalná n/Hr. B 15
9 2 4 31:16
6. Žemberovce 15
9 1 5 49:35
7. N. Dedina
15
8 1 6 38:19
8. Čajkov
15
7 2 6 22:23
9. H.Túrovce 15
7 1 7 43:41
10. N. Tekov
15
7 1 7 27:26
11. P. Ruskov 15
5 0 10 22:37
12. Lok
15
4 1 10 17:37
13. S. Tekov
15
4 0 11 25:38
14. H. Kosihy 15
2 4 9 26:53
15. Jur n/Hr.
15
3 1 11 13:44
16. H. Kľačany 15
2 2 11 13:37
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
1. Nevidzany 13 11 1 1 38:9
2. Želiezovce 13
8 2 3 41:24
3. Marcelová
13
8 2 3 33:21
4. Kolárovo
13
8 1 4 38:22
5. Kmeťovo
13
7 2 4 38:26
6. Dvory n/Ž. 13
7 1 5 41:41
7. Kozárovce 13
7 1 5 26:26
8. Ivanka pri N. 13
7 0 6 32:38
9. Podlužany
13
6 0 7 24:26
10. V. Meder
13
5 2 6 33:18
11. V. Úľany
13
4 3 6 24:29
12. Kalná n/H. 13
2 3 8 29:41
13. V. Kýr
13
1 2 10 25:44
14. Tvrdošovce 13
0 0 13 13:70
III. liga - U 15 starší žiaci - Juhovýchod
1. H. Saliby
13 11 1 1 59:13
2. Gabčíkovo 13 11 0 2 43:10
3. N. Zámky
13
9 0 4 53:20
4. Šurany
13
9 0 4 44:17
5. Šaľa B
13
9 0 4 31:24
6. Šahy
13
8 1 4 43:15
7. Želiezovce 13
8 1 4 44:20
8. N. Zámky B 13
5 0 8 30:32
9. Šoporňa
13
5 0 8 27:31
10. Šamorín
13
5 0 8 15:33
11. FK Kolárovo13
4 0 9 22:43
12. V. Meder
13
3 1 9 20:56
13. Nr-Chrenová13
2 0 11 13:56
14. Hurbanovo 13
0 0 13 10:84
III. liga - U 13 mladší žiaci - Juhovýchod
1. V. Meder
13 11 1 1 73:8
2. H. Saliby
13 11 0 2 63:18
3. Šoporňa
13 10 1 2 78:9
4. Chrenová
13 10 0 3 58:14
5. Kolárovo
13
8 2 3 58:17
6. Šaľa B
13
7 0 6 57:33
7. N. Zámky B 13
6 0 7 52:39
8. Šahy
13
5 3 5 30:26
9. Šurany
13
5 1 7 24:25
10. Hurbanovo 13
5 1 7 40:53
11. Gabčíkovo 13
5 0 8 34:49
12. Želiezovce 13
2 1 10 19:58
13. Šamorín
13
1 0 12 40:60
14. Dominik NZ 13 0 0 13 3:220

36
33
31
31
29
28
25
23
22
22
15
13
12
10
10
8
34
26
26
25
23
22
22
21
18
17
15
9
5
0
34
33
27
27
27
25
25
15
15
15
12
10
6
0
34
33
31
30
26
21
18
18
16
16
15
7
3
0
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A Zselízi Franz Schubert Művészeti
Alapiskola tanulói december
18-án az iskola karácsonyi koncertjén mutatták be szüleiknek,
családtagjaiknak, rokonaiknak és
(elsősorban) a klasszikus zene,
valamint a tánc kedvelőinek
karácsonyi műsorukat. A művészeti alapiskola előadása, ahogy
azt már az elmúlt években megszokhattuk, megtöltötte a művelődési otthon nagytermét, és az
óévzárás egyik emlékezetes pillanatát biztosította az érdeklődőknek.
(fotó: hg)

Žiaci Základnej umeleckej školy
Franza Schuberta v Želiezovciach predviedli svoj vianočný
program rodičom, príbuzným a
všetkým záujemcom o (najmä)
klasickú hudbu, ale aj tanec na
tradičnom vianočnom koncerte,
ktorý sa uskutočnil 18. decembra
vo veľkej sále Domu kultúry. Podujatie ZUŠ, ako to už v ostatných rokoch býva zvykom, ju zaplnilo do posledného miesta a záujemcom pripravilo jeden z krásnych momentov konca starého roka.
(foto: hg)

Zvolení starostovia
a primátori v okolí
Čaka

Ludovít Viglaš
(SMER-SD, MOST - HÍD, SNS)
Čata
Marian Csákvári (SMK-MKP)
Farná
Vlasta Csomorová (SMK-MKP)
H. Vrbica
Karol Pilinský (MOST - HÍD, SNS)
Hronovce
Róbert Csudai (MOST - HÍD, SMER-SD)
I. Sokolec
Arnold Ozsvald (NEKA)
Jur n. Hronom
Jozef Kovács (MOST – HÍD)
Kalná n. Hronom Ladislav Éhn
(SMER-SD, MOST - HÍD, KSS, SMK-MKP)
Keť
Attila Farkas (SMK-MKP)
Kuraľany
Dušan Mésároš (SMER-SD, SNS)
Levice
Ján Krtík (NEKA)
Lontov
Karol Konczi (NEKA)
Málaš
Karol Streda (MOST – HÍD)
M. Ludince
Beáta Csenger (NEKA)
Nýrovce
Zoltán Fekete (MOST – HÍD)
P. Vozokany
Kornélia Sádovská (NEKA)
P. Ruskov
Ľudovít Nagy (SMK-MKP)
Sikenica
Július Maďar (MOST – HÍD)
Šahy
Štefan Gregor (NEKA)
Šalov
Renáta Kassaiová
(MOST - HÍD, SMER-SD)
Šarovce
Magdaléna Jónášová (NEKA)
T. Lužany
Marián Kotora (SMK-MKP, SMER-SD)
Tlmače
Miroslav Kupči (SNS)
Turá
Margaréta Bogárová
(SME RODINA - Boris Kollár)
V. Ludince
Zita Cseri (NEKA)
Zalaba
Melinda Bögi Pathó (SMK-MKP)
Zbrojníky
Emőke Fillová (NEKA)
Žemliare
Andrea Gubíková (SMK-MKP)

Keresztrejtvény
A Zselízi Hírmondó decemberi számában megjelent keresztrejtvény
megfejtése: Csendőrsortűz. Ady Endre. Napóleon. Kherndl Antal.
Nagysallói. Tízezer lépés. Reguly Antal. Humboldt.

Klzisko na námestí, otvorené od Mikuláša do prvého týždňa v novom
roku, využívali túto zimu najmä školáci počas vyučovacích hodín telesnej
výchovy.
(foto: ik)
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2014

Položka

31.12. 2015

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 12. 2018

38 716,00 €

139 198,49 €

885 326,42 €

966 229,13 €

873 143,11 €

Záväzky voči dodávateľom

115 466,64 €

89 239,29 €

93 098,52 €

105 111,78 €

58 766,92 €

Dlhodobé investičné úvery

1 371 866,68 €

1 106 270,68 €

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

1 082 760,80 €

193,54 €

157,61 €

210,66 €

185,37 €

159,28 €

Zostatky na bankových účtoch

Zadlženosť na obyvateľa

Očná optika Optosan

Regionálne centrum na zhodnotenie BRO Želiezovce

Vás informuje, že od 1. 1. 2018 budú v priestoroch našej optiky
každý štvrtok od 9:00 do 14:00 hodiny znovu prebiehať očné
vyšetrenia. Informovať, príp. objednať sa môžete na adrese
SNP 40, Želiezovce alebo na tel. č. 036/771 20 09. Tešíme sa
na Vašu návštevu.

Az Optosan optika

értesíti Önöket, hogy 2018. januárjától látásvizsgálatot végez
csütörtökönként 9:00-től 14:00 óráig. Érdeklődni és időpontot
kérni személyesen az Sznf u. 40 alatti címen, ill. a 036/771 20 09es telefonszámon lehet.

Kpt. Nálepku 71, 937 01 Želiezovce

Prevádzková doba zariadenia
od 29.októbra 2018 do 31.marca 2019:

8,00 - 16,00 hod.
Zatvorené
8,00 - 16,00 hod.
Zatvorené
8,00 - 16,00 hod.
08,00 – 12,00 hod.
Zatvorené

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

(17-67)

Spomienka
Čas plynie,
smútok zostáva,
tá strata v srdci
bolieť neprestáva...
Dňa 6. januára 2019
uplynulo 5 rokov,
čo nás vo veku 70 rokov
opustila naša drahá
mamička a starká

(18-06)

Jolana Komrhelová.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Knihy sú z projektu Knihy - brány k poznaniu.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(
kniznicazeliezovce@gmail.com
kniznicazeliezovce.wordpress.com

Dán, Dominik: Venuša zo zátoky (Slovart 2018)
Pohodovú prázdninovú atmosféru leta v roku 2009 naruší
hrôzostrašný nález dievčenského tela bez hlavy a rúk. Prípad
sa začne nepríjemne a hlavne nepredvídateľne zamotávať.
Martin-Lugand, Agnes: Šťastie mi uniká pomedzi prsty
(Lindeni 2018)
Iris čoraz častejšie myslí na svoj dávny sen – kresliť modely
a vdýchnuť im život pomocou ihly a nití. Nové výzvy, noví
ľudia a vzrušujúci život – to ju čaká vo vysnenom Paríži.
Matúšková, Renáta: Slovenskí zbojníci / Ako to naozaj
bolo (AlleGro 2017)
Približuje zbojnícky život, zbojstvá a miesta, kde zbojníci žili
a ktoré sa spomínajú v ľudovej slovesnosti. V povestiach sa
prelína reálny život doby s nadprirodzenými silami, ktoré
dodávajú junákom silu a chránia ich od nebezpečenstva.

