DEŇ ZEME 2013: „Vyčistili sme brehy Hrona,
objekt bývalého bitúnka a časť Poštovej ulice aj gaštanovú aleju, odpadom bolo naplnených množstvo
vriec a dva veľkoobjemné kontajnery...“ 4. str.
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..až 40 % rozpočtu EÚ ide na
spoločnú poľnohospodársku
politiku, problémom však
je, že len zlomok z týchto
prostriedkov sa dostane priamo k poľnohospodárovi.

Aprílové zasadnutie MsZ

Bytová výstavba
v príprave
Na 29. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach dňa 25. apríla
sa poslanci zhodli na riešení rekonštrukcie
slobodárne, nič tak už nebráni ani výstavbe
nových bytov na území mesta, ktorá bola
zo strany poslancov podmienená rekonštrukciou tohto problémového mestského
objektu. Alternatívne návrhy riešenia
situácie predchádzali rokovania medzi
predstaviteľmi mesta a spoločnosti Innovia
a na jedno z nich boli pozvaní aj zástupcovia súčasných nájomníkov slobodárne,
ktorí s kompromisným návrhom súhlasili.
O rokovaniach informoval právnik mesta
Jozef Nyúl, ktorý potvrdil, že nájomníci
sú podľa vyjadrenia ich zástupcu na rokovaniach ochotní presťahovať sa na dobu
rekonštrukcie do bytov, ktoré im zabezpečí
investor – firma Innovia. Otázky poslancov
sa najčastejšie týkali práve náhradného
ubytovania: kde a v akých podmienkach
bude zabezpečené. Zaujímali ich aj detaily
rekonštrukcie, právne vzťahy, ceny a samotná realizácia. Podľa Jozefa Nyúla kúpna
cena pri spätnom odkúpení má pozostávať
z pôvodnej sumy, ktorú mesto pri predaji
dostane za nehnuteľnosť, t. j. 238 tis. eur
a z prostriedkov, ktoré mesto získa od
Štátneho fondu rozvoja bývania. „Za týchto okolností to mesto nebude stáť nič, úver
zo ŠFRB bude postupne splácať zo splátok
nájomného,“ vyhlásil a dodal, že po predaji
nehnuteľnosti spoločnosti Innovia bude
mať na ňu mesto zriadené záložné právo do
doby spätného odkúpenia, čo bude slúžiť
ako zábezpeka.
Hľadajú náhradné ubytovanie
Na otázku Vojtecha Tomašoviča, kde
bude zabezpečené náhradné ubytovanie,
predstaviteľ investora vyhlásil, že v súčasnosti hľadajú možnosti – v ubytovniach,
rodinných domoch. Spoločnosť Innovia
oslovila niekoľko realitných kancelárií s cieľom nájsť pre nájomníkov vhodné dočasné
ubytovanie, zistila však, že v Želiezovciach
je ponuka veľmi obmedzená. „Naším cieľom
je nájsť optimálne riešenie pre všetky strany,
→2
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cena: 0,35 eur
A ako tradične, žiaci
ZUŠ Franza Schuberta
v Želiezovciach sa zúčastňujú
celoštátnych
súťaží, z ktorých si pravidelne odnášajú najvyššie
ocenenia.
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Materská škola sídliaca na Ul. SNP 9 v Želiezovciach sa dlhodobo snaží sledovať environmentálne ciele a vyvíjať aktivity na poli ochrany životného prostredia. Svedčí o tom aj titul
Zelená škola, ktorý získala v minulom roku. Zamestnanci mestskej inštitúcie, rodičia i deti
sa zapojili do celomestskej akcie ku Dňu Zeme, navyše o niekoľko dní neskôr zorganizovala
MŠ aj vlastné podujatie. „Dňa 23. 4. 2013 sme zorganizovali Deň Zeme v MŠ Lienka v Želiezovciach. V participácií s rodičmi, zamestnancami MŠ a pracovníčkami Odboru životného
prostredia MsÚ sme sadili stromy - vŕbu, lipu, kríky černice, liesku a rôzne druhy kvetov,“
informovala nás riaditeľka MŠ Ildikó Kállaiová.
(ik, foto: MŠ Lienka)

Kraj chce v Želiezovciach novú telocvičňu
Počúvate reči o tom, ako sa v meste nič
nedeje a chýbajú možnosti napríklad na
športové vyžitie? Čo by ste povedali na
úplne nové športovisko v Želiezovciach?
Nie nemožné.
Možnosti športovania, najmä v zimnom období, boli po nútenom uzatvorení
bývalej telocvične Gymnázia J. A. Komenského naozaj limitované. Športová hala
T-18 bola v minulých rokoch v zimnom
období hojne využívaná, rôzne skupiny
občanov si tam doslova podávali kľučky.

Podľa vyjadrenia predsedu Mestského
športového klubu Ladislava Sokola tieto
skupiny vyhľadávali počas uplynulej zimy
možnosti športovania v telocvičniach škôl
okolitých obcí, pretože kapacity telocvične
miestnych ZŠ nepostačovali na uspokojenie dopytu. Športovci i široká verejnosť sa
zhodnú v tom, že situáciu by akiste vyriešila výstavba novej, modernej športovej haly.
Šanca na jej realizáciu, pri pohľade na stav
mestských financií, je v súčasnosti z vlastných zdrojov mesta mizivá.
→3
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mesto, nájomníkov aj našu spoločnosť. Všetci
však musia znášať určité riziko. Nechceme vás
vyhodiť na ulicu,“ vyhlásil predstaviteľ spoločnosti v odpovedi na obavy nájomníkov
a žiadosti dodatočných garancií poskytnutia
bytu nielen na prechodné obdobie náhradného ubytovania. Zástupcovia nájomníkov,
i keď na pracovnom rokovaní súhlasili so
sformulovanými návrhmi, sformovali na
zasadnutí MsZ požiadavku, aby firma garantovala dostupnosť ubytovania nájomníkom aj po ukončení rekonštrukčných prác
slobodárne, napriek tomu, že zabezpečenie
ubytovania pre platiacich nájomníkov na
pracovnom rokovaní garantoval aj primátor.
„Ešte nedávno bola aktuálna otázka vysťahovania sa zo slobodárne, teraz všetci, ktorí
riadne platia, majú garanciu vrátenia sa do
lepších podmienok,“ poznamenal primátor
a dodal, že doživotnú garanciu ubytovania
dnes nedokáže poskytnúť nikto. Zastupiteľstvo nakoniec schválilo variant, podľa ktorého mesto uzatvorí kúpno-predajnú zmluvu
o predaji slobodárne so spoločnosťou Innovia a súčasne aj zmluvu o budúcej zmluve
o jej spätnom predaji. Primátorovi odporúča zvolať pracovné rokovanie a následne
mimoriadne zasadnutie MsZ na schválenie
týchto zmlúv.
Zmena rozpočtu nabudúce
K záverečného účtu mal otázku iba Vojtech Tomašovič, ktorý sa zaujímal o finančné vzťahy Eurospinnu a mesta, resp. knižnice
a mesta. Podľa vedúcej odboru ekonomiky
MsÚ Moniky Tomekovej sa mestu podarilo
uhradiť voči obchodnej spoločnosti všetky
záväzky. Finančné vzťahy s MsK sú podľa
ekonómky v poriadku, Eurospinn doručil
len výsledok hospodárenia. O využití zisku
má rozhodnúť valné zhromaždenie podniku.
M. Tomeková na žiadosť MsZ okomentovala
aj jednotlivé položky I. zmeny tohtoročného
rozpočtu mesta. Okrem iného spomenula,
že zmenou sa zvyšujú očakávané príjmy
mesta z podielových daní. Mesto pri tvorbe
rozpočtu kalkulovalo pri tejto položke so
značnou rezervou, ktorú v návrhu upravuje. „V porovnaní s prognózou ministerstva
financií sa rezerva v príjmoch zmenší, stále
však zostane,“ dodala ekonómka mesta.
Zmeny nastanú aj v položkách zameraných
na odstránenie čiernych skládok, prevádzku
Regionálneho centra na zhodnotenie BRO,
servis nových strojov a mechanizmov,
v položkách týkajúcich sa projektov a pod.
Viacero poslancov sa vyjadrilo, že zmeny
rozpočtu sú tak závažné otázky, že by k nim
bolo potrebné zvolať pracovné rokovanie,
preto po krátkej separátnej porade návrh
I. zmeny odročili. Primátor opäť navrhol
poslancom, aby si zriadili ekonomickú

komisiu, ktorej úlohou bolo, keď ešte fungovala, zvolávať podobné stretnutia. MsZ
následne schválilo čerpanie rozpočtov ZŠ,
CVČ, Mestskej knižnice, zmeny rozpočtov
ZŠ a správy o podaných súťažných návrhoch na prenájom a odpredaj mestských
nehnuteľností.
Selyz Nábytok dostane sľúbený pozemok
Poslanci rokovali o alternatívach predaja
pozemku pri areáli podniku Selyz Nábytok,
s.r.o. Spoločnosť požiadala o pozemok s odvolaním sa na dohodu pri podpise zmluvy
v roku 2005, keď mesto prisľúbilo odpredaj
aj tejto parcely v prípade, ak spoločnosť
rozšíri svoju výrobu v Želiezovciach. Po
diskusii s predstaviteľkami spoločnosti,
ktorí prišli na zasadnutie, MsZ schválilo
predaj pozemku spôsobom hodným osobitného zreteľa, keďže spoločnosť dlhodobo
užívala a zveľaďovala tento pozemok, za
cenu 10 000 €. Otázka parciel susediacich
s ochrannou zónou inžinierskych sietí bola
na programe aj tentoraz a opäť vyvolala rozsiahlu diskusiu na tému prideľovania parciel
v tejto lokalite na prelome 80. a 90. rokov
minulého storočia, pochybenia rôznych
úradov a odborníkov, skúmania prípadu ako problému narušených susedských
vzťahov, resp. porušenia
verejného záujmu. V uznesení MsZ na druhý pokus
(pri prvom hlasovaní sa
neprezentoval dostatočný
počet poslancov) zobralo
materiál na vedomie a odporučilo uzatvoriť zmluvu
o výpožičke pozemkov
s oboma susedmi.