S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú
dcéra a syn s rodinami.
(19-01)

Müller Péter: Varázskő (Rivaldafény, 2018)
Müller Péter e könyvében mesél. Egyszerű szavakkal, élvezetesen, bölcsen. Szerelemről, szeretetről, házasságról, anyaságról és a családjáról.
Életről, táncról, boldog nevetésről és lelki szabadságról.
Kepes András: Világkép (Libri, 2017)
Mindenkinek van világképe, legfeljebb még nem rakta össze tudatosan az ismereteiből, félelmeiből és a reményeiből. Mi végre
vagyunk a Földön? Miért szeret és miért gyűlöl az ember? Megérthetjük-e egymást valaha? Mi jön a halál után? Mi a jó és mi a rossz?
Mit jelent a szabadság? És a szerelem? A család?
Romsics Ignác: Magyarország története (Kossuth, 2017)
A rendszerváltozás óta Romsics Ignác vállalkozott először arra, hogy
Magyarország történetét a kezdetektől napjainkig egy kötetben áttekintse. E mű nem az egyes korszakok specialistáinak, hanem a magyar
történelem iránt érdeklődők lehető legszélesebb körének készült.
Knihy sú z projektu Harmónia v rozmanitosti.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.
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Sakkozóink három vereséggel
és két döntetlennel a 10. helyen
A zselízi sakkozók folytatták bajnoki küzdelmeiket a 4. liga B1-es csoportjában. A folytatásban enyhén jobb eredményeket értek el,
mint az aktuális idény első két fordulójában.
Az első két mérkőzésen a zselízi Slovan
sakk-egyesület tajgai egyetlen pontot sem
szereztek. A 3. fordulóban november 11-én
Zsigárdra látogattak, ahol a helyi csapattal
4:4 arányú döntetlent értek el. Saját partiját
Kovács József, Ján Dorot és Garaj László
nyerte meg. Farkas István és Jozef Mihalík
döntetlent ért el, ezzel is segítve csapatukat a
2018/2019-es idény első pontszerzésében. A
Partie
1. ŠK Vráble
5
2. NŠK Nitra D
5
3.OŠK Žihárec
5
B. Kosihy C
5
5. ŠK N. Zámky C 5
6. ŠK Veľký Kýr 2 5
7. Komárno D
5
8. ŠK Levice C
5
9. NŠK Nitra E
5
10. Želiezovce
5
11. SŠK Šurany B 5
12. ŠK Pribeta B
5

+
3
3
3
3
3
3
2
2
1
0
0
0

=
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
0
0

Hogy a karácsonyi szünet ne
csupán a túlzott evésről-ivásról, a
tévé és a számítógép előtt ülésről
szóljon, az iskolások számára
több rendezvényt és sportolási
lehetőséget szerveztek. A korcsolyapálya, amely december 6-tól
január 10-ig állt rendelkezésre,
a szünidő alatt is nyitva állt az
esti órákig, és ünnepek között
a fiatalok több sportrendezvényen is részt vehettek. A városi
hivatal, a zselízi szlovák alapiskola, valamint az iskola szülői
szövetsége labdarúgó tornát és
asztalitenisz-versenyt szerveztek

0
1
1
1
1
1
1
2
2
3
5
5

TB1
11
10
10
10
10
10
8
7
5
2
0
0

4. fordulóban Érsekújvár C csapata látogatott
el Zselízre, ahol ismét 4:4 arányú döntetlen
született. Ezúttal Polcsák Róbert, Ján Dorot
és Mézes Attila szereztek egész pontot a
győzelemért, Kakačka József és Farkas István
a döntetlenért járó fél-fél ponttal járult hozzá
az eredményhez. Karácsony előtt tartották az
5. fordulót, amelyben a Slovan játékosai Bátorkeszi C csapatának vendégeként szerepeltek,
és szorosan, 4,5:3,5 arányban alulmaradtak.
A vendégek soraiban Garaj László és Dušan
Forbak tudott nyerni, Kakačka József, Buzás
György és Mézes Attila döntetlent ért el.
A zselízi csapat legeredméTB2 TB3 nyesebb játékosa Mézes Attila,
26,0 0 aki 4 partiban 3 pontot szer24,0 0 zett. Ján Dorot 5 játszmában
23,5 0 szerzett ugyanannyi pontot,
23,5 0 Garaj László pedig 3 partiban
22,5 0 2 pontot gyűjtött. A zselíziek
22,0 0 két döntetlennel és három
23,0 0 vereséggel a 12-es táblázat 10.
21,5 0 helyén várják a folytatást. Sak17,5 0 kozóink legközelebb január
15,0 0 20-án ülnek aztalhoz, amikor
11,5 0
Perbete B csapatát látják ven10,0 0
dégül.
(ik)

az iskola tornatermében. A labdarúgó-tornán a helyi és a környékbeli iskolák tanulói vettek részt, az
asztalitenisz-verseny pedig egy, a
szünidejét itt töltő magyarországi
gyermek részvételével nemzetközi jelleget öltött. A szervezők
minden résztvevőről gondoskodtak, így az eredmények és
a győztesek kiléte kevésbé volt
fontos, mint maga a mozgás
öröme és a szabadidő értelmes
eltöltése. A sportrendezvények
résztvevői érmet, serleget és
édességet is kaptak.
(ik, fotó: Halasi Anita)

LABDARÚGÁS
VI. liga – felnőttek – Területi bajnokság, Léva
1. H. Vrbica
15 11 3 1 37:11 36
2. Tlmače
15 11 0 4 32:17 33
3. Želiezovce 15 10 1 4 46:22 31
4. P. Vozokany 15
9 4 2 41:26 31
5. Kalná n/Hr. B 15
9 2 4 31:16 29
6. Žemberovce 15
9 1 5 49:35 28
7. N. Dedina
15
8 1 6 38:19 25
8. Čajkov
15
7 2 6 22:23 23
9. H.Túrovce 15
7 1 7 43:41 22
10. N. Tekov
15
7 1 7 27:26 22
11. P. Ruskov 15
5 0 10 22:37 15
12. Lok
15
4 1 10 17:37 13
13. S. Tekov
15
4 0 11 25:38 12
14. H. Kosihy 15
2 4 9 26:53 10
15. Jur n/Hr.
15
3 1 11 13:44 10
16. H. Kľačany 15
2 2 11 13:37 8
IV. liga – U 19 iúsági csapat – délkelet
1. Nevidzany 13 11 1 1 38:9 34
2. Želiezovce 13
8 2 3 41:24 26
3. Marcelová
13
8 2 3 33:21 26
4. Kolárovo
13
8 1 4 38:22 25
5. Kmeťovo
13
7 2 4 38:26 23
6. Dvory n/Ž. 13
7 1 5 41:41 22
7. Kozárovce 13
7 1 5 26:26 22
8. Ivanka pri N. 13
7 0 6 32:38 21
9. Podlužany
13
6 0 7 24:26 18
10. V. Meder
13
5 2 6 33:18 17
11. V. Úľany
13
4 3 6 24:29 15
12. Kalná n/H. 13
2 3 8 29:41 9
13. V. Kýr
13
1 2 10 25:44 5
14. Tvrdošovce 13
0 0 13 13:70 0
III. liga - U 15 diákcsapat - délkelet
1. H. Saliby
13 11 1 1 59:13 34
2. Gabčíkovo 13 11 0 2 43:10 33
3. N. Zámky
13
9 0 4 53:20 27
4. Šurany
13
9 0 4 44:17 27
5. Šaľa B
13
9 0 4 31:24 27
6. Šahy
13
8 1 4 43:15 25
7. Želiezovce 13
8 1 4 44:20 25
8. N. Zámky B 13
5 0 8 30:32 15
9. Šoporňa
13
5 0 8 27:31 15
10. Šamorín
13
5 0 8 15:33 15
11. FK Kolárovo13
4 0 9 22:43 12
12. V. Meder
13
3 1 9 20:56 10
13. Nr-Chrenová1 3 2 0 11 13:56 6
14. Hurbanovo 13
0 0 13 10:84 0
III. liga - U 13 kölyökcsapat - délkelet
1. V. Meder
13 11 1 1 73:8 34
2. H. Saliby
13 11 0 2 63:18 33
3. Šoporňa
13 10 1 2 78:9 31
4. Chrenová
13 10 0 3 58:14 30
5. Kolárovo
13
8 2 3 58:17 26
6. Šaľa B
13
7 0 6 57:33 21
7. N. Zámky B 13
6 0 7 52:39 18
8. Šahy
13
5 3 5 30:26 18
9. Šurany
13
5 1 7 24:25 16
10. Hurbanovo 13
5 1 7 40:53 16
11. Gabčíkovo 13
5 0 8 34:49 15
12. Želiezovce 13
2 1 10 19:58 7
13. Šamorín
13
1 0 12 40:60 3
14. Dominik NZ13
0 0 13 3:220 0
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Zajlik az élet a Comgimben
2018. szeptember 3-án új feltételek mellett
kezdődött meg a tanítás a zselízi Comenius
Gimnáziumban. Az iskola diáklétszáma
megnövekedett, ugyanis az egykori szlovák
tannyelvű gimnázium végzős osztálya szerves részévé vált a Comenius Gimnáziumnak,
így jelenleg két tagozaton folyik az oktatás:
a szlovák tagozaton 1 osztállyal, a magyar
tagozaton 4 osztállyal. Az első osztályt 17
diák látogatja.
„Szeptembertől kezdődően az oktató-nevelő
munka mellett számos egyéb rendezvényt
szerveztek, versenyekbe kapcsolódtak be a
diákok. 2018. szeptember 20-án Juhász András,
Zselíz polgármestere, Csenger Tibor, Nyitra
megye alelnöke és további meghívott vendégek
jelenlétében átadták az új többrendeltetésű
sportpályát. Az átadást követően sportnapot
rendeztek, melynek keretében a diákok labdarúgásban, asztaliteniszben és asztali fociban mérkőztek meg egymással. A gimiseken
kívül a rendezvényen részt vettek a zselízi és
a környező alapiskolák tanulói is. A többrendeltetésű sportpálya mellett a street workout
pálya is elkészült” – számolt be a tanév egyik
első fontos eseményéről Cserba Katalin, a
Comenius Gimnázium igazgatónője.
Szeptember 21-én és november 9-én az
iskola diákjai két jótékonysági gyűjtésbe
kapcsolódtak be: a Fehér Ceruza és az Egy
Óra a Gyermekekért kampányba. Október
8-án az aradi vértanúk emlékének egy
emlékműsorral tisztelegtek a gimisek,
amelyet a zselízi alapiskola tanulói is megtekintettek. Október 10-én a zselízi és környékbeli
alapiskolák tanulóit fogadta iskolánk a Nyelvek
Európai Napján. Játékos, interaktív formában
mérhették össze tudásukat magyar, szlovák,