Krátko
V minulom roku zabezpečila samospráva na vlastné náklady pochovanie
dvoch občanov. Poslednú rozlúčku
musí samospráva realizovať vo vlastnej
réžii v prípade, keď ide o občana bez
rodinných príslušníkov, prípadne u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo
ktorého blízke osoby boli preukázateľne
upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa
k mŕtvemu neprihlásili. Na dva pohreby
venovala samospráva 771 eur.
Mestský úrad a mestské organizácie
zamestnávali v minulom roku 68 pracovníkov v rámci aktivačnej činnosti
pred ZŠ na Mierovej ulici navrhol zriadiť
zo zábradlí spomaľovače, ktoré by deťom
zabránili vybehnúť na cestu. Ladislav
Vékony v rámci diskusie skonštatoval, že
vozovka na Slnečnej ulici sa opravuje, bolo
by však potrebné riešiť vjazd nákladných
vozidiel cez túto ulicu. Dlho sa diskutovalo
o návrhu na vyznačenie parkovacích miest
pred bytovkami v „Čínskej štvrti“, resp. aj
o možnosti dať tieto parkovacie miesta

Kaštieľ, cesty, parkovanie
Poslanci sa oboznámili
Problém nedostatku parkovacích miest pred bytovými domami
so správou o činnosti mestje už niekoľko rokov aktuálny, preto sa pravidelne objavuje aj
skej polície za uplynulé obna rokovaniach MsZ. Naposledy sa poslanci pokúšali o hľadanie
dobie. Pavel Polka upozornil riešení na aprílovej schôdzi.
na problém príliš citlivých
záujemcom do prenájmu. „Táto možnosť by
senzorov bezpečnostného systému kaštieľa
bola priechodná, keby mesto dokázalo zabezEsterházyovcov, pre ktoré dostáva MsP
pečiť pre každý byt jedno parkovacie miesto.
denne niekoľko falošných hlásení a musí
V opačnom prípade je to na rozhodnutí
absolvovať výjazdy ku kaštieľu. Zobrali na
poslancov, treba však zvážiť, že také miesto
vedomie informáciu o stave vymáhania
zostane celý deň, v prípade dovolenky nánedoplatkov na nájomnom, o vyplatených
jomcu celý týždeň neobsadené a výsledkom
jednorazových dávkach sociálnej pomoci
bude, že ešte viac šoférov bude mať problémy
a oboznámili sa s dianím na zasadnutí
s parkovaním,“ vyhlásil primátor. Pavel
komisie kultúry a školstva. V rámci interPolka žiadal dobromyseľné urýchlenie prác
pelácií Vojtech Tomašovič skonštatoval, že
na výstavbe sociálnych zariadení pri múdiera vo vozovke pri bývalej bižutérii bola
zeu a preukázanie dohôd o vykonaní práce
opravená a pýtal sa na termín opravy cesty
uzavretých s mestom za ostatné obdobie.
vedúcej k zadnému vchodu materskej školy.
Neskôr svoju požiadavku zúžil na dohody
Ladislav Sokol v spojitosti s navrhovanými
týkajúce sa núdzovej ubytovne.
(ik)
zmenami riešenia priechodu pre peších
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prostredníctvom úradu práce. V roku
2011 bolo v meste zamestnaných 72, rok
predtým 102 aktivačných pracovníkov.
Na jedno lôžko v mestskej núdzovej
ubytovni, určenej na krízové ubytovanie sociálne odkázaných občanov mesta, vynakladá mesto ročne v priemere
620 eur. V súčasnosti má ubytovňa 5
obyvateľov.
Samospráva v oblasti sociálnej starostlivosti zabezpečuje terénnu opatrovateľskú
službu – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorom a zdravotne postihnutým občanom mesta, ktorí pre svoj
zdravotný stav alebo sociálnu situáciu si
nedokážu zabezpečiť starostlivosť iným
spôsobom. Terénni sociálni pracovníci
pomáhajú pri zabezpečení bežných životných úkonov. V uplynulom období
bol zaregistrovaný pokles záujmu o túto
službu mesta, kým v roku 2010 mala
opatrovateľská služba 15 klientov, o rok
neskôr 14 a v minulom roku len 9. Na
službu mesto v minulom roku vynaložilo
vyše 17 tis. eur zo svojho rozpočtu.
V Dome kultúry sa vlani uskutočnilo 6
divadelných predstavení, 4 výstavy a 22
iných kultúrnych podujatí. Podujatia
v mestskej kultúrnej ustanovizni v priemere navštívilo 80 záujemcov.
V minulom roku navštívilo Mestské múzeum a pamätnú izbu F. Schuberta 1880
návštevníkov, informuje komentár k záverečnému účtu mesta za minulý rok.
Mestské dane a poplatky sa postupne vyrubujú, i keď s miernym sklzom oproti
minulým obdobiam. Môže za to prechod
na nový softvér na referáte daní, ktorý by
však časom mal priniesť do práce MsÚ
väčšiu efektivitu.
V piatok 17. mája bude pri príležitosti
Svetového dňa múzeí Deň otvorených
dverí v Mestskom múzeu a pamätnej
izbe Franza Schuberta v Želiezovciach.
Pri tejto príležitosti bude vstup do múzea bezplatný, záujemcovia si budú môcť
vypočuť prednášku a koncert zo série
podujatí Castellum Musicum.
Dňa 29. mája sa v priestoroch školy
uskutoční absolventská výstava žiakov
výtvarného odboru a absolventský koncert žiakov hudobného odboru ZUŠ F.
Schuberta.
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Riešenie sa ponúka v podobe spolupráce
s Nitrianskym samosprávnym krajom
(NSK). Ešte koncom minulého roka sa
stretli zástupcovia želiezovskej samosprávy s predstaviteľmi Úradu
NSK, aby rokovali o možnostiach riešenia nedostupnosti
vlastného krytého športoviska
pre želiezovských gymnazistov. „Výsledkom rokovania bola
dohoda o zámene majetku – telocvične v prospech mesta Želiezovce a pozemku pri Gymnáziu
v Želiezovciach v prospech ÚNSK.
Výsledok rokovania je prijateľný
pre obe strany a v zmysle toho
budú pokračovať ďalšie potrebné
kroky,“ vyjadril sa vedúci odboru školstva a kultúry MsÚ
Pavol Hostačný. Výhody z pohľadu
mesta sú zrejmé: telocvičňu T-18 získa
naša samospráva výmenou za pozemok
v areáli Gymnázia na Štúrovej ulici, kde
samosprávny kraj plánuje výstavbu novej
telocvične. V priebehu prvého štvrťroka
2013 prebehlo ďalšie rokovanie s účasťou
primátora, vedúceho odboru majetku
a investícií ÚNSK
a
riaditeľov
oboch želiezovských gymnázií, na ktorom sa strany dohodli o ďalšom postupe
v otázke vzájomnej výmeny majetku.
Otázka rekonštrukcie a využitia telocvične T-18 v areáli ZŠ s VJM po získaní
do majetku mesta je otázkou financií,
samospráva sa ňou bude zaoberať po zá-

Rozdávali žltý kvet

V piatok 12. apríla sa aj v našom meste
uskutočnil Deň narcisov, organizovaný Ligou proti rakovine, ako verejnoprospešná
zbierka. Dobrovoľnícka akcia je u nás organizovaná už 16. rok, tento rok prebiehal v 427
mestách a obciach Slovenska. Nechýbali
medzi nimi ani Želiezovce. „Zúčastnilo sa 96
dobrovoľníkov z nášho mesta a okolia. Vyzbie-

rali 4366 eur a 80 centov. Akcia pomohla získať
zdroje pre užitočné projekty programu kontroly
rakoviny a je aj ukážkou ochoty našich občanov stať sa partnerom v spoločnom boji proti
obávanej chorobe,“ vyjadril sa MUDr. Stanislav Blaho, dlhoročný spoluorganizátor Dňa
narcisov v Želiezovciach.
(ik)

mene. Aktuálne teda síce nastala situácia,
keď oproti súčasnému stavu majú teoreticky pribudnúť dve nové športoviská,
prakticky však zatiaľ nie je prístupné ani

jedno, práca na čo najskoršom zlepšení
dostupnosti športových možností v Želiezovciach však prebieha. Dôkazom toho je,
že v apríli bol zameraný pozemok v areáli
gymnázia s rozlohou asi 1000 m2, ktorý
má poslúžiť na výstavbu objektu. „V súčasnosti prebieha prípravný proces v oboch
organizáciách. Následne bude vypracovaná
zmluva o zámene majetku s osobitným zreteľom medzi mestom Želiezovce a ÚNSK,
ktorá by mohla byť predmetom rokovania
už na aprílovom zasadnutí MsZ v Želiezovciach a júlovom zasadnutí zastupiteľstva
Nitrianskeho samosprávneho kraja,“ hodnotí očakávaný priebeh zámenného procesu Pavol Hostačný.
(ik)

Nesporná úspešnosť
v sporoch
V súdnych sporoch, vedených či už
proti mestu, alebo mestskou samosprávou voči iným subjektom, bola v uplynulých rokoch dosiahnutá 100-percentná
úspešnosť z pohľadu vyhratých právnych
sporov. To znamená, že mesto, reprezentované v právnych záležitostiach externým právnikom JUDr. Jozefom Nyúlom
v rokoch 2010–2012 neprehralo jediný
súdny spor. Informuje o tom komentár
k záverečnému účtu mesta, podľa ktorého mesto dokázalo využitím právnych
a exekučných služieb vymôcť 25 %
z celkového objemu sumy, vymáhanej
od svojich dlžníkov. V minulom roku
bola úspešnosť na úrovni 22 %, v roku
2011 len na úrovni 13 %. Na tieto služby
mesto v roku 2012 minulo 27 189 eur ako
súčasť čerpania rozpočtu v podprograme
Externé služby. Spolu s právnymi službami sem boli zaradené aj služby v oblasti
výpočtovej techniky a informatiky, na
ktoré mesto vlani minulo 22 341 eur.
(ik)
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Deň Zeme 2013
Keďže 22. apríl - Deň Zeme v tomto roku
pripadol na pondelok, najdôležitejšie akcie
sa aj v našom meste odohrali už o dva dni
skôr – v sobotu. Na brehu Hrona sa zišlo
vyše 60 účastníkov, medzi nimi aj rybári

a bikeri. „Vyčistili sme brehy Hrona, objekt
bývalého bitúnka a časť Poštovej ulice aj
gaštanovú aleju, odpadom bolo naplnených
množstvo vriec a dva veľkoobjemné kontajnery,“ hovorí referentka infraštruktúry MsÚ
Želiezovce Jana Bieliková a dodáva: „Zvlášť
nás potešili učiteľky Materskej školy na Ul.
SNP 1, ktoré sa nielenže zúčastnili na sobotňajšej akcii, ale v utorok spolu s deťmi v areáli

školy vysadili stromčeky a sirôtky.“
Pre účastníkov organizátori pripravili
občerstvenie vrátane neodmysliteľného
gulášu. Bikeri popoludní vyčistili ešte aj
svoj bikepark a v okolí niektorých bytoviek
upratovali skupinky ich obyvateľov.
Detské ihrisko na Hviezdoslavovej ulici
upratovali členovia miestnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorí sa zaslúžili o jeho obnovenie. Vyzbierali odpadky, pohrabali suché lístie, páni vymaľovali
domček... Ako nám povedala predsedníčka

ZO JDS Mária Bakonyiová: „Tešili sme sa z
toho, lebo sme mysleli na svojich najbližších a
najmä na detičky, aby sa mohli celý rok hrať a
pobudnúť v príjemnom a zdravom prostredí.“
Tradične vysoká účasť bola v
mestskej časti Svodov, kde akcie ku
Dňu Zeme, ako aj ďalšie podujatia
zabezpečuje OZ Svodov v spolupráci s mestom. Júlia Hanzová: „Bolo
nás šesťdesiat rôzneho veku, veľa
bolo detí a tínedžerov. Upratovali
sme breh Hrona od čerpačky až po
Šarovce, aj všetky zákutia a uličky
pri Hrone. Okrem toho sme vyčistili
cintorín, ktorý bol v hroznom stave,
aj trojuholník pred škôlkou, v ktorom sme vysadili kvety. Upratovali
sme aj v kultúrnom dome – zvnútra
i zvonka, umyli sme okná, upratali
dvor a pred kultúrnym domom sme tiež
vysadili kvety. Je milé, že niektorí občania
pomohli vlastnou technikou – traktormi s
prívesmi a multikárou.“
Svodovčania Deň Zeme
opäť poňali typicky „svodovsky“ – po práci zábava.
Všetci sa nakoniec zišli na
dvore kultúrneho domu pri
guláši. „Mesto nás podporilo
aj pri občerstvení, dodalo ingrediencie do gulášu, taniere,
misky... A ostatné doniesli
gazdinky. Pravidelne nás
Janko Vyskok podporuje výbornými zákuskami“ – hovorí
Ladislav Vékony a dodáva:
„Urobilo sa toho veľa a treba
povedať, že toho odpadu je
menej, ako po iné roky. Ľudia
si asi vstupujú do svedomia. Stále sa však
nájdu občania, ktorí vrece s odpadom vyvezú
k Hronu, ale možno nejde o Svodovčanov.“
Svodovčania zároveň zorganizovali zber
papiera. Občanov vyzvali, aby starý papier
vyložili pred svoje domy. Pozvážalo sa niekoľko ton. Za utŕžené peniaze vraj zorganizujú ďalšiu akciu – majáles.
V Mikule sa v sobotu zišlo 58 brigádnikov. Zamerali sa na vyčistenie
parčíka, brehu Hrona a odpratanie lístia pri vchode do cintorína.
„Žiaľ, niektorí obyvatelia stále vy-

vážajú odpad zo svojich príbytkov k brehom
Hrona a nie na miesta, ktoré sú na to určené.
Odpadom sme naplnili dva veľké kontajnery,“
hovorí Pavol Ivan, predseda OZ Mikulčan,

ktoré akciu v spolupráci s mestom zorganizovalo. Vzápätí dodáva: „Tak ako vlani,
aj teraz je potešiteľná vysoká účasť. Svedčí

o tom, že Mikulčanom nie je ľahostajné,
v akom prostredí žijú. Preto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na brigáde zúčastnili
a zvlášť pánovi Hasznosovi, ktorý poskytol
techniku pri úprave parčíka.“ Aj Mikulčania
si na záver dopriali občerstvenie, pričom
nechýbal ani výborný guláš.
(šh, foto: OZ Svodov, jb, šh)
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Rozšírenie služieb múzea už tento rok

Mestské subjekty
s plusovými výsledkami

Podľa predbežných plánov mesta by sa múzeum
mohlo rozrásť o spoločenské priestory a sociálne zariadenia už koncom tohto roka, vyplynulo
zo správy mestského úradu, predloženej na
aprílové zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Výmena pozemkov medzi mestom a spoločnosťou Euro Energy Slovakia, s.r.o., v rámci
ktorej samospráva vymenila pozemok pod
tenisovými kurtmi za pozemok nachádzajúci
sa za mestským múzeom, sa uskutočnil ešte na
prelome rokov. Podľa poslanca MsZ a zároveň
vedúceho pracovníka mestského múzea Pavla

Polku, napriek tomu ešte ani začiatkom mája
nič nenasvedčovalo tomu, že by sa rozbehli práce na výstavbe miestností pre potreby múzea.
Poslanec ešte na februárovej schôdzi mestského
zastupiteľstva preto požiadal o vypracovanie
harmonogramu prác ich vybudovania.
Na výmene pozemkov sa na základe poverenia zastupiteľstva dohodol primátor Pavel
Bakonyi s predstaviteľmi spoločnosti EES, s.r.o.
v minulom roku. Podľa zmluvy, schválenej

koncom roka, mesto previedlo takmer 4000 m2
na spoločnosť EES, ktorá na mesto previedla
pozemok s rozlohou 427 m2 a doplatila rozdiel
vzniknutý pri úradnom ohodnotení vo výške
26 197 eur. Doplatok mesto dostalo v priebehu
januára, ako potvrdila aj vedúca odboru ekonomiky MsÚ v Želiezovciach Monika Tomeková
na februárovom zasadnutí MsZ. Podľa predbežnej dohody poslancov a primátora majú
byť tieto prostriedky využité pri financovaní
prístavby a čiastočnej rekonštrukcie objektu.
„Múzeu nepribudnú iba záchody, ako sa to
v uplynulých mesiacoch často chybne spomínalo, veď výstavba sociálnych miestností za 26
tisíc eur by bola pre mesto drahá záležitosť.
V priestoroch múzea má vzniknúť turistická
informačná kancelária, pribudnú sociálne zariadenia pre návštevníkov, za budovou miesto
na remeselné trhy a koncertný priestor. Od
susedného priemyselného areálu ho bude oddeľovať oplotenie so zvukovou bariérou. Postupom
času by tu mohla pribudnúť minikaviarnička,
kde by sa podávala aj známa Sacherova torta
s kávičkou,“ informuje Pavel Polka.
Podľa harmonogramu, vypracovaného vedúcim odboru správy mestského majetku MsÚ
Vojtechom Félixom, prebieha v súčasnosti výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a jej
samotné vypracovanie. V máji má mesto podľa
harmonogramu zabezpečiť potrebné stanoviská dotknutých úradov a vybrať dodávateľa stavby. Výstavba by mala prebiehať od júla a mohla
by byť dokončená v novembri tohto roka, tvrdí
písomná správa mestského úradu.
(ik)

Priateľská spolupráca – podľa predpisov

Pred mesiacom sme v našich novinách informovali o formujúcom sa Spolku priateľov za zachovanie želiezovských historických hodnôt, ktorého iniciátorom je pracovník Mestského múzea
a pamätnej izby Franza Schuberta v Želiezovciach Pavel Polka. Ten informoval o možnosti pre
verejnosť podporiť želiezovské múzeum prostredníctvom bankového konta inštitúcie.
Na pracovnej porade za účasti vedúcich pracovníkov mesta, knižnice, múzea a hlavnej
kontrolórky v polovici apríla bola prerokovaná forma a možnosti podpory mestského múzea. Účastníci sa oboznámili s platnou legislatívou a v jej zmysle rozhodli o sprístupnení
dokumentov, potrebných v prípade darovania predmetov alebo finančných prostriedkov.
Ak by chcel inštitúcii niekto darovať predmet, môže tak urobiť prostredníctvom darovacej
zmluvy, dostupnej na webovej stránke múzea na zeliezovcemuzeum.webnode.sk. Predmet
bude následne zaradený do inventára múzea. Pri darovaní peňazí sa to obdobne dá realizovať
pomocou sponzorskej zmluvy výlučne, bezhotovostným platobným stykom na už zverejnený
účet múzea: 0223951815/0900. Sponzorská zmluva je sprístupnená aj na stránke múzea. Želiezovské múzeum je možné navštíviť v pracovných dňoch od 10:00 do 16:00 hod., v sobotu
a nedeľu od 14:00 do 17:00 hod.
(r)

Verný a hrdinský
Tieto vlastnosti sprevádzali život známeho
baróna Istvána Dobóa, niekdajšieho kapitána
levického hradu. Podrobne, pútavo a historickými faktami podložila svoju prednášku Mgr.
Margaréta Nováková, historička Tekovského
múzea Levice, ktorá bola hosťom Mestskej
knižnice Želiezovce v 82. Literárnej kaviarni,
tradične v stredu podvečer.
Plná sála prítomných čerpala z prednášky
mnoho nových historických faktov z jeho ži-

vota, erbu, hrdinských bojov s tureckými vojskami, vypočuli si napríklad aj text modlitby
a prísahy pri Egerskom hrade a v závere večera
aj fakty z obnovenia miesta posledného odpočinku chýrneho kapitána levického hradu.
Večer bol vlastne aj pozvánkou na podujatia,
ktoré Tekovské múzeum počas roka organizuje. Ďakujeme pani Grétke za hodnotný večer,
prítomným za kvalitnú besedu a kaviarni Miracle za voňavú kávu.
(msk)
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Mestské organizácie, t. j. príspevkové organizácie mesta a spoločnosti s majetkovou
účasťou mesta hospodárili v minulom roku
s kladnou bilanciou. Hovorí o tom záverečný účet mesta, predložený na aprílové
rokovanie mestského zastupiteľstva.
Jedinou mestskou príspevkovou organizáciou bola Mestská knižnica, ktorá vo svojej
hlavnej činnosti dosiahla hospodársky výsledok takmer 12 tis. eur. V podnikateľskej
činnosti dosiahla knižnica zisk vo výške
167,5 eur.
Mesto malo vlani majetkovú účasť v troch
obchodných spoločnostiach, z nich však iba
jedna vykazovala počas roka činnosť, resp.
v jednom prípade údaje neboli dostupné.
Údaje nedodala spoločnosť Sanamed Plus,
s.r.o. v likvidácii, ktorá vznikla ešte v časoch
záchrany bývalej nemocnice. Spoločnosť
Ekoferment, s.r.o., založená s cieľom prípravy investície do plánovanej recyklačnej
elektrárne v Želiezovciach, v minulom roku
nevykazovala ekonomickú činnosť, a tak
jedinou aktívnou spoločnosťou s účasťou
mesta Želiezovce bola Eurospinn, s.r.o. Tá
pri výnosoch 372,77 tis. eur a nákladoch
366,5 tis. eur dosiahla zisk po zdanení vo
výške 1681 eur.
(ik)