angol és német nyelven. Meghívásukat elfo- meg, köztük különböző előadások, bécsi
gadta: a kéméndi, a farnadi, a kétyi, a csatai és kirándulás, nyílt napok, karácsonyi műsor.
a zselízi magyar ill. szlovák alapiskolák.
A negyedikes tanulók számára lehetőség
Október 22-én focistáink ismét részt
vettek a Léván megrendezett Bars Kupán, ahol
a 2. helyet szerezték
meg. Sokol Laszló tavaly is és az idén is a
torna gólkirálya lett.
Október 26-án a már
hagyományos
Alma-napot rendeztük meg,
amely
almaosztással
kezdődött. Ezt játékos
vetélkedő és ügyességi
versenyek
követték,
melyekben mind az öt
osztály
képviseltette
magát. A diákok gyümölcs- ill. zöldségsa- Virtuális világ – valóság a Combimben – 15 ilyen felszerelés meglátákat, őszi dekoráci- vételére pályázik az iskola.
ókat és az egészséges
táplálkozásra buzdító plakátokat, verseket is nyílt arra, hogy a gimnázium területén találkozzanak az egyes egyetemek képviselőivel.
készítettek.
November 9-én Nyitrán, a Konstantin Filo- „Az elmúlt évben az iskola mellett működő
zófus Egyetem Fordítói Tanszékén tartották szülői szövetségnek köszönhetően 4 sikeres
az Iú Fordítók verseny kiértékelését. A meg- pályázat valósult meg, melyekből sportfelmérettetésbe három kerület 32 iskolája 406 szerelést, színes nyomtatót, fényképezőgépet
fordítói munkát küldött be. Iskolánk három szereztünk be, sport- és kulturális rendezvétanulója: Tóth Lili (I. A), Gieron Katalin (II. nyeket szervezhettünk. Az iskola vezetősége
A) és Meliska Gabriella (IV. A) az angol nyelvi és tanári kara a jövőben is ugyanilyen lelversenybe kapcsolódott be. Gieron Katalint kesedéssel fogja végezni munkáját. Ehhez a
a zsűri különdíjjal tüntette ki. November szülők, a diákok és a környező alapiskolák
9-én és 16-án a végzős diákok átvették a zöld támogatásából meríti az erőt” – fejezte be az
első hónapok értékelését a gimnázium igazszalagokat.
(comgim, ik)
Az év végéig további programok valósultak gatónője.

A biohulladék-gyűjtés közkedvelt, a lakosok fegyelmezettek
A 2018-as év egyik, a lakosság által nagyon
pozitívan fogadott intézkedése a biológiailag
lebomló háztartási hulladék gyűjtésének bevezetése volt. Zselíz területén tavaly júliusában
vezették be az Osztályozott hulladék-gyűjtés

rendszerének bővítése Zselíz város területén elnevezésű pályázatnak köszönhetően. A mozgó biohulladék-gyűjtés közkedveltségéről
többek közt az is árulkodik, hogy fél évvel a
rendszer bevezetése után a lakosok a projekt

keretében beszerzett kb. 2000 darab barna,
240 literes gyűjtőedény 70 százalékát vették
már át. Ahogy a városi hivatal vagyongazdálkodási és szolgáltatási osztályának vezetője,
Haris Péter tájékoztatott, augusztustól a tavalyi év végéig ezekben az edényekben kb. 150
tonna biohulladékot gyűjtöttek össze.
A mozgó biohulladék-gyűjtés elsődleges célja csökkenteni a szemétlerakatra kerülő háztartási hulladék mennyiségét, amelynek ezek
szerint eleget is tesz. Mivel sok háztartás
nem tudott mit kezdeni a biohulladékkal,
egy részét korábban a háztartási hulladékra
szolgáló edényekbe helyezte el. A szerves
hulladék ezáltal a lerakatra került, és növelte
a város hulladékgazdálkodási kiadásait. Miután a város külön gyűjti a biohulladékot,
csökken a lerakatra kerülő háztartási hulladék mennyisége, és ezáltal a költségek is.
A háztartásokból begyűjtött biohulladék
tehát nem a szemétlerakatra kerül, hanem
feldolgozzák. Emiatt is fontos, hogy a barna
gyűjtőedényekbe tiszta szerves hulladék

kerüljön. Úgy tűnik, hogy a lakosság ezt
tudatosítja, és ez irányban fegyelmezett.
„Kellemes tapasztalataink vannak az edényekbe kerülő biohulladék tisztaságát illetően. A lakosok fegyelmezettek, nem keverik
a szerves hulladékot más típusú hulladékkal.
Eleinte tartottunk attól, hogy ez nem így lesz,
szerencsére a lakosok megfelelő hozzáállásának köszönhetően feleslegesen aggódtunk.
A háztartásokban rendszeresen megteltek a
barna kukák, a gyűjtés különösebb nehézségek nélkül folyt. Idén kicsit módosítunk a
harmonogramon, ám ezt csak két utcát érint
majd. Minden változásról időben tájékoztatjuk majd a lakosságot” – nyilatkozta
Haris Péter.
A biohulladék-gyűjtés kéthetente folyik
az előre megtervezett és a város honlapján
közzétett időrend szerint. A barna színű
gyűjtőedényeket a lakosok továbbra is átvehetik a vasúton túli gyűjtőudvaron minden
hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton.
(ik)
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Saját erőből javították az utakat
A város tavaly ősszel elvégezte a helyi
utak legrosszabb állapotban levő
szakaszainak legszükségesebb javításait. A kátyútlanítás szeptembertől
november végéig tartott, a városi hivatal saját forrásokból és saját erővel
valósította meg a javításokat. Az útfelújítási munkálatokban kb. egy tucat
városi és közalkalmazott vett részt.
A városi hivatal a vagyongazdálkodási és szolgáltatási osztály koordinációja
alatt bizonyította, hogy több, a múltban
külső szolgáltatóktól saját jogkörbe visszavett tevékenység mellett, mint pl. a hulladékelszállítás vagy a temetők üzemeltetése,
a közútkarbantartás szakképesítést igénylő
feladataival is képes saját erőből megbirkózni. A helyi utak többsége természetesen teljes
felújítást igényelne, a kátyúk aszfaltozása
csupán ideiglenes megoldás, a város számos
részén azonban a javítások hozzájárultak a

forgalom komfortjának
és biztonságosságának
növeléséhez. Haris Péter
szerint a helyi utak 90
százalékának
javítása
volt
tervben,
amelyet csaknem
teljes mértékben
sikerült
megvalósítani.
„A
kitűzött tervet kb. 95 százalékban
sikerült teljesítenünk, néhány utcán
már nem sikerült megvalósítanunk a
javításokat, a hideg idő beköszöntével
be kellett fejeznünk a munkákat. Így is
elmondhatom, hogy az időjárás igazán
kedvezett nekünk. A kátyúk felszámolására 90 tonna aszfaltot használtunk
fel, a munkálatok kb. 12 ezer euróba
kerültek” – tájékoztatott a városi hivatal vagyongazdálkodási osztályának vezetője. Hoz-

zátette: jelentős kiadásokat takarítottak meg
azzal, hogy a munkákat saját technikával és a
városi alkalmazottak bekapcsolásával végezték el. Amennyiben a város kivitelezővel végeztette volna el az útjavítási munkálatokat,

lakások zónája, adminisztratív zóna, magánkórház, parkoló, műszaki övezet, zöldövezet, pihenőzóna. A lakóövezeten kívül
mindegyik a földszinten található, az első,
második és harmadik emeleti részt a lakások
képezik. A három toronyból kettőben a legfelső emeleten a tervezők 5 + 5 átlagon felüli
felszereltségű, 81 m2-es, magántulajdonba
megvásárolható lakást álmodtak meg. Az 56
db bérlakás tervezett alapterülete 34—69 m2.
A komplexum északi, keleti és nyugati oldalán 98 parkolóhely létesítésével számolnak.