Záväzky poklesli

Podľa súvahy hospodárenia mesta
Želiezovce v uplynulom roku vzrástol majetok mesta takmer o rovný milión eur, z
vlaňajších 14,23 milióna na 15,215 milóna
eur. Prírastok bol dosiahnutý v stavbách,
a to najmä odovzdaním zrekonštruovaných objektov základnej školy na Mierovej
ulici, ktoré boli obnovené v rámci projektu.
Dlhodobé záväzky mesta sa pritom znížili
zo 662,68 tis. na 644,19 tis. eur a krátkodobé
záväzky z 557,3 tis. na 394,72 tis. eur. Najväčší, vyše 174 tisíc eurový pokles krátkodobých záväzkov bol zaznamenaný voči dodávateľom, čo znamená, že mestu sa počas
minulého roka darilo znižovať záväzky po
lehote splatnosti. Výška bankových úverov
mesta klesla z 2,7 na 2,18 mil. eur. Výška
investičných úverov bola na úrovni 1,576
mil. eur, čo predstavovalo 42 % skutočných
bežných príjmov mesta za uplynulé obdobie. Pomer splátok týchto úverov vo výške
353 tis. eur ku skutočným bežným príjmom
mesta za rok 2011 vo výške 3,75 mil. eur
bolo na úrovni 9,41 %. Čerpanie návratných
zdrojov financovania tak nebolo ohrozené,
keďže v prvom prípade nedosiahla hodnota
60, v druhom 25 %. Zvyšok úverov vo výške
603 tis. eur bol použitý na predfinancovanie
projektových investičných akcií: rekonštrukcie ZŠ, domu služieb a výstavby regionálneho centra BRO.
(ik)
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Predaj z dvora – šanca na potravinovú bezpečnosť, sebestačnosť
a zamestnanie na vidieku
Poľnohospodárstvo je podľa
mnohých oblasťou, ktorej lepšie
využitie by mohlo byť cestou
tvorby nových pracovných
miest na Slovensku. Platí to
najmä na náš, tradične poľ-

nohospodársky región. Podľa
poľnohospodárov rozvoju tejto
oblasti najčastejšie bráni nedostatočná podpora od štátu,
nedoriešená legislatíva, a tak
kedysi silná poľnohospodárska
bašta Strednej Európy dnes zaostáva aj za okolitými krajinami
V4-ky. Jednou z oblastí, kde
chýba vhodný zákonný rámec,
je podľa odborníka na legislatívu v oblasti poľnohospodárstva
a potravinovej bezpečnosti Jána
Martona oblasť predaja z dvora.
„Aj doteraz sa síce predaj z dvora
mohol realizovať, problém však
bol v interpretácii legislatívy. Tá
je u nás viac priškrtená, než by

si to vyžadovali smernice Európskej únie. Mnohí by to chceli
robiť, ale ani nevedia, ako začať,“
povedal na informačnom seminári s názvom Predaj z dvora,
organizovanom koncom apríla
Národnou
sieťou rozvoja
vidieka
SR
a združením
Dolnohronské rozvojové
partnerstvo
v pivnici Palík
vo
Veľkom
Peseku. Séria
podobných
informačných
seminárov sa
uskutočňuje
po celom Slovensku, doteraz sa
na nich zúčastnilo okolo tisícky
záujemcov. S cieľom informovať záujemcov o možnostiach
predaja z dvora vznikla aj webstránka www.predajzdvora.sk.
V príjemnom prostredí bývalej grófskej pivnice sa zišlo
niekoľko desiatok záujemcov
o tematiku a starostov okolitých
obcí, ktorí by podľa návrhov
aktivistov mali zohrávať dôležitú úlohu evidenčného orgánu
v nových podmienkach predaja
z dvora. Odborník skonštatoval,
že až 40 % rozpočtu EÚ ide na
spoločnú
poľnohospodársku
politiku, problémom však je, že

len zlomok z týchto prostriedkov sa dostane priamo k poľnohospodárovi. Cieľom by bolo
čo najviac skrátiť reťazec medzi
producentom a spotrebiteľom,
pretože najbezpečnejšie potraviny sú tie, ktoré sa spotrebujú
v mieste produkcie. Aj preto
spolu s ďalšími odborníkmi
podporuje
systém
predaja
z dvora, ktorý je formou predaja
vlastných výrobkov producenta
konečnému spotrebiteľovi. Ján
Marton načrtol niekoľko návrhov, ktoré by mohli v prípade
zapracovania do legislatívy pomôcť naštartovať drobné poľnohospodárstvo. U nás stále pretrváva hospodárenie na veľkých
územných celkoch, čo podľa
odborníka nie je dostatočne
efektívne. Kým v EÚ poľnohospodársky podnik hospodári
priemerne na pozemku s rozlohou 20 ha, u nás je priemer
1000 ha. Navrhuje vznik nových
právnych foriem v poľnohospodárskej výrobe: miestnych potravinových skupín, rodinných
poľnohospodárskych podnikov
a samozásobiteľných poľnohospodárskych podnikov, ako aj
podmienok, za ktorých by tieto
podniky mohli fungovať.
O vlastnej skúsenosti z vedenia rodinnej farmy sa podelila Zuzana Homolová, ktorá
podporila iniciatívu predaja

z dvora. Vyslovila sa za to, aby
finalizáciu výrobkov v najväčšej
miere realizovali prvovýrobcovia. Zároveň však dodala, že
tomu bráni nielen nedostatočná legislatíva, prílišná zložitosť
kontrolných mechanizmov a
nedostatočne pripravení producenti, je potrebná aj výchova
spotrebiteľov k uvedomelosti
pri nakupovaní potravín. Na
vlastnej koži pocítila nepríjemnosti plynúce z prílišnej aktivity
kontrolórov, pričom tvrdí, že
najlepšia kontrola je práve tá
od zákazníkov: „Malí výrobcovia
sú nútení poskytovať kvalitu, iné
im nezostáva. Prílišné kontroly,
najmä v priamych reláciách prvovýrobca – spotrebiteľ, nie sú
opodstatnené, pretože v týchto
prípadoch je najlepšou kontrolou
samotný konzument, ktorý vie
veľmi rýchlo naznačiť, ak nie
je spokojný s kvalitou, napríklad tým, že na danom mieste
prestane nakupovať.“ V druhej
časti svojej prednášky uviedla
Zuzana Homolová niekoľko
príkladov z praxe a priestor aj
diskutujúci z radov poslucháčov. Prednášajúce informovala
prítomných o kampani na
stránke www.changenet.sk na
podporu predaja z dvora, pod
ktorú sa už podpísalo takmer
1,5 tisíc podporovateľov.
(ik)

Želiezovskí gymnazisti na celoslovenskej výstave
V dňoch 18. – 20. apríla sa v areáli nitrianskeho
Agrokomplexu konal 21. ročník výstavy Mladý
tvorca. Ide o prezentačnú výstavu výrobkov
žiakov stredných škôl a jej hlavným usporiadateľom je Ministerstvo hospodárstva SR.
Je pochopiteľné, že inými typmi výrobkov
sa môžu prezentovať odborné školy, kde sú
dané výrobky produkované v rámci hlavných
vyučovacích predmetov, na rozdiel od škôl
s humanitným zameraním. Aj preto je výstava
mimoriadne pestrá – od priemyselných a rôznych remeselných výrobkov cez rôzne umelecko-úžitkové predmety, umelecké výrobky až po
prezentácie služieb a živé kultúrne vystúpenia.
Jednou zo 120 škôl z celého Slovenska,
ktoré sa zúčastnili na výstave Mladý tvorca
2013, bolo Gymnázium Želiezovce. V stánku
vystavovalo rôzne výtvarné práce a úžitkovo-ozdobné predmety. „Robíme to na umení
a kultúre, ale niekedy aj na iných predmetoch.
Sú to najmä maľované výrobky zo slaného cesta
alebo keramickej hmoty, obrázky vytvorené ser-

vítkovou technikou, magnetky, kvetináče, batikované vankúšiky, visačky, obrázky robené voskom
a moridlom, poháre, džbány, vázy zdobené farbami na sklo, netradičné šperky...“– predstavila
nám Michaela Matošová stánok želiezovských
gymnazistov, i svojich spolužiakov, ktorí sa na
výstave podieľali: Simona Juhászová, Veronika
Takáčová, Veronika Gellenová, Mária Ballová,
Michaela Štefaneková, Bianka Górová, Cynthia
Sárkányová, Dalida Pitáková, Gabriela Ivančinová, Karin Babinská, Viktória Subová.
Účasť školy na výstave už tretí rok zabezpečuje
Mgr. Ľuboslava Hrešková, PhD.: „Na rozdiel od
odborných škôl máme na takúto činnosť naozaj
málo priestoru, v podstate tieto veci vyrábame
iba v rámci predmetu umenie a kultúra. Niektoré výrobky žiaci vyrobili individuálne. Napr.
máme šikovnú maliarku Mišku Štefanekovú,
ktorá vytvorila sériu obrázkov s kvetinovou
tematikou maľovaných olejovými farbami na
plátno, alebo Gabiku Ivančinovú, ktorá uplietla
košíčky z novinového papiera.“

Význam účasti na výstave Mladý tvorca
nespočíva len v prezentácii zručností jednotlivých žiakov. Ako ďalej dodáva Ľuboslava

Hrešková: „Ide aj o motivovanie študentov
k činnostiam, ktoré podporujú rozvoj ich
fantázie, predstavivosti a zručnosti, ale aj o
prezentáciu školy a študijných odborov pre
ďalších potenciálnych záujemcov o štúdium
na škole a zároveň ide aj o reklamu pre mesto
a región.“
(šh)
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Dva nelegálne výruby odhalené

Oživiť tradíciu stavania mája sa Svodovčania pokúsili už pred
šiestimi rokmi. Podarilo sa. Aj v podvečer prvého mája tohto roka
sa zišlo okolo 70 obyvateľov tejto mestskej časti, aby bez akýchkoľvek oficialít, len tak,
pri speve postavili máj
a zabavili sa.
„Stavanie mája bolo už
tradične spojené s opekačkou pre deti i dospelých. Posedenie pri ohni
a pri hrách detí na detskom ihrisku bolo tento
rok obohatené o majáles.
Do tanca a spevu hralo
Duo Bon Bon. Pri jemných trampských pesničkách, gitare a krásnom speve ubiehal večer pri vatre pod hviezdnym nebom veľmi
rýchlo. Zatancovali sme si, zabavili, posedeli a porozprávali sme sa.
Rozchádzali sme sa až niekedy po polnoci do príjemnej, teplej, už
takmer letnej svodovskej noci v dobrej nálade a s dobrým pocitom,
že sme si pripravili opäť jedno pekné podujatie.“ – povedala nám
členka OZ Svodov Juliana Hanzova.
(šh, foto: ik)

Prevádzkovatelia, ale zrejme aj hostia
želiezovských pohostinstiev boli vo
februári vcelku disciplinovaní, aspoň
podľa správy o činnosti mestskej polície za druhý mesiac tohto roka. Hoci
sa mestskí policajti v zvýšenej miere
zameriavali na kontrolu dodržiavania
otváracích hodín miestnych hostincov
a vykonali 123 kontrol, len v troch prípadoch museli prevádzkovateľov vyzvať
k náprave pre nedodržanie „záverečnej“.
Príslušníci mestskej polície sa
v tomto období zameriavali aj na kontrolu možných nelegálnych výrubov
drevín pri Hrone. Vzhľadom na dlhú
zimu a pretrvávajúce nízke teploty bol
registrovaný výskyt nelegálnych výrubov a zameranie MsP na túto činnosť
bolo odmenené úspechom vo forme
odhalenia dvoch prípadov výrubov bez
povolenia.
Mestskí policajti zasahovali
vo februári v 14 prípadoch,
skontrolovali totožnosť 28
osôb, v 13 prípadoch riešili

Malí zdravotníci – 20 rokov spolupráce
ÚS SČK v Leviciach s materskými školami
Slovenský Červený kríž Územný spolok Levice v spolupráci s
materskými školami okresu organizuje prehliadku „Malí zdravotníci“,
ktorá v máji 2013 oslávi 20. výročie.
Prehliadka je určená pre deti predprimárneho veku s cieľom overenia
teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti poskytovania prvej pomoci pri ošetrovaní
jednoduchých zranení – odrenina,
popálenina, poštípanie hmyzom.
Prehliadky sa organizujú v
meste Levice, Želiezovce, Šahy a
Tlmače, zúčastňujú sa na nich deti
z materských škôl, ktoré sú členom
Klubu zdravých materských škôl.
Tento rok sa prehliadka uskutoční 23. mája 2013 v Materskej
škole, SNP 9, Želiezovce s účasťou
detí z MŠ, SNP 93, Želiezovce, Pohronský Ruskov, Čata, Čaka, Málaš,
Šarovce a Tekovské Lužany.
Tohtoročná prehliadka „Malí
zdravotníci“ bude mať názov „Po
stopách histórie prehliadok Malí
zdravotníci“. Hlavnými účastníkmi
sú trojčlenné družstvá 5 – 6-ročných detí sprevádzané učiteľkou.
Okrem aplikácie praktických skúseností v oblasti podávania prvej
pomoci sa deti stretnú s modelovou situáciou práce vodných záchranárov, s poskytovaním pomoci topiacemu sa. Oboznámia sa aj
s dopravnou situáciou zameranou
na predchádzanie úrazom, prakticky si vyskúšajú základné pravidlá
bezpečnosti. Cieľom je utvárať a

následne v praktických situáciách
uplatňovať zásady bezpečného
správania sa v cestnej premávke
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca,
spolujazdca, cyklistu alebo vodiča.
Pútavým a príťažlivým spôsobom
poskytujeme deťom základné informácie o tom, čo je zdravie a ako
sa oň starať. Veľký dôraz kladieme
na predchádzanie úrazom a iným
poškodeniam zdravia. V priebehu
dňa v edukačných aktivitách deti
získavajú poznatky o zdravom
spôsobe života, osvojujú si zručnosti potrebné pri poskytovaní
prvej pomoci.
Tohtoročný jubilejný 20. ročník
prehliadky ,,Malí zdravotníci“
bude spojený s odberom krvi.
Darovanie krvi je skutočným ,,darom života“, ktorý zdravý jedinec
môže poskytnúť ľuďom chorým
a po úrazoch. Je to veľmi prospešný
a život zachraňujúci krok. Cieľom
tejto akcie je šíriť myšlienku darcovstva najmä medzi mladými ľuďmi, a
tým zvýšiť ich záujem o vysoko humánny čin, akým bezpríspevkové
darovanie krvi nepochybne je. Darovaním krvi sa snažíme podporiť
humánnu myšlienku i prostredníctvom našich najmenších.
Príďte darovať krv dňa 23. mája
2013 do Materskej školy na ulici
SNP 9 v Želiezovciach v čase od
7.30 do 10.00 hod. Ďakujeme.
Kolektív MŠ Lienka,
Ildikó Kállaiová, riaditeľka MŠ

priestupky napomenutím a v 25 prípadoch blokovou pokutou. Na pokutách
vybrala MsP v tomto mesiaci 350 eur.
V marci riešila 30 priestupkov, z nich
polovicu napomenutím. V 15 prípadoch
uložili policajti blokovú pokutu, celkovo
vo výške 200 eur.
(ik)

Mestskí policajti v spolupráci s pracovníkmi mestského úradu riešili okrem iných
aj prípad uhynutého psa, ktorého majiteľ
vyhodil vo vreci k potoku pri ceste od
železničného priecestia smerom na Veľký
Dvor. Uhynuté zviera nakoniec skončilo
v žilinskej kafilérii.
Foto: msp

Polície budú užšie spolupracovať
Policajný zbor SR (PZ SR) sa spolieha na spoluprácu s mestami a obcami, najmä s ich mestskými a obecnými políciami.
Povedal to policajný prezident Tibor Gašpar na stretnutí vedúcich predstaviteľov PZ SR s predstaviteľmi samosprávy,
mestských a obecných polícií 25. apríla v Nitre. Ako pre naše
noviny povedal náčelník Mestskej polície v Želiezovciach Branislav Alakša, ktorý sa stretnutia zúčastnil, Policajný zbor má
záujem na užšej spolupráci najmä v oblasti udržiavania verejného poriadku, bezpečnosti cestnej premávky a riešenia problémov menšín a skupín neprispôsobivých občanov. „Spolupráca
medzi štátnou a mestskou políciou sa má zlepšiť aj v oblasti
prevencie kriminality, najmä informovania detí v materských
a základných školách, dôchodcov a pracovníkov na rizikových
pracoviskách, ako sú banky alebo čerpacie stanice,“ povedal

Stavanie mája v Mikule

→10

Tradícia stavania mája sa uchytilia aj v mestskej časti Mikula,
kde ju organizuje Občianske združenie Mikulčan. Aj tento rok
sa uskutočnil na dvore miestnej materskej školy v prvý májový
deň. Podujatie zaznamenalo vysokú účasť, čo svedčí o dobrej
práci miestneho OZ a záujme o účasť na ním organizovaných
akciách nielen zo strany
Mikulčanov. „V areáli
škôlky sme sa zišli za
pekného počasia. O bohatý program sa postarala
country skupina Arizona z
Hronoviec, spevokol Fialky zo Želiezoviec a svoje
umenie predviedli aj súrodenci Kúdelovci zo Svodova v hre na gitare. Po peknom programe
bolo postarané o občerstvenie v podobe štyroch druhov gulášov
a príjemné posedenie na ktorom sa zúčastnilo 150 – 200 občanov
z Mikuly, Svodova a Želiezoviec. Za vydarenú akciu sa chceme poďakovať všetkým účinkujúcim, sponzorom a prípravnému výboru,”
povedal predseda OZ Mikulčan Pavol Ivan.
(ik)
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Ďalšie úspechy ZUŠ

Výsledkami konkurencieschopná, vybavením zďaleka nie
Ako tradične, s blížiacim sa koncom školského roka sa častejšie
organizujú súťaže pre žiakov
základných umeleckých škôl
na rôznych úrovniach. A ako
tradične, žiaci ZUŠ Franza
Schuberta v Želiezovciach sa
zúčastňujú celoštátnych súťaží,
z ktorých si pravidelne odnášajú
najvyššie ocenenia. Nebolo to
inak ani v uplynulom období,
keď sa žiaci hudobného odboru zúčastnili medzinárodných
súťaží.
V marci sa Fanni Klimajová
zúčastnila medzinárodnej gitarovej súťaže v Bojniciach. Zapojilo sa do nej 32 škôl, okrem
slovenských aj jedna z Českej republiky, celkovo 78 účastníkov,
ktorí štartovali v 5 kategóriách.
Na podujatí, organizovanom
Ministerstvom školstva SR, mestom Bojnice a ZUŠ v Bojniciach
získala Fanni Klimajová v I. kategórii bronzové pásmo. Na súťaž ju pripravil Július Kormoši.
V apríli sa konala celoslovenská súťažná prehliadka s medzinárodnou účasťou v sólovej hre

na saxofóne, ktorú zorganizovala ZUŠ Jána Melkoviča v Starej
Ľubovni. Súťaže sa zúčastnilo
29 žiakov základných umeleckých škôl Slovenska a českých
Dubnian. Žiak ZUŠ F. Schuberta v Želiezovciach Ľudovít
Štefanec získal v II.
kategórii zlaté pásmo.
Význam tohto výsledku umocňuje fakt, že
v troch kategóriách
bolo udelených iba 8
zlatých pásiem. Ľudovíta Štefanca pripravil
Ľubomír Neviďanský,
jeho
korepetítorom
bol Eugen Banda.
Za úspechom žiaka želiezovskej ZUŠ
a jeho umiestnením
sa v absolútnej slovenskej elite sa skrýva namáhavá
práca a enormné úsilie všetkých
dotknutých aktérov, a to všetko
v podmienkach, ktoré sú s podmienkami na iných školách
neporovnateľné. „Pred súťažou
nám riaditeľ hostiteľskej školy
ukázal svoju inštitúciu. Počas

prehliadky sme zažili poriadny
šok. Vo všetkých miestnostiach je
plávajúca podlaha, plastové okná,
každá trieda je vybavená klavírom, keyboardom a digitálnym
pianom. Keď sme sa spýtali, na
akých dychových nástrojoch hrajú
žiaci ZUŠ Jána
Melkoviča, zažili sme ďalšie
prekv ap e ni e :
jeden ich saxofón má vyššiu
hodnotu ako
všetky dychové
nástroje
na
našej škole,“
hovorí riaditeľ
želiezovskej
ZUŠ
Július
Klimo o svojich dojmoch
z umeleckej školy v Starej
Ľubovni. S radosťou pritom
konštatuje, že úspech Ľudovíta
Štefanca vo svojej kategórii bol
svojím spôsobom mimoriadny:
„Obecenstvo bolo upozornené,
aby tlieskalo až po odznení
všetkých, daným účastníkom

prednesených skladieb. Takmer
po celú dobu sa mu to aj darilo
dodržiavať. Náš Lajko Štefanec
vystupoval ako predposledný a reakcia publika na jeho hru bola
nad očakávanie kladná. Už po
prvej skladbe sa nezdržalo a nášmu žiakovi vehementne tlieskalo.
Po druhej skladbe všetci v sále už
tlieskali postojačky – s porotou na
čele a my sme boli nesmierne hrdí.
Uvedomili sme si, že na našej malej škole vykonávame svedomitú
prácu. Svedčí o tom aj jediné zlaté
pásmo v II. kategórii pre nášho
žiaka,“ dodáva riaditeľ ZUŠ F.
Schuberta, ktorá svojím vybavením možno nepoteší, výkonmi
svojich žiakov sa však zaraďuje
do slovenskej elity. Je evidentné, že dosahovať porovnateľné
a lepšie výsledky ako väčšina
iných škôl, a to všetko v horších
podmienkach, si vyžaduje väčšie
úsilie vedenia školy, učiteľov
i žiakov. Len si predstavme, čo
všetko by mohli dokázať, keby
mali vytvorené podmienky ako
napríklad v Starej Ľubovni...
Ladislav Levicky