ill. négy forrásból – a közlekedési és építésügyi minisztérium támogatásával, az Állami
Lakásfejlesztési Alap hiteléből, a város és a
befektető saját forrásából. A Schubert projekt
költsége előreláthatóan 6,8 millió euró. Az
elképzelések szerint a város csak a bér- és
kezdőlakásokat finanszírozza 3,14 millió
euró értékben. Az épületkomplexum többi
részének költsége a befektetőt terhelné. A bemutatón elhangzott, hogy egy négyzetméter
egységes költsége a bérlakások esetében 1000
euró, az átlagon felüli felszereltségű lakások

Az épületegyüttes érdekessége a zöld tető és
a földszinti rész parképítészettel gazdagított
átriumos megoldása.
A projekt finanszírozása az előző javaslatokhoz hasonlóan történne, három,

esetében ez az összeg 1200 euró, az üzletek
esetében pedig 800 euró. A tanulmányhoz
honlapot is készítettek: www.schubertkomplex.sk, ahol az érdeklődők teljes képet alkothatnak a javaslatról.
(ik)

a számítások szerint több mint kétszeres árat
kellett volna kifizetnie.
(ik)

→

épületegyüttesre, 233 128 eurónyi a műszaki
felszereltségre) és az Állami Lakásfejlesztési
Alapból merített hitelből (4 183 620 euró)
finanszírozhatja a város. A lakások átlagkiterjedése 59 négyzetméter, az egy-, két- és
háromszobás lakások mérete 30,81-től 79,78
négyzetméterig terjed. A lakbért az előterjesztő 30, illetve 40 éves hiteltörlesztéssel kalkulálta, így 30 éves törlesztés esetén a lakások
egy négyzetméteréért 3,22 eurónyi bért kellene fizetnie a lakóknak, ugyanez az összeg a
40 éves futamidő esetén 2,69 euró. A vállalat
által kiszámolt további kiadások
a következők: fűtés 0,50 euró/m2,
meleg víz 6,60 euró/személy, hideg
víz 2,40 euró/személy, villanyenergia 3 euró/lakás, csatornadíj
6,7euró/lakás.

AuPortal SK K., Pozsony
és Mihaco K., Zselíz

A Schubert-komplexum, ahogy
a tervezők elnevezték, egy már
korábban bemutatott projekt
továbbfejlesztése. Ezt a terv előterjesztője, a zselízi Hasznos Miroslav jegyezte meg, aki az első
verziót még 2015-ben mutatta
be. A tervező a lévai Atrium atelier
architektúry volt.
A javasolt komplexum három
lakótoronyból áll, melyek merőlegesek a Béke utcára, és szolgáltatásoknak és üzleteknek helyet adó
földszinti rész köti őket össze. Az
építményt nyolc zónára osztották: üzletek,
szolgáltatások, vendéglő és a gyerekeknek
kijelölt terület, lakóövezet – bérlakások, fiatal
családok lakásai, magántulajdonú lakások,
eladásra szánt átlagon felüli felszereltségű
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A városközpontba tervezett épületegyüttes
befektetői ajánlatainak összehasonlítása
Néhány hónappal az után, hogy bemutatták a
Zselíz központjában tervezett többfunkciós házak felépítésére érkezett három ajánlatot, elérkezett az idő, amikor a városi képviselő-testületnek
állást kell foglalnia ebben a kérdéskörben. Kiválasztja valamelyiket a lehetőségek közül, vagy
várja a további ajánlatokat.

Architekti zerozero K., Eperjes

Irakli Eristavi építész mutatta be a társaság
elképzelését az épületkomplexumról – három kiemelkedő rész a lakásokkal és a Béke
utca oldaláról őket összekötő egyszintes
épülettel, melyekben a szolgáltatások és az
üzletek kapnak helyet. A javaslat az udvart

viszont a városnak csak 100 ezer eurót kellene fizetnie az infrastruktúra kiépítésének
egy részére.
A társaság a szellemi termék védelmére hivatkozva – sajnos – nem adta át a városnak a
terveket, azok bemutatása után még a kiállított makettet is elvitték, így a javaslatot csak a
több hónappal azelőtt bemutatott prezentáción résztvevők tudták megítélni, ők is csak
az emlékeikre hagyatkozva.

Dynamik Holding Rt., Nyitra

Tekintsük át röviden, miről is van szó. A
városközpontban lévő Béke utcai házak szanálása óta már három évtized telt el. A tervezett építkezést sok körülmény bonyolította: a
társadalmi viszonyok megváltozása, a telkek
szerencsétlen eladása, majd visszavásárlása,
később a telkek túl nagyra szabott ára, ami
évekre visszavetette az esetleges befektetői
érdeklődést. Az új választási időszak elején
Juhász András polgármester elmondta, hogy ez már a negyedik olyan választási időszak lesz a város életében,
amikor a város élén építőipari szakember áll, és ha ezekben az években
sem lesz előrehaladás a városközponti
építkezés terén, ezt részben személyes
kudarcként éli majd meg. Ebben a
szellemben már az elmúlt választási
időszakban folyt a befektetők keresése, akik közül néhányan „élőben” is
bemutatták terveiket.
A tavalyi év elején a Béke utcába
tervezett, többrendeltetésű házak
komplexumának felépítését taglaló elképzelését három ajánlattevő mutatta
be. Elsőként az eperjesi építésziroda,
az Architekti zerozero mutatkozott be,
majd egy hónappal később a nyitrai
Dynamik Holding társaság, áprilisban
pedig az AuPortal SK befektető társaság, együttműködve a zselízi Mihaco
K-vel.

és a külső területet összekötő átjárókkal is
számol. Az épületek magasabb részében – öt
szinttel számolnak – a lakások elhelyezkedésében a tervezők az égtájak szerinti tájolást vették alapul, miközben nagy szerepet
szántak a nappali fénynek. A 60-66 lakásos
többfunkciós épületkomplexum költségvetése az előzetes számítások szerint 4,4 millió
euró, a finanszírozás szokásos módja szerint

A társaság a Béke utcai többfunkciós
épületek megépítésére tett javaslatát már
2017-ben elküldte a városnak, akkoriban
erről tájékoztattunk is lapunk hasábjain.
A nyilvános bemutatóra azonban csak azt
követően szánta rá magát, hogy a fentebb
említett eperjesi cég már bemutatta terveit
Múlt év nyarán eredeti tervezetét átdolgozta.
A Dynamik Holding képviselői az eredetileg
bemutatott ún. FeDom elnevezésű projektet,
tehát a vas házat, amellyel (tévesen) utalni
szerettek volna a város nevére, átnevezték
PBD 92 b. j. Zselíz munkamegnevezésre,
a tervezet szerzője, az érsekújvári Archiko
tervezőiroda pedig az épületegyüttest Véčko
Želiezovce elnevezéssel illette.
A nyeregtetős négyszintes épületegyüttest
5433 m2-re tervezték. A javaslatban 92 lakás
és néhány földszinti üzlethelyiség szerepel.
A projekt összköltségét 9 197 646 euróra
becsülték ÁFÁ-val együtt. Ebből a város
saját költségként 2 987 918 eurót fizetne ki
a kivitelezőnek három egyenlő éves részletben, az elsőt az épület átadását követően, a
következőt egy, a harmadikot két évvel az
átadás után. A fennmaradó 6 209 728 eurót
állami támogatásból (1 792 980 eurónyi az
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a kirekesztettségből való kitörésre
Nagyobb problémát látok abban, hogy az ilyen
környezetből kikerülő gyermekek többsége
csak alapfokú végzettséggel rendelkezik, sokan
közülük speciális iskolát látogattak.
Mennyire zártak nálunk a roma közösségek? Hogyan látja a többségi társadalom és
a kisebbségi roma közösség kapcsolatát?
MH: Nincs ezzel gondunk. Tevékenységünk
kezdetén voltak aggályaink, és valóban,
mintha zárkózottabbak lettek volna, keveset
kommunikáltak velünk. Fokozatosan egyre
jobb viszonyt alakítottunk ki velük, amikor segítettünk megoldani különféle élethelyzeteiket.
Általában nem lépünk be a házukba, csak ha
külön felkérnek erre. Voltak ilyen meghívások.
Jó viszony alakult ki, az utcán gyakran megállítanak bennünket, beszélgetnek, elmondják,
hogyan végződtek ügyeik, amelyeken közösen
dolgoztunk.
JS: Igen, és külön örvendetes, hogy akkor is
szívesen beszélgetnek, amikor nincs szükségük
semmilyen segítségre. Természetesen nem ez az
általános. Néhányukkal nagyon jó a kapcsolat,
másokkal kevésbé, néhányan nyitottabbak,
mások csak hivatalos formában tudnak megnyilvánulni velünk szemben.
Iskolakerülés...?
MH: Dolgoztunk ilyen eseteken a magyar
alapiskolában. Az iskolától kapott tájékoztatást
követően meglátogattuk az érintett családokat,
elbeszélgettünk velük. Ezen a téren többet dolgozunk a magyar iskolával, kapcsolatunk kiváló.
Együttműködünk a szlovák alapiskolával is, ott
azonban kevesebb a roma gyerek, és az iskolakerülés nem jelent akkora problémát.
JS: Fontos, hogy kezdetben meglátogattuk
ezeket az intézményeket, és felajánlottuk segítségünket. Mivel ennek nem volt hagyománya,
hosszabb időt vett igénybe, amíg megszoktak
bennünket, néha már későn szóltak, amikor
az iskolakerüléssel már a rendőrség foglalkozott. Most az együttműködés sokkal jobb, az
információkat időben kapjuk, az eseteket a
családokkal oldjuk meg, és ha a városban találkozunk ezekkel a gyerekekkel, iskolába küldjük
őket. Együttműködtünk a családokkal az első
osztályba lépés előtti pszichológiai tanácsadást
illetően is.
Visszajelzést is kapnak az iskoláktól arról,
hogy milyen eredménnyel zárultak azok az
esetek, amelyekben közreműködtek?
JS: Állandó kapcsolatban vagyunk, tehát vannak visszajelzéseink az iskoláktól.
Ma pl. milyen esettel foglalkoztak?
JS: Ma Rozinán látogattunk meg egy családot,
ahol az anyagi szükséghelyzetben járó segély
intézését, a kerekesszék cseréjét beszéltük meg
klienseinkkel, de szóba került a lakhatási probléma és az orvosi ellátás is.
Vannak klienseik között idős emberek is?
MS: Ez a projekt főleg más célcsoporttal dolgozik, de természetesen az idős emberek is lehetnek
szociálisan kirekesztettek és veszélyeztetettek. Jó
lenne, ha a szociális terepmunka működhetne

az idősek számára ambuláns vagy intézményi
ellátást nyújtó létesítmények keretében is. Sajnos, egyelőre ez nincs így, de jó lenne, ha erre
is kiterjeszthetnénk a tevékenységünket. A
kapcsolatra ott van szükség, ahol ezek az emberek élnek, ott kell megoldani a problémákat,
megelőző tevékenységgel elkerülni őket, vagy
megismerni azokat a mutatókat, melyek a jövőben bonyolíthatják e személyek helyzetét.
JS: Felmértük a nyugdíjasok helyzetét is. Sok
idős ember él magányosan, akikről nincs, aki
gondoskodjon, gyermekeik külföldön dolgoznak, vagy nem érdekli őket szüleik sorsa.
Kérnek bennünket, hogy helyezzük el őket
intézetben, sokan azonban nem akarnak intézetbe menni. Hiányzik a gondozói hálózat,
minden második nyugdíjas azt szeretné, ha
ápolója lenne.
Miért hiányzik?
MH: Talán, mert az anyagi lehetőségek korlátozottak.
MS: Előkészületben van egy ápolói szolgáltatásra irányuló projekt. Vannak lehetőségek. A
szociális terepmunka azáltal, hogy a terepen
működik, látja az összefüggéseket is, képes
megnevezni a problémás dolgokat, és ennek
alapján kialakulhatna a szociális szolgáltatások tervezetének koncepciója. Bármilyen jó
is a terv, ha nem tükrözi vissza a terepen tapasztalt szükségleteket, kevés eséllyel működik.
Még csak a fejlődés állapotában vagyunk, de
a szociális terepmunka segíthet abban, hogy
megnevezheti a jelenségeket, a történéseket, és
rámutathat a miértekre. Partner tud lenni az
önkormányzatoknak a szociális szolgáltatások
fejlesztésének koncepciójában.
A projekt keretében egész Szlovákiában működnek terepmunkások, akik ha összegyűjtenék tudásukat és tapasztalataikat, alulról felfelé
építkezve országos viszonylatban létrejöhetne
a szociális szolgáltatások koncepciója.
MS: Mindenütt más szükségletek, lehetőségek,
gyenge és erős oldalak vannak. De vannak
nagyon hasonló mutatók. Magam is intenzíven
érzékelem ezt, hiszen bizonyos szempontból
felülről szemlélem a dolgokat, ellentétben a
terepmunkásokkal, akik inkább a kliensekkel
való egyéni munkára helyezik a hangsúlyt.
Tapasztalatainkat főleg a helyi koncepciókban lehet hasznosítani, persze csak akkor, ha
az önkormányzat részéről akarat mutatkozik
erre. A szociális szolgáltatások tervezetének
megalkotásával kapcsolatban már párbeszédet
folytattunk a várossal, felajánlottuk a terepmunkások segítségét. Ha jó koncepció íródik,
amely helyesen méri fel a létező jelenségeket,
az önkormányzat számára hasznos lehet ez az
anyag. Eközben nyitottak maradnak ezek a dokumentumok, folyamatosan kiegészülhetnek.
A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy nem
mindig jók ezek az anyagok. Talán hiányoznak
a megfelelő emberek, gyakran a szociális
osztály egy-két alkalmazottja alkotja meg,
akiknek nincs elegendő idejük, lehetőségük,

vagy a város megbíz egy erre szakosodott céget,
de az eredmény mindig ugyanaz, a valóság
nem tükröződik vissza kellő mértékben. Azok
tudják a legjobban, mire van szükség, akik itt
élnek, itt dolgoznak, ismerik a régiót, kulturális
és történelmi szokásait.
Végezetül fel tudnának sorolni néhány
példát, amelyek nyomot hagytak az emlékezetükben?
JS, MH: Két ilyen eset is volt. Megszólított
bennünket a város – egy anyáról és sérült
fiáról volt szó, akiket fizikailag és lelkileg is
bántalmazott a nő partnere. Jól végződött,
sikerült elhelyeznünk őket egy intézetben, ahol
a mai napig jól megvannak. A másik példa:
anya és fia, többszörösen pszichiátrián kezelt
páciensek, nem tudtak magukról gondoskodni,

intézetben helyeztük el őket.
JS: Egy nagymama három (7, 9 és 10 éves) unokájáról gondoskodik. Külföldön születtek, de 2016
óta anyjuk nem törődik velük, és a mai napig
nem látogattak semmilyen oktatási intézményt,
nincs születési bizonyítványuk, betegbiztosításuk,
semmi. Több hónapja vannak itt, azóta intézzük
az ügyeiket. Mivel anyjuk ezeket a dolgokat nem
intézte el, megszólítottuk a gyámhatóságot, amely
azóta foglalkozik velük. Úgy derült minderre fény,
hogy az egyik gyereknek epilepsziás rohama volt.
Kihívták a mentőket, és akkor derült ki, hogy
nincs biztosítása. Senki sem tudott arról, hogy a
gyerekek itt vannak.
A 21. században hihetetlen történet. Az
ilyen esetek önöket is megviselhetik...
MS: Ez a munka igényes, egyrészt be kell
tartanunk a szociális terepmunkás kódexét,
bizalommal kell fordulnunk a kliensekhez.
Másrészt bejelentési kötelezettségünk is van,
akár a szociális munkási pozícióból, akár
mint állampolgár, aki látja, hogy a gyermek
nevelése, egészsége, élete veszélyben forog.
Mérlegelni kell, kihívjuk-e az illetékeseket,
akik erélyesen lépnek fel. Nehéz dönteni. A
munkát hazahordjuk, gyakran olyan döntéseket kell hoznunk, hogy egyrészt akár
életet is menthetünk, másrészt árthatunk is
valakinek.
Köszönöm a beszélgetést.
Levicky László
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2015 októberétől folyik az Emberi erőforrások
operációs program keretében a Szociális terepmunka a falvakban I nemzeti projekt. A bekapcsolódó önkormányzatok közt van a zselízi
is, ahol a szociális terepmunkát két alkalmazott
végzi. Ennek célja a kedvezőtlen helyzetben levő,
veszélyeztetett személyek jobb érvényesülése
a munkapiacon, a szociális terepmunka minőségének javítása, standarddá tétele, a
szolgáltatások hozzáférhetőségének növelése
és az, hogy levegyék az bekapcsolódó önkormányzatok válláról az e téren tapasztalható
adminisztratív munkát. A projekt célja, hogy
a szociális kirekesztéssel fenyegetett emberek
szociális helyzetén javítson, a szociális terepmunkát végző alkalmazottak közreműködésével, akik arra hivatottak, hogy segítséget
nyújtsanak azoknak a lakosoknak, akik
szükséghelyzetbe kerültek, munkanélkülivé váltak, a közösség peremére kerültek,
a kirekesztett kisgyermekes családoknak,
idős embereknek. A projekt zselízi alkalmazottaival, Jana Stankovával és Magdaléna
Holkovával, valamint koordinátorukkal,
Martin Slobodníkkal, akinek 12 regionális
iroda van a gondjaira bízva, köztük a zselízi
is, arról beszélgettünk, hogy az átlagpolgárnak
mire kell gondolnia, ha a szociális terepmunka
kifejezéssel találkozik.
A projekt keretében ki a célcsoportja a szociális terepmunkának?
JS: A társadalom peremén élő emberekkel
foglalkozunk – hajléktalanokkal, a roma
közösség tagjaival, nyugdíjasokkal. Kapcsolatba lépünk velük kint az utcán, vagy ők keresnek meg bennünket a Béke utcai irodában.
Hogyan keresik meg ezeket az embereket?
MH: Kezdetben feltérképeztük a terepet, majd
készítettünk egy adatbázist, kijártunk a terepre,
és magunk kerestük meg az érintetteket. Kimentünk az utcára, és kerestük a rászoruló
embereket. Mivel mindketten Zselízen lakunk,
tudjuk, hol laknak a romák. Meglátogattuk
őket, elmondtuk nekik, miben tudnánk segíteni, meglátogattuk a nyugdíjasokat. Tulajdonképpen ez egy klasszikus terepmunka, járunk,
keressük a célcsoportot, és ha problémára
bukkanunk, megoldjuk.
Hogyan fogadják az érintettek a szociális
terepmunkát?
MS: Amikor kialakult a szociális terepmunka
dolgozóinak hálózata, nehéz volt meggyőzni a
hivatalokban dolgozókat arról, hogy az alkalmazottak feladata a terepen végzett munka.
Nehezen azonosulnak ezzel az emberek, egyelőre kevesen értik meg, miben rejlik e munka
lényege. Hogyan dolgozunk a kliensekkel, miért
adunk nekik teret a saját döntésre, és nem mi
döntünk helyettük, nem emeljük ki a saját
közegükből, hanem igyekszünk velük együtt
rájönni arra, mi nekik a legjobb. Helyzetük
gyakran olyan, mint a mókuskerék, nehéz
kiszakadni belőle, még akkor is, ha tudatosítják, milyen rossz a helyzetük. Nincs értelme