Podnikatelia vyčkávajú a prechádzajú na eseróčky

V snahe pokračovať v podpore malých
a stredných podnikateľov v Želiezovciach
mesto pristúpilo k pokračovaniu poskytovania podnikateľských poradenských služieb aj
po ukončení projektu Rozvoj podnikateľskej
infraštruktúry miest Želiezovce a Isaszeg
prostredníctvom centier podnikateľských
služieb. V rámci projektu bol obnovený dom
služieb, ktorý bol zároveň premenovaný na
Centrum podnikateľských služieb. Po dobu
trvania projektu mohli záujemcovia z radov
podnikateľov dostať poradenstvo v oblasti
práva, daní, financií, účtovníctva a podnikateľských zručností.
„Chceme naďalej pokračovať v našej snahe
a pomocou rôznorodých podporných nástrojov
podnecovať skvalitňovanie podnikateľského
prostredia v Želiezovciach,“ vyjadril sa primátor mesta k úspešnému cezhraničnému projektu a nezostalo iba pri slovách – po ukončení
projektu bolo poradenstvo pre podnikateľov
obnovené. Dostupné je každú tretiu stredu
v mesiaci od 9:00 do 14:30 hod v poradenskej
kancelárii na 2. poschodí Centra podnikateľských služieb. Na úhrade nákladov spojených
s poradenskými službami sa z veľkej časti podieľa mesto Želiezovce, záujemcovia zaplatia
zvýhodnenú cenu vo výške 1,50 eur na hodinu.
Po krátkej pauze v poskytovaní poradenstva od ukončenia projektu v polovici minulé-

ho roka do začiatku tohto roka si podnikatelia
opäť začínajú zvykať na možnosť, ktorú počas
trvania projektu v narastajúcej miere využívali.
„Otázky podnikateľov v súčasnosti najčastejšie
smerujú k výhodnosti živnosti, resp. založenia
spoločnosti s ručením obmedzeným, vedenia
jednoduchého, resp. podvojného účtovníctva
a k možnostiam
získavania
nenávratných finančných
príspevkov z rôznych
projektov. Časté sú
aj otázky týkajúce
sa dane z pridanej
hodnoty, zamestnávania, vytvárania
a optimalizácie pracovných miest vzhľadom na výdavky podniku,“
hovorí poradkyňa Mária Haim, zaoberajúca sa
komplexným podnikateľským poradenstvom,
vedením účtovníctva, zakladaním spoločností
a ďalšími službami s tým spojenými. Potvrdila,
že väčšina jej klientov sú spoločnosti s ručením
obmedzeným a mnoho ďalších podnikateľov
v uplynulom období zmenilo formu svojho
podnikania zo živnosti na s.r.o. „Urobili to
najmä s cieľom ochrániť svoj majetok, keďže
ako živnostníci ručia celým svojím majetkom,
v eseróčke len do výšky základného imania.
Rozdielov je viac a ako aj všeobecný trend
naznačuje, výhody s.r.o. prevažujú nad jej ne-

výhodami,“ hovorí a potvrdzuje, že náklady na
založenie s.r.o. neprevyšujú 500 eur. Spoločnosť
s ručením obmedzeným je najvyhľadávanejšou
formou vzhľadom na to, že najčastejším cieľom
prechodu zo živnosti na formu obchodnej
spoločnosti je ochrana osobného majetku
podnikateľov, preto podľa Márie Haim iné
formy obchodných spoločností ako verejná
obchodná spoločnosť alebo komanditná
spoločnosť sú v súčasnosti málo využívané.
Počas našich minuloročných rozhovorov s poskytovateľmi poradenstva v Centre
podnikateľských služieb sme čelili pesimisticky ladených vyjadreniam o tom, že často
viac podnikateľov sa zaujímalo o možnosti
zrušenia živnosti, než jeho založenia. Teraz
podľa Márie Haim prežívame obdobie
vyčkávania. „Podnikatelia, ktorí ´prežili´ minulý rok, teraz už nerozmýšľajú nad zrušením
živnosti, skôr vyčkávajú. Nové pracovné miesta
nevznikajú, aspoň nie v našom okolí. Ľudia
však nakupujú, v tejto oblasti krízu nevidieť,“
dodáva s nádychom optimizmu, keďže spotreba podporuje ekonomické oživenie. Kým na
celom svete vlády a organizácie len hádajú, ako
dostať ekonomiky na rastovú dráhu, občania
a samospráva, každý svojím spôsobom a podľa
svojich možností, prikladajú ruku k podpore
ekonomiky. Veď tak spotreba, ako aj zabezpečenie poradenstva je určitým druhom podpory
miestneho podnikateľského sektora.
(ik)
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Pavol Dobrovický (nar.: 23. 8. 1948, Želiezovce)
fan Mezőlaky si jeho výborné danosti všimol tiež veľmi skoro, a tak už ako 16-ročný
(s lekárskou výnimkou) mohol nastúpiť do
prvého družstva a hrávať so svojimi veľkými idolmi. „Nikdy som sa nepovažoval za
sebca, svojim spoluhráčom som servíroval
dobré a lepšie prihrávky a oni tiež, hodní
svojho remesla, mi ponúkali použiteľné
prihrávky na tácke. Poverovali ma aj kopaním penált a nepochybil som ani raz. Boli
také majstrovské ročníky, keď som do siete
súperov trafil 25-krát a stal som sa kráľom
strelcov. Bolo potešenie účinkovať v jednom tíme s Vojtom Kocsisom, Milanom
Michlom, Róbertom Riedlom, Viktorom
Virágom, Števom Szabóm, Jarom Liptákom
či Lacom Harangozóm.“ V družstve dospelých účinkoval dvanásť sezón. Jeho pestrá Počas vojenskej služby hrával za mužstvo Hrafutbalová kariéra prebiehala v znamení níc na Moravě.
zhromažďovania zážitkov. „Akoby to bolo
len teraz, čo sme nastúpili proti Újpesti
čom s dobrým driblingom a citom na góly,
Dózsa, v ktorého radoch účinkoval Bene
z mojej hry však chýbala rýchlosť a dôraz.
či Fazekas, alebo proti Petrášom a SzikoNapriek tomu som s obdobím stráveným
rom posilnenému Interu.
na ihrisku spokojný,“ konštatuje pri našej
V zápase proti výberu
rozlúčke.
(ág)
starých pánov Maďarska
som sa mohol postaviť
FUTBAL
proti Fenyvesimu a Mátraimu.“ V roku 1976 utrIV. liga – dospelí –juhovýchod
pel v Marcelovej zranenie
Váhovce – Želiezovce 4:0 (0:0)
kolena, kvôli ktorému
Želiezovce – Veľký Meder 0:0
musel svoju aktívnu činVrakúň – Želiezovce 4:0 (3:0)
nosť ukončiť. Ako dôDun. Streda B – Želiezovce 1:0 (0:0)
chodca síce sem-tam si
Želiezovce – Štúrovo 3:1 (1:1) Rotík S. 2,
príde pozrieť majstrovské
Kokoška
stretnutia nášho mužstva,
IV. liga – dorastenci – juhovýchod
futbal však väčšinou
Bánov – Želiezovce 3:0 (1:0)
sleduje už len v televízii.
Ako dvadsaťročný v želiezovskom družstve dospelých.
Želiezovce – Veľký Meder 3:0 (2:0) Klimaj,
„Bol som technickým hráHutai, Princ
Uľany n/Ž. – Želiezovce 3:1 (2:0) Klimaj
Sereď – Želiezovce 3:3 (3:0) Klimaj 2,
Klenko
Takmer pol stovky
Želiezovce – Štúrovo 0:6 (0:2)
žien (a niekoľko mužov) sa zišlo v sobotu
III. liga – starší žiaci – juh
13. apríla vo veľkej sále
Okoličná n/O. – Želiezovce 1:1 (0:1) Felyo
domu kultúry v ŽelieŽeliezovce – Nové Zámky B 5:0 (1:0)
zovciach, aby holdovaSzokol R., Koráč, Paluška, Sokol L.,Pálinkás
lo svojej obľúbenej fyKomárno – Želiezovce 5:0 (1:0)
zickej aktivite – zumba
Želiezovce – Tvrdošovce 6:0 (4:0) Szokol R.
fitnessu. Zumba je
2, Paluška, Vrba, Majtán, Pálinkás
novým trendom v oblasti telesného pohybu
III. liga – mladší žiaci – juh
a fitness, ktorý veľmi
Okoličná n/O. – Želiezovce 3:1 (1:0)
rýchlo získal populaMolnár
ritu na celom svete.
Želiezovce – Nové Zámky B 4:0 (2:0) Burín
Kombinuje latinskoamerickú hudbu s dynamickými pohybmi, pričom využíva elementy
2, Molnár, Kúdela
tancov ako salsa, flamenco, hip-hop, cha-cha, samba a ďalšie.
Komárno – Želiezovce 7:1 (3:0) Molnár
Pod vedením dvoch inštruktoriek sa cvičilo tri hodiny bez prestávky. Na spoločnom cvičení
Želiezovce – Tvrdošovce 4:3 (1:3) Murín 2,
sa zúčastnili návštevníčky hodín zumby v Želiezovciach aj z okolitých obcí. Fitness-maratón
Dudáš 2
bol obohatený o tombolu a darček pre každého účastníka.
Foto (ik)
(in)
Ako dieťa nielen rád plával, ale aj rád hrával futbal. Vo voľnom čase túžil omnoho
viac zdržiavať sa na futbalovom ihrisku
ako pri knihách. Keď mal 13 rokov, bol
už oporou mládežníckeho tímu a tréner Imrich Urbán bol s jeho výkonom
na ihrisku bezpodmienečne spokojný.
V spoločnosti hráčov ako Öcsi Dávid,
Juro Majtán a ďalších s istotou vyhrávali
súťaže majstrovstiev okresu. Aj pre Paliho
boli stretnutia proti Juru nad Hronom,
Starému Tekovu, Tekovským Lužanom či
Kozárovciam významnými meraniami síl.
„Po jednom z tréningov tréner, ujo Imro vyhlásil, že útočník, i keď je pravonohý, musí
vedieť strieľať obomi nohami. V priebehu
niekoľkých týždňov sa mi podarilo zrealizovať sen, o ktorom som si myslel, že sa
nedá uskutočniť: ľavou nohou som strieľal
rovnako presne ako pravou,“ spomína si na
udalosti spred 50 rokov bývalý, mimoriadne nadaný útočník.
Vtedajší tréner družstva dospelých Šte-

Zumba-maratón v Dome kultúry
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Így látjuk mi,

ilyen címmel nyílt kiállítás április 8-án a művelődési otthonban,
amelyen a nagyközönség Szabó László és Vavreczky József fényképeivel ismerkedhetett meg. Az ünnepi megnyitón fellépett a
Gereben népi zenekar két tagja és a Kincső két szólistája, majd a
szerzőket Kovács Csomor Endre pedagógus mutatta be. Szabó László
a komáromi Jókai Színházban dolgozott fényképészként,
később
különféle folyóiratokkal működött együtt,
és
fényképezést
tanított. Jelenleg a
komáromi múzeum
fényképészeként tevékenykedik. Műveit
eddig több mint 130,
ebből 62 egyéni kiállításon mutatta be. Szlovákiában és Magyarországon is kiérdemelte a fotóművész titulust. Vavreczky József 1973
óta foglalkozik fényképészettel, a 90-es évek óta pedig filmezéssel
is. Grafikai stúdiójában már két évtizede készít reklámokat, kiadványokat és egyéb nyomtatványokat. Operatőrként két televíziós
dokumentumfilm készítésében vett részt, emellett több kisebb fotós
és filmes munkákat is készített. „Hiszem, hogy minden alkotásommal egy múltba tekintő dokumentumot alkotok, amely deformáció
nélkül adja ezt át az utókornak” – vallja a fényképész és Nagyölved
egykori polgármestere egy személyben. A fotók mondanivalójukkal
lenyűgözték a megnyitó látogatóit, többek közt Szabó László portréi
és Vavreczky József panoramatikus tájképe, amely Nagyölvedről
nézve ábrázolja a Zselíz és Esztergom közötti vidéket.
(ik)

Polície budú užšie spolupracovať

7→

želiezovský náčelník, podľa ktorého policajný zbor sprístupní mestským a obecným políciám aj svoju evidenciu
motorových vozidiel, čím prispeje k zefektívneniu práce
MsP pri zabezpečovaní bezpečnosti cestnej premávky. „Pri
práci máme k dispozícii evidenciu obyvateľstva a keď budeme môcť pracovať aj s evidenciou motorových vozidiel,
značne nám to uľahčí prácu. Polícia síce doteraz poskytovala
údaje z evidencie, jej priame sprístupnenie však našu činnosť
urýchli. Ako sa vyjadrili aj poprední predstavitelia policajného zboru, v dnešnej informačnej dobe môže urýchlenie prenosu informácií medzi štátnou a mestskou políciou značne
prispieť k efektívnejšiemu výkonu služby na oboch stranách,“
povedal náčelník a dodal, že policajné prezídium bude oveľa
viac ako v minulosti vytvárať priestor pre spoločný výkon
služby pri udržiavaní verejného poriadku.
(ik)

KU DŇU MATIEK
Michaela Misiaková,
V. B, ZŠ Želiezovce

prijmi, prosím,
kyticu voňavých fialiek.

Pre mňa si tu bola od malička.
V tebe vidím svojho anjelička.

Týmito veršami ti iba jedno
povedať chcem:
„Mami, mám ťa rada
a veľmi ťa milujem.“

Mamičke

Chodiť si ma naučila
a zlozvyky odučila.
Hrali sme sa rady spolu
a niekedy v hrách mali smolu.
Vždy keď sme sa hrávali,
dobrú náladu sme mávali.
Dobre si mal vychovala
a ja som ti dôverovala.
Mamička, keďže sa blíži
Deň matiek,

Vivien Virágová
VI. B, ZŠ Želiezovce

Moja mama

Na svete sú poklady,
ktoré kdekto hľadá.
Ja však hľadať nemusím,
to, čo mám tak rada.
Netreba mi nádheru,
kráľovského zámku,
stačí mi, že pri sebe
mám vždy svoju mamku.

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek
9. 3. Kristián Lakatoš, 12. 4. Rudolf Hegedűs, 19. 4. Sandra Szalaiová, 29.
4. Lara Vargová, 30. 4. Áron Cserba (všetci Želiezovce)

Sľúbili si vernosť
6. 4. Gabriel Kóša (Štúrovo) – Bernadett Bitterová (Želiezovce), 20. 4.
Maroš Csonka (Želiezovce) – Monika Trnková (Levice), 27. 4. Rastislav
Kocian (Sikenica) – Dajana Némethová (Sikenica), Jozef Lešniak (Kukučínov) – Iveta Behanová (Kukučínov), Gabriel Balla (Želiezovce) – Eva
Molnárová (Šalov), 4. 5. Štefan Balog (Želiezovce) – Katarína Kochanová
(Fiaš), Ľuboš Streda (Želiezovce) – Martina Rigová (Želiezovce), Jozef
Ďurač (Želiezovce) – Lucia Lakatošová (V. Krtíš), 5. 5. Roman Dohňanský
(Svodov) – Veronika Macurová (Svodov), 11. 5. Alexander Gál (Želiezovce)
– Marta Václavíková (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Eva Antalová
13. 05.
Zlatica Horváthová 01. 05.
Júlia Jakabová
24. 05.
Miroslav Kozák
18. 05.
Ondrej Lakatoš
10. 05.
Éva Mokos
14. 05.
Adreana Striešková 19. 05.
Gabriel Szolár
17. 05.
Zdenka Šimová
16. 05.
Judita Tokarčíková 01. 05.
60
Viera Eliášová
Anna Lakatošová
Alžbeta Lichtnerová
Ida Molnárová
Juraj Šafár

31. 05.
27. 05.
29. 05.
02. 05.
23. 05.

Anna Tóthová
Jozef Vereš

23. 05.
26. 05.

70
Pavel Birdáč
09. 05.
František Jozefík 21. 05.
Jolana Komrhelová 05. 05.
Margita Košová
29. 05.
Helena Kovácsiková 29. 05.
80
Jozef Kečkéš
Jozef Levák

17. 05.
26. 05.

90
Anna Koříneková 16. 05.

Opustili nás – Elhunytak

11. 4. Margita Vidová (Želiezovce, 89 r.)Anna Pauková (Salka, 86 r.), Margita Józsová (Salka, 84 r.), 16. 4. Mária Šuchterová (Nýrovce, 93 r.), 29. 4.
Mikuláš Macháček (Želiezovce, 71 r.), 30. 4. Ján Szalma (Želiezovce, 61 r.),
6. 5. Zuzana Sonkolyová (Želiezovce, 84 r.)
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Dokážeš zachrániť život?

Žalúzie - Rolety

Každý človek by to mal vedieť.

– urob si online kurz priamo z domu
– získaj certifikát do Krajiny záchrancov
Informácie o kurzoch na www.scklevice.sk, 036/6307 900

Príjmeme vodičov kamiónu
na reláciu ČR-HU.

FOTOSTUDIO AB

Mierová 24, 2. posch. (dom služieb), Želiezovce

0915 394 334

Fotenie:

SVADBY - DETI - TABLÁ - PORTRÉTY
Vyvolanie fotiek: matné, lesklé do rozmerov A3, foto na plátno,
foto albumy.
Otvorené denne od 9:00 do 16:00. V neprítomnosti prosím volať na tel. č.:
(13-14)

0905 877 696

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch:
20. mája, 24. júna, 22. júla, 19. augusta, 23. septembra, 21.
októbra, 25. novembra a 16. decembra.
Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť
Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska budeme odvážať v dňoch:
21. mája, 25. júna, 23. júla, 20. augusta, 24. septembra, 22.
októbra, 26. novembra a 17. decembra.
Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova,
Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho,
Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová,
Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho
a Zlatnícka budeme odvážať v dňoch:
22. mája, 26. júna, 24. júla, 21. augusta, 25. septembra, 23.
októbra, 27. novembra a 18. decembra.
Z obchodov v dňoch:
23.a 24. mája, 27. a 28. júna, 25. a 26. júla, 22. a 23. augusta,
26. a 27. septembra, 24. a 25. októbra, 28. a 29. novembra a 19.
decembra.
Mestský úrad Želiezovce

v priebehu roka 2013 začne v intraviláne
mesta Želiezovce poskytovať
zabezpečenie objektov:
- firemných priestorov,
- súkromných rodinných domov
- bytov
pultom centralizovanej ochrany.
Zabezpečenie objektov
v spolupráci s Mestskou políciou
má niekoľko výhod:
- väčšie právomoci pri zásahu
- 20-ročná osobná a miestna znalosť
- priebežné celodenné fyzické monitorovanie objektov
- ceny porovnateľné s konkurenciou alebo nižšie
V prípade záujmu kontaktujte náčelníka MsP
na tel. čísle: 0905 891 442.

POVEDZ MI PREČO!
Cena 14,95 €
Bratislava, Ikar 2013.
Kniha prináša odpovede na viac ako 180 otázok, na ktoré
dospeláci nie vždy vedia odpovedať. Aj hry so samolepkami.
BABIČKINA LEKÁREŇ NAD ZLATO.
Cena 14,24 €
Bratislava, Príroda 2013.
Liečivé rastliny sú našimi pomocníkmi, tak ich využime! Bohato ilustrovaná kniha, rady na spracovanie bylín.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
(
7711000) ajánlata:

kniznicazeliezovce@gmail.com
www.facebook.com/KniznicaZeliezovce

Mišenčíková, T.: MILUJEM ŤA, JUSTIN!
Cena 9,26 €
Bratislava, Motýľ 2013.
Príbeh tínedžerky, ktorá na vlastnej koži spozná život celebrity.

www.fotostudioab.sk, e-mail: anikobotta@fotostudioab.sk

Harmonogram vývozu triedeného
odpadu na rok 2013

Mestská polícia
v Želiezovciach

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

(13-10)

• exteriérové, interiérové
▪ Plastové okná
▪ Protihmyzové sieťky
▪ Plastové a hliníkové rolety
▪ Silikónové tesnenie okien a dverí
▪ Plastové zhrňovacie dvere
LUNAP - ČOMOR 0905 42 00 44, 0908 706 357

– nauč sa poskytnúť prvú pomoc

(13-04)

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

Poď na www.prvapomoc.sk

Kamionsofőrt keresünk
cseh-magyar relációra.
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Bellmann,H.: MILYEN ROVAR EZ?
Ára 8,50 €
Budapest, Sziget 2013.
Praktikus határozó, 170 rovarfaj részletes leírása.
Joyce,B.: AZ ELLOPOTT MENYASSZONY
Ára 7,97 €
Budapest, Halequin 2013.
Igazi romantikus, de egyben rejtelmes regény.
ISKOLAÉRETT VAGYOK?
Ára 2,29 €
Budapest, Magnusz 2013.
Szintfelmérő óvodásoknak (tudod-e? tájékozódás térben és
időben...) 48 matricával.
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Dobrovický Pál (szül.: 1948. VIII. 23., Zselíz)
több mint ötven évvel ezelőtti ň
korszakra az egykori, kitűnő
képességekkel megáldott csatár.
Mezőlaky István, a felnőtt gárda
edzője is korán felfigyelt remek
adottságaira, technikájára, így
már tizenhat évesen (orvosi
engedéllyel) a nagy példaképekkel együtt kergethette a labdát.
„Sosem tartottam magam önzőnek, társaimat jobbnál jobb
labdákkal szolgáltam ki, ám ők
is mesterségükhöz méltóan, tálcán tálalták elém a használható
labdákat. A tizenegyesek végrehajtását is rám bízták, egyszer
sem hibáztam. Akadtak olyan
idények, hogy huszonötször is
betaláltam az ellenfelek kapujába, és én lettem a gólkirály. 1965-ben
Öröm volt együtt
szerepelni Kocsis
Bélával, Michlo Milannal,
Riedl Róberttel, Virág Viktorral, Szabó Pityuval, Lipták
Jaróval és Harangozó Lacival.”
Tizenkét évet húzott le a felnőtt alakulatban. Fordulatos és
változatos pályafutása élmények halmozásával telt. „Mintha
csak most lett volna a Benével
és Fazekassal pályára lépő Újpesti Dózsa elleni párharc, vagy
a Petrášsal és Szikorával feltűzdelt
Inter elleni viadal. A magyar öregfiú-válogatottal vívott meccsen
A helyi magyar tanítási nyelvű gimnázium diákjaként a
Fenyvesivel és Mátraival is farbrünni nemzetközi gépipari vásáron, jobbról a második.
kasszemet nézhettem.” 1976-ban