kiszakítani őket környezetükből, mert előbb-utóbb
úgyis visszatérnek. Azt kell inkább elérni, hogy
maguk jöjjenek rá: változtatniuk kell bizonyos szokásaikon, csak akkor változhat meg
az életük. Participatív (résztvevő) hozzáállásra törekszünk, de gyakran pl. a gyámüggyel
való együttműködésben ellentétek merülnek
fel, amely más elvek alapján dolgozik. Ennek

ellenére az együttműködés jónak mondható. A
szociális terepmunka nem működhet önállóan,
csakis úgy, ha az embereket összehozzuk a
különböző intézményekkel, amelyek képesek
rajtuk segíteni. Együttműködő partnereket
keresünk, és éppen a terepmunkások jelentik az összekötő kapcsot. Nem oldjuk meg a
problémát a kliens helyett, hanem igyekszünk
felkészíteni őt a probléma megoldására, megkeresni az okokat: eddig miért nem sikerült
elindítani azon az úton, hogy valamit tudjon
tenni, érezze, hogy ez az ő döntése, majd utána
kap tőlünk visszacsatolást, megerősítést arról,
jó úton halad-e. Lényegében az a célunk, hogy
ne legyenek klienseink.
Milyen esetek jellemzőek régiónkra?
JS: Különféle hozzájárulások, segélyek, nyugdíjak intézését segítjük, de a legnagyobb gondot
a lakáskérdés, a lehetőségek hiánya jelenti.
Meglátogatunk roma családokat is, hogy
hangsúlyozzuk nekik a védőoltás fontosságát,
amit gyakran elhanyagolnak, és gyakran
foglalkozunk iskolakerüléssel is. A lakhatási
problémák is leginkább a roma családokat
érintik, méghozzá kétféle síkon: vagy nincs hol
lakniuk, vagy kis helyen nagyon sokan laknak,
és köztük sok gyermek.
Valóban a lakáshelyzet a legnagyobb gond?
MS: A lakhatás kérdése az összekötő tényezők
egyike – a szegénységgel sújtott embereket a
lakhatási problémájuk elválasztja a társadalmi
többségtől, és akadályozza őket abban, hogy
egy jobb minőségű élet felé haladjanak. A rossz
lakhatási körülmények higiéniai problémákhoz
vezetnek, az ilyen helyen felnövő gyermekek
nem látnak követendő jó példát, ezért általában hasonló helyzetbe kerülnek. Ezek miatt a
lakhatás alapvető kérdés. Mivel a lakásoknak

piaci áruk van, a kérdés politikailag fokozódik. A lehetőségeket a szegénységgel sújtott
emberek helyzetének komplex megoldásában
látom, de figyelembe kell venni azt is, hogy
a városokban és községekben hiányoznak a
fiatal családoknak vagy a szociálisan kirekesztett családoknak megfelelő lakások. Az
ilyen családok hatalmas albérletet fizetnek az
illegálisan bérelt lakásokért, amelyekben gyakran áram és víz sincs, tehát
a higiéniai feltételek elégtelenek, így a
gyerekek előrejutása megreked. Ez a
terület nemcsak klienseink támogatására
szorul, hanem az együttműködő létesítményekére is – munkahivatal, városi
hivatal, városi rendőrség és továbbiak.
Szükség lenne több, alacsonyabb kategóriájú, de megfizethető lakásra a fiatal
és a kirekesztett családok részére. Ezek
a családok gyakran rossz körülmények
között élnek, és kénytelenek 1-2 szobácskáért 200—300 eurót fizetni. Ha
ez megoldódna, motiváltak lennének
kilépni ebből a környezetből, mert sajnos nem reális elvárni tőlük, hogy ezt
maguktól megtegyék. A másik oldalon
viszont nincs meg az emberekben a bizalom,
hogy az ilyen környezetből érkező embereknek
bérbe adják lakásukat.
Igen, a bizalmatlanság viszont gyakran a lakások bérbe adóinak rossz tapasztalataiból ered.
– Igen, sajnos ez sokszor megalapozott.
Ebben hogyan segíthet a szociális terepmunka?
MS: Magam is látom, hogy a lakhatás megváltozása kulcsfontosságú ezeknek az embereknek,
és a szociális terepmunkások képesek feltárni az
ezzel kapcsolatos gondokat. Az önkormányzatok
mellett működő szociális bizottságok gyakran nem
tudják megítélni, hogy az adott család tudja-e
fizetni pl. a lakbért. A szociális terepmunkás
ezt meg tudja mondani, mert látogatja őket, és
ismeri a problémás tényezőket. Ha ezt sikerül
megoldani egy család életében, a többi család
is motivált lesz.
Mi a helyzet az uzsorával? Vannak arra
utaló jelek, hogy Zselízen is űzik?
MS: Tudunk róla, de a valóságban nem lehet bizonyítani. Egyik áldozat sem hajlandó együttműködni, maguk ellen dolgoznának. Egyrészt lenyomja őket és rossz helyzetben tartja ez az állapot,
másrészt számukra ez az egyedüli kiút, hogy
túl tudják élni a következő hónapot, hiszen ők
hitelt nem kapnak.
Hogyan látja a romák foglalkoztatottságát?
Az elmúlt időszakban találkoztunk olyan romákkal, akik azelőtt évekig nem dolgoztak,
de néhány projektnek köszönhetően, melyek
során kevésbé szakképzett munkaerőre volt
szükség, szívesen és aktívan bekapcsolódtak.
Érdekelte őket a munka később is, és sokan
közülük azóta is alkalmazásban vannak.
MS: A régió foglalkoztatottsági helyzete
valóban változik. A piacon alacsonyabb
képzettségű embereknek is kínálnak munkát.

Zselízi Hírmondó 3

2019. január

Kovács Kázmér az új polgármester-helyettes
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Ezt Polka Pál is támogatta, aki megjegyezte,
hogy a költségvetést bármikor módosíthatja
a testület. Miután Kepka Márk megállapította, hogy patthelyzet fenyeget, a polgármester megjegyezte: a városnak van pénze,
nem fenyeget pénzügyi kényszerhelyzet, és
megegyezést sürgetett. Néhány további hozzászólást követően úgy tűnt, a képviselők nem
tudnak megegyezni. Csenger Tibor módosító javaslata nem kapott egyszerű többségi
támogatást, és – mivel fennállt a veszély, hogy
a testület nem hagyja jóvá a költségvetést – a

hiánnyal tervezi a város, a pénzügyi operációk többlete 308 050 euró lesz, tehát összességében a város kiegyenlített költségvetéssel
indítja az évet, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 8 562 078,39 eurós összeggel. A
képviselő-testület jóváhagyta, hogy a város
fogadjon el egy ajándékba kínált ingatlant.
Az 507 ezer euróra értékelt zselízi épületet, az
adóhivatal egykori helyi központját az SZK
Pénzügyi Igazgatósága kínálta fel a városnak.
Az ajándék elfogadása után az objektum a
környező telekkel és garázsépülettel együtt
a város tulajdonába
kerül, amely később
dönt majd az ingatlan hasznosításáról.
A testület néhány
Sládkovič utcai telek
eladásáról is döntött.
Négy, garázs alatti,
18 ill. 19 négyzetméteres telek egyenként
149,4, ill. 157,7 eurós
áron kelt el. Jóváhagyta egy Posta utcai
telek
eladásának
szándékát is, amelyen transzformátor-állomás létesül
majd. Ahogy Haris
Az adóhivatal egykori helyi központját az SZK Pézügyi Igazgatósága Péter, a városi hikínálta fel a városnak ajándékba. A tervek szerint egy ideig a művészeti vatal vagyongazdálkodási osztályának
alapiskolának ad majd otthont.
(fotó: šh)
vezetője elmondta,
polgármester szünetet rendelt el. Végül a trafóállomás a Posta utcai tervezett építmégis egyezségre jutottak a felek, mert a kezéssel kapcsolatos infrastruktúra-bővítés
szünetet követő szavazásban a Csenger Tibor keretében létesül. Azonos okból hagyták jóvá
módosító javaslatát támogató MKP egyik a képviselők, hogy néhány Posta utcai városi
tagja, Csonka Ákos pártelnök támogatta a telken szolgalmi jog létesüljön a villanyveköltségvetést, így azt a testület jóváhagyta. A zetékek lefektetése és üzemeltetése céljából.
2019-es büdzsé néhány alapvető adata: a ren- Jóváhagyták a város hulladékgazdálkodási
des költségvetést 499 227,22 eurós többlettel, programját a 2016—2020-as időszakra, vaa tőkealapú költségvetést 807 277,22 eurós lamint a Biodiverzitás megtartása és új zöl-

dövezeti infrastruktúra építése Zselíz városban
elnevezésű pályázat benyújtását, a projekt
jogosult költségeinek társfinanszírozását minimum 19 543 eurónyi saját erővel, valamint
az esetleges jogosulatlan költségek finanszírozását. Ugyancsak jóváhagyták a jelenlegi
művészeti alapiskola felújításának és óvoda
céljaira való átépítésének EU-s forrásokból
való megpályázását, a projekt 15 350 eurós
társfinanszírozását, valamint az esetlegesen
fellépő jogosulatlan költségek megtérítését.
Jóváhagyták az önkormányzati ülések idei
első félévi ütemtervét is. Létrejöttek az új
képviselő-testület szakmai bizottságai is. A
testület öt bizottságot létesített, és élükre
megválasztotta az elnököket. Az építési,
területfejlesztési és környezetvédelmi bizottságot Kovács Kázmér, a pénzügyi bizottságot
Csenger Tibor, a kulturális, sport- és szabadidős tevékenységek bizottságát Juhász Eszter,
a közrend-, szociális ellátási és lakáspolitikai
bizottságot Ivan Pál, a közérdekvédelmi és
panaszfelülvizsálati bizottságot Rák Norbert
vezeti majd. A bizottságok elnökei a következő önkormányzati ülésen terjesztik majd elő
a tanácsadó szervek összetételére vonatkozó
javaslataikat. A képviselő-testület tudomásul
vette és jóvá is hagyta a határozatok teljesítéséről szóló, tudomásul vette a főellenőr
pénzügyi ellenőrzésének eredményeiről szóló
beszámolót, és jóváhagyta az idei első félévre
javasolt ellenőrzések tervét. A főellenőrnek a
2018-as évre a havi bérének 10 százalékában
állapított meg jutalmat. A testület tudomásul
vette a városi rendőrség októberi és novemberi tevékenységéről szóló beszámolót.
Az interpellációk keretében Polka Pál kezdeményezte a város jutalmazási rendtartásának
átdolgozását az aktuálisan érvényes törvény
alapján, valamint azt kérte, hogy kezdődjenek meg a tárgyalási rendtartás módosító
munkálatai is.
(ik)

→

Ezt nem szabad elfelejtenünk. Akkor a pénzügyi helyzet stabilizálása volt a prioritás, amelyen mindannyian megegyeztünk, mert tudtuk:
e nélkül nem mozdulunk.
Most más a helyzet, beterjesztettük a költségvetést, amelyet jóváhagytak, bár ahogy állandóan hangsúlyozom, ez egy élő anyag. Úgy is
kell rá tekinteni. Azért van itt, hogy ne kelljen
költségvetési provizórium útján haladnunk.
Elfogadom, hogy mindenkinek megvannak a
prioritásai. Beszéljünk róluk, a többi legyen
kompromisszum kérdése.
Továbbra is állítom: a politikai harc nem
tartozik a helyi politikába. A polgármester
és a képviselők jogkörei nem keresztezik egymást. Erőfölényre játszani, erősebb és gyengébb
csoportokat alakítani, blokkolni valakit, aztán
meglátjuk, ki az erősebb... Így is lehet. De ez

mindig a polgár rovására megy. A képviselők
és a polgármester, amennyiben valóban a
lakosok érdekében dolgoznak, kénytelenek
együttműködni.
Személy szerint mindegyik javaslattal
azonosulni tudok, ebben a városban sok a
tennivaló. Nem lehet azonban mindent éppen
most megvalósítani. Úgy veszem, hogy néhány
képviselőnek néhány képviselőnek szüksége
van a tájékozódásra, nyitott vagyok a párbeszédre. De nincs sok időnk. Reagálnunk kell az
új kihívásokra, és én sürgetni fogom a gyorsabb
döntéshozatalt.
Látom, hogy e kérdésben határozott az
álláspontja.
– Tudom, hogy amit eddig sikerült elérnünk,
az együttműködésnek köszönhető. Nem én magam értem el. Az eredményeket a csapat érte el,

a városházi alkalmazottakkal, képviselőkkel...
Amikor megnyitották az új bevásárlóközpontot, leírhatatlanul jó érzés fogott el. Büszkeség
tölt el, amikor olyanok, akik csupán áthaladnak a városunkon, mondják, hogy már első
látásra nyilvánvaló: itt valami történik.
Kár lenne ezt fékezni. Már most el tudom képzelni, hogyan javulhat városunk képe, amikor
a városi hivatal felújítását követően méltóságteljesebb külsőt kap az épület, és amikor
a közeli üres területen felépül a többrendeltetésű épületegyüttes. Emellett számos további,
egyelőre nem látható dologba is belekezdtünk,
amelyek szükségesek a város működéséhez, és
javítják a lakosság életét. Nem állhatunk le.
Folytatnunk kell.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko
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A politikai harc nem való a helyi politikába
A november 10-én tartott helyhatósági
választások alkalmával Zselíz polgármesterévé 2015 szavazattal (78,04%) ismét
Juhász Andrást választották meg. Második
megbízatási időszakát hivatalosan december 3-án, a képviselő-testület alakuló ülésén
kezdte meg. A testület második ülését december 14-én tartották. Minderről, valamint
az új év kezdetéről is beszélgettünk vele.

tási beruházásként. A munkák három hóna- vagyunk, január végére várható a pályázati
pot vesznek igénybe, az új tanév kezdetéig be kiírás megjelenése.
kellene fejeződniük. Később uniós forrásokból Emellett további projekteken is dolgozunk.
megvalósul az iskola épületének komplex fel- Éppen folyik a szódói temető mellett található
újítása és természetesen energiaszükségletének illegális szemétdomb felszámolásának kivitecsökkentése is.
lezői közbeszerzése, és támogatási kérvényt
Rendkívül rossz állapotban vannak a gondo- nyújtottunk be A biodiverzitás megtartása és
zószolgálat lakóépületének (DOS) ablakai is. új zöldövezeti infrastruktúra építése projekt
Cseréjük költségeit felvázoltuk, és előterjeszt- megvalósítására.
jük a képviselőknek. Néhány nappal ezelőtt Úgy tűnik, ezt a választási időszakot is a
tájékoztattak, hogy befejeződött a T18-as tevékenységek sokasága jellemzi majd...
sportcsarnok-felújítás és -szigetelés kivitelező- – Ha jellemezni akarnánk a választási időszajének kiválasztása. A munkák várhatóan még kokat, elmondhatnánk, hogy az elmúlt időszak
tavasszal elkezdődnek, a képviselő-testület a munkahelyteremtés jegyében telt. Több mint
döntésétől függ, mivel időközben felment a 300 új munkahely létesült, a gond az, hogy
szigetelőanyag ára, és a különbözetet saját mindmáig nem sikerült szakképzett munkaeköltségből kell fedeznünk.
rővel betölteni. Ebben a választási időszakban
Sikeresek voltunk a garammikolai óvoda felújí- a lakhatásra összpontosítunk. Stabilizálnunk
tásának és egy osztályteremmel való bővítésének kell a zselízieket, és egyúttal lakást kell tudpályázati jóváhagyása során. Jelenleg a kivitele- nunk felkínálni azoknak is, akik ideköltöznéző kiválasztása folyik, amely négy hónapig tart, és nek. A gondozószolgálati lakásokat az idősek
még idén szeretnénk megvalósítani a beruházást. és a rászorultak számára kell fenntartani.
Ugyancsak folyik a főtértől Garammikoláig Nekilátunk a munkásszálló átépítéséhez, ahol
terjedő kerékpárút-szakasz kivitelezőjének az Állami Lakásfejlesztési Alap támogatásával
pályáztatása.
19 lakás jönne létre. Jelenleg a közbeszerzés foEzt mind idén szeretnék megvalósítani?
lyik. Az adóhivatal egykori épületének részében
– Igen, és nemcsak ennyit. Tudvalevő, hogy ún. stabilizációs vagy bérlakások létesülnek.
Zselíz történelmének legjobb választási elkezdődött a magyar tannyelvű gimnázium További lakások létesülnek a városközpontba
eredményét érte el. Milyen érzés?
egykori épületének átépítése, négy magyar óvo- tervezett többrendeltetésű épületegyüttesben.
– Nagyon jó. Meggyőződésem, hogy jó úton ha- dai osztály és bölcsőde létesül majd ott. A
ladunk, és a lakosok ezzel biztosítottak arról, beruházó a református egyház. Mi a műhogy szintén ez a meggyőződésük. A nagy ará- vészeti alapiskola és egykori szabadidőnyú támogatás egyúttal kötelez is: teljesítenem központ épületének átépítését kezdjük el,
kell, amit megígértem.
ahol a szlovák óvoda számára 4 osztályt
Sokol László képviselő egyszer azt nyilat- és bölcsődét alakítunk ki. Két pályázatot
kozta: úgy látja, hogy a második választási nyújtottunk be, de eredményességükre
időszakában minden polgármester kien- való tekintet nélkül el kell érnünk, hogy
ged egy kicsit.
mindkét óvoda a jelenlegi ideiglenes
– Én nem. Ez fel sem merül. Annyi mindent körülményekből kőépületbe költözzön, hikezdtünk el, hogy ezt nem engedhetjük meg szen a jelenleg használt objektumok javímagunknak.
tása és karbantartása tetemes költségeket
Mit várhatnak a lakosok a következő idő- emészt fel, ami hosszú távon tarthatatlan
szakban?
a város szempontjából.
– Valószínűleg a városi hivatal épületének fel- Megjegyzem: szó sincs a művészeti alapújításával és energiaszükséglet-csökkentésével iskola likvidálásáról, amiről már pletyka Az egyik első idei beruházás a városi hivatal épülekezdjük a munkát. A beruházást pályázati terjedt. Ez badarság. A művészeti alap- tének felújítása és szigetelése lehet.
forrásokból valósítjuk meg. Megjegyzem: a iskolára és sikereire büszkék vagyunk, a
kivitelező közbeszerzése három évig tartott. jövőben a lehető legméltóbb helyen – az Es- Emellett építkezési telkek készülnek elő a Posta
Júniusban kezdődik a magyar tanítási nyelvű terházy-kastélyban kapna helyet. Ideiglenesen utcában, valamint a Rozmaring utcában a
alapiskola tetőszerkezetének felújítása. Saját az adóhivatal egykori épületében tervezzük Csikó csárdával szemközti oldalon. A városi
forrásból valósítjuk meg veszélyhelyzet-elhárí- elhelyezni, amelyet a város ajándékba kap meg lakóövezet-bővítése céljából tárgyalásokat
a belügyminisztériumtól. Ezt az objek- kezdtünk négy helyi ingatlanfejlesztővel, és
ígéretesen alakulnak a dolgok.
tumot később lakóházzá építjük át.
A lakosokat bizonyosan érdekli, hogy A képviselő-testület második ülése azonban azt jelzi, hogy az új választási időszakfolytatódik-e a kastély felújítása.
– Elkészült a kastély, valamint a park ban nem biztos, hogy minden olyan simán
felújításának tervdokumentációja is. halad, mint eddig.
Tudomásunk van róla, hogy a Norvég – Talán csak szerencsétlen volt a kezdet, amit
Pénzügyi Mechanizmus keretében nyílik az emberek is ellenérzésekkel figyeltek. Optilehetőség források lehívására e célból. Jó mista vagyok, hiszem, hogy a folytatás más
volt, hogy reményt adtunk az embereknek, lesz. Annak ellenére, hogy számomra az új
hogy a kastélyt saját erőből is hasznosítani időszak az előző folytatása, hasonlóan érzem
lehet, de a lehető legnagyobb mértékben magam, mint négy évvel ezelőtt. Van azonban
2019 egyik nagyobb beruházása az iskola tetőszerke- szeretnénk kihasználni a rendes felújítás egy óriási különbség: a városi pénzügyi helylehetőségeit. Előkészületi stádiumban zete stabil, négy éve viszont korántsem volt az.
zetének felújítása lesz.
→

Szociális terepmunkások: „A társadalom peremén
élő emberekkel foglalkozunk – hajléktalanokkal, a
roma közösség tagjaival, nyugdíjasokkal.“
(Bővebben a 4-5 oldalon.)

Decemberi önkormányzati ülés

Kovács Kázmér
az új polgármesterhelyettes

A városi képviselő-testület december 14-én
a városi hivatal esketőtermében tartotta
második rendes ülését. A tárgyalást Juhász András polgármester nyitotta meg és
vezette, aki bevezetőben bejelentette, hogy
helyettesévé Kovács Kázmért nevezte ki. A
városi költségvetés 2019-es évi javaslatát a
városi közgazdász, Monika Tomeková terjesztette elő, aki megjegyezte, hogy az idei
büdzsé kiegyenlített, miközben a rendes
költségvetés többletes, a tőkealapú pedig
hiányos, és az eredményt a pénzügyi operációk egyenlítik ki. Csenger Tibor, a pénzügyi bizottság volt és egyúttal leendő elnöke
megjegyezte, hogy a város legfontosabb dokumentumának előkészítése a választások
miatt az elmúlt évek gyakorlatától eltérően
folyt. A képviselők csupán egy alkalommal
tanácskoztak róla, és Csenger Tibor szerint
a tanácskozáson elhangzott módosító javaslatok nem kerültek be az előterjesztésbe.
Ezért azt javasolta, hogy néhány tőkeforgalmi költségvetési tétel kerüljön ki
a javaslatból, és a testület térjen vissza
hozzájuk januárban egy költségvetés-módosítás keretében. Javaslata így hangzott:
csak azok a beruházások maradjanak a
javaslatban, amelyek uniós pályázatokból
lesznek megvalósítva, valamint a magyar
alapiskola tetőszerkeztetének felújítása,
amelynek közbeszerzése már megvalósult.
A jóváhagyásra javasolt projektek: a kerékpárút-hálózat építése, a városi hivatal
felújítása, a garammikolai óvoda bővítése,
a magyar tannyelvű alapiskola tetőszerkezetének felújítása, valamint mindkét alapiskola teremfelszerelési pályázata. Mivel úgy
tűnt, hogy a módosító javaslatot csupán a
képviselők egy része támogatná, és nem
volt biztos többség a költségvetés elfogadásához, Monika Tomeková Marianna Šedivá
felkérésére tájékoztatta a testület tagjait,
mivel járna, ha a város jóváhagyott költségvetés hiányában provizóriummal kezdené
meg az évet. A képviselőnő ezután azt
javasolta: a testület fogadja el a javaslatot
annak eredeti formájában, a képviselők ezt
követően nyújtsák be írásban módosító
javaslataikat, majd ezeket a testület az
első módosítás keretében érvényesítse.
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Mi épüljön a városközpontban?
Összehasonlítottuk a három ajánlattevő ingatlanfejlesztő társaság
ajánlatait, amelyekről a képviselő-testület a közeljövőben dönt. Hány
lakás és mennyi üzlethelyiség létesülhet, mikor és mennyibe fog mindez
kerülni?

6-7

A gazdag ünnepi díszkivilágítás amellett, hogy karácsonyi hangulatot varázsolt az utcákra, pozitív
színben láttatta városunkat. Dicsérően szóltak róla mind a helybéliek, mind a városunkon áthaladó idegenek.
(foto: ik)

Tisztelt
Polgártársak!
A 2018-as év vége olyan időszakban ért bennünket, amikor
éppen új választási időszak kezdődik, és önkormányzatunk
kissé módosított felállásban folytatja munkáját. Még egyszer
szeretnék köszönetet mondani bizalmukért. Egyúttal köszönöm
mindenkinek, akik segítettek, és akik nélkül nem tudtuk volna
eredményeinket elérni.
Elkezdődött a 2019-es év. Nem tudjuk, mi mindent hoz majd
számunkra, egy azonban bizonyos. Ismét egy kihívásokkal teli
évnek nézünk elébe. Mindannyiuknak elég erőt kívánok ahhoz,
hogy meg tudjanak felelni a kihívásoknak, de maradjon elég idejük saját magukra és a körülötük levő emberekre. Az idő megállás nélkül folyik, mindig valami újat hoz, ugyanakkor mindig
el is visz valamit. Ha túlzottan sietünk, tudnunk kellene, hogy amellett, amit megszerzünk, el
is vesztünk valami mást. Figyeljünk oda, ne éppen azt veszítsük el, ami igyekezetünk értelme
lehetne! Mindannyian csupán egyszer vagyunk itt, és egyikünk sem csupán önmagáért van e
világon. Használjunk ki ezért minden lehetőséget arra, hogy boldogabbá, és ha sikerül, jobbá
tegyük embertársainkat. Az ilyen erőfeszítés gazdagon megtérül.
Mindannyiuknak jó egészséget kívánok, családjukban, munkahelyükön és bárhol máshol kísérje önöket az összetartozás érzése.
Juhász András, polgármester