Garami gyerekként nemcsak úszni, de
focizni is szeretett. Szabadidejét sokszor
inkább a futballpályán töltötte volna,
minthogy a könyveket bújja. Tizenhárom
éves korában már az iúsági csapat oszlopos
tagja, Urbán Imre edző tökéletesen elégedett volt teljesítményével. Dávid Öcsivel,
Majtán Gyurival és a többi csapattárssal általában fölényesen nyerték a járási bajnokságot. A garamszentgyörgyiek, az óbarsiak,
a nagysallóiak és a garamkovácsiak elleni
összecsapások jelentős erőfelmérésnek bizonyultak Pali számára is. „Az egyik edzést
követően Imre bácsi kijelentette, hogy egy
csatárnak, ha jobb lábas, akkor a ballal
is tudnia kell lőni. Néhány hét leforgása
alatt aztán sikerült egy olyan álmot megvalósítanom, amire azt hittem, hogy szinte
lehetetlen: ballal ugyanúgy betaláltam a
kapuba, mint jobbal” – emlékezik vissza a

Zumba-maraton a kultúrházban
Csaknem félszáz hölgy (és néhány úr) jött össze április 13-án,
szombaton délután a zselízi művelődési otthon nagytermében,
hogy kedvenc testmozgásának
– a zumba fitnesznek – szenteljen néhány órát. A zumba
egy viszonylag új mozgásforma,
amely gyorsan terjed világszerte.
Latin-amerikai zenét kombinál
különböző
mozgáselemekkel,
köztük például olyan táncokkal,
mint a salsa, a flamenco, a hiphop, a csacsacsa, a szamba. Két
tornáztató vezetésével a résztvevők három órán keresztül, megállás nélkül tornáztak. A közös testmozgáson nemcsak a zselízi zumba-szakosztály tagjai,
hanem a környező községek zumbásai is részt vettek. A fitnesz-maraton kitartó résztvevőit a
szervezők tombolával és egyéni ajándékkal örvendeztették meg.
(ik)

egy Marcelházán
elszenvedett térdsérülés után kénytelen volt szögre
akasztani a csukát.
Ny ugdíjasként
itt-ott ugyan kilátogat csapatunk
bajnoki összecsapásaira, a futballt
azonban
már
csak a televízió
képernyőjén kíséri
figyelemmel. „Jól
cselező, technikás,
gólerős
focista
voltam, játékomból
viszont hiányzott
a gyorsaság és a
keménység. Ennek
ellenére elégedett
vagyok a pályán eltöltött időszakkal” – állapítja meg a búcsúzó
kézfogásnál.
(ág)
LABDARÚGÁS
A csapat – IV. liga – délkelet
Váhovce – Želiezovce 4:0 (0:0)
Želiezovce – Veľký Meder 0:0
Vrakúň – Želiezovce 4:0 (3:0)
Dun. Streda B – Želiezovce 1:0 (0:0)
Želiezovce – Štúrovo 3:1 (1:1) Rotík S. 2,
Kokoška
iúsági csapat – IV. liga – délkelet
Bánov – Želiezovce 3:0 (1:0)
Želiezovce – Veľký Meder 3:0 (2:0) Klimaj,
Hutai, Princ
Uľany n/Ž. – Želiezovce 3:1 (2:0) Klimaj
Sereď – Želiezovce 3:3 (3:0) Klimaj 2,
Klenko
Želiezovce – Štúrovo 0:6 (0:2)
Diákcsapat – III. liga – dél
Okoličná n/O. – Želiezovce 1:1 (0:1) Felyo
Želiezovce – Nové Zámky B 5:0 (1:0)
Szokol R., Koráč, Paluška, Sokol L.,Pálinkás
Komárno – Želiezovce 5:0 (1:0)
Želiezovce – Tvrdošovce 6:0 (4:0) Szokol R.
2, Paluška, Vrba, Majtán, Pálinkás
Kölyökcsapat – III. liga – dél
Okoličná n/O. – Želiezovce 3:1 (1:0)
Molnár
Želiezovce – Nové Zámky B 4:0(2:0) Burín
2, Molnár, Kúdela
Komárno – Želiezovce 7:1 (3:0) Molnár
Želiezovce – Tvrdošovce 4:3 (1:3) Murín 2,
Dudáš 2
(in)
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A művészeti alapiskola további sikerei

Felszereltségben nem, eredményekben versenyképes
Mint ahogy az már lenni szokott,
a tanév végének közeledtével
gyakrabban szerveznek a művészeti alapiskolák részére különféle
szintű versenyeket. Mint ahogy
az lenni szokott, a zselízi Franz
Schubert Művészeti Alapiskola is részt vesz ezeken
az országos megmérettetéseken, és rendszerint el is
hozza onnan a legnagyobb
kitüntetéseket. Nem volt ez
másképp az eltelt időszakban sem, amikor a zenei
részleg tanulói nemzetközi
versenyeken vettek részt.
Márciusban Klimaj Fanni
Bajmócon vett részt egy
nemzetközi
gitárversenyen,
amelybe 32 iskola kapcsolódott
be, a hazaiakon kívül egy cseh
is. Összesen 78 versenyző 5 kategóriában versenyzett. Az SZK
Oktatásügyi
Minisztériuma,
Bajmóc városa és a Bajmóci Művészeti Alapiskola rendezvényén
Klimaj Fanni az I. kategóriában
bronzsávos minősítést szerzett.
A versenyre Kormoši Gyula készítette fel.

Áprilisban zajlott a nemzetközi
részvétellel is színesített országos
seregszemle szóló szaxofonjátékban, amelyet a Stará Ľubovňa-i
Ján Melkovič Művészeti Alapiskola rendezett. A versenybe
29
tanuló
kapcsolódott
be Szlovákia
művészeti
alapiskoláiból
és
a csehországi
Dubňanyból.
Štefanec Lajos, a zselízi
Franz Schubert Művészeti Alapiskola növendéke a II.
kategóriában aranysávos lett. Az
eredmény értékét növeli, hogy
három kategóriában csupán 8
aranysávos minősítést osztottak
ki. Štefanec Lajost Ľubomír Neviďanský készítette fel, zongorakísérője Banda Jenő volt.
A zselízi művészeti alapiskola növendékének sikere és
a szlovák elitben elért jó helyezése mögött rengeteg fáradságos

munka és szorgalom húzódik
meg, mindez olyan körülmények
között, ami összehasonlíthatatlan
a más iskolák adta feltételekkel.
„A verseny előtt a vendéglátó
iskola igazgatója bemutatta az
intézményt. A bemutatót igazi
sokként éltük meg. Minden helyiségben fapadló, műanyag ablakok, minden osztályban zongora, keyboard és digitális zongora.
Amikor megkérdeztük, hogy
milyen fúvóshangszereken játszanak a Ján Melkovič zeneiskola tanulói, újabb meglepetésben
volt részünk: egyetlen szaxofonjuknak nagyobb az értéke, mint
az összes fúvós hangszeré, ami a
mi iskolánkban van” – mondta
a zselízi intézmény igazgatója,
Július Klimo a Stará Ľubovňa-i
iskolában szerzett tapasztalatairól. Örömmel konstatálta, hogy
Štefanec Lajos kategóriájában
elért sikere rendkívülinek tekinthető: „A közönséget figyelmeztették, hogy csak akkor tapsoljon, ha már elhangzott minden
darab. Szinte végig sikerült is
ezt betartani. A mi tanulónk,

Štefanec Lajko utolsó előttiként
lépett fel, és játékára a publikum
rendkívül pozitívan reagált. Már
az első szám után nagy taps tört
ki. A második darabot követően a közönség állva tapsolt
– a zsűrivel az élen, és mi
nagyon büszkék voltunk.
Tudatosítottuk, hogy a mi
kis iskolánkban becsülettel
helytállunk. Erről tanúskodik,
hogy a II. kategóriában csak a mi
növendékünk nyert aranysávos
minősítést” – tette hozzá a Franz
Schubert Művészeti Alapiskola
igazgatója. Az iskoláé, amelynek
felszereltsége nem ad örömre
okot, tanulóinak teljesítménye
annál inkább. Egyértelmű, hogy
más, sokkal jobb körülmények
közt működő iskolákkal összehasonlítva a hasonló, sőt jobb
eredmények eléréséhez sokkal
nagyobb igyekezetre van szükség az iskola vezetése, tanárai és
tanulói részéről. Gondoljuk csak
el, mi mindent érhetnének még
el, ha olyan feltételek mellett dolgoznának, mint pl. Stará Ľubovňán...
Levicky László

Kivárnak a vállalkozók, és kft-ket alakítanak
Zselíz város továbbra is szeretné támogatni
a kis- és középvállalatokat, ezért a Zselíz és
Isaszeg vállalkozói infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozói szolgáltatások központjai által
projekt befejezése után is nyújt tanácsadási
szolgáltatást vállalkozóknak. A projekt keretében újították fel a szolgáltatások házát, amelyet
egyúttal átneveztek vállalkozási szolgáltatások
központjára. A projekt ideje alatt az érdeklődő
vállalkozók segítséget kaptak jogi, adó-, könyvviteli és finanszírozási kérdésekben.
„Továbbra is szeretnénk segítséget nyújtani, és támogatásunkkal ösztönözni a zselízi
vállalkozásokat” – nyilatkozta a város polgármestere a határon átívelő sikeres projekttel
kapcsolatban, és nem maradt csupán a szavak
szintjén, a projekt befejezése után felújították
a tanácsadói szolgáltatást. Elérhető minden
hónap harmadik szerdáján 9-től 14.30 óráig
a vállalkozási szolgáltatások központjában,
a 2. emeleten. A szolgáltatással összefüggő
költségek nagy részét a város vállalta fel, az
érdeklődőknek óránként 1,50 eurót kell csupán
fizetniük.
A projekt múlt év közepén történt befejezése után az év elejéig a tanácsadási szolgáltatásban bekövetkezett rövid szünet után a vállalkozók újra visszatérnek a szolgáltatáshoz, amit
a projekt ideje alatt egyre növekvő mértékben
vettek igénybe. „A vállalkozók kérdései jelenleg

leggyakrabban a magánvál-lalkozás, ill. a korlátolt felelősségű társaságok előnyeire, az egyszerű ill. kettős könyvvitelre, valamint a különféle
pályázati támogatások megszerzésére irányulnak. Gyakorta merülnek fel kérdések a forgalmi
adóval, a foglalkoztatottsággal, a vállalatnak a
munkahelyteremtésre
fordított
kiadásaival
kapcsolatban” – árulta
el Haim Mária tanácsadó, aki átfogó vállalkozási tanácsadással,
könyveléssel, társaságalapítással és további,
ezekkel
kapcsolatos
szolgáltatásokkal foglalkozik. Megerősítette, hogy klienseinek nagy
része korlátolt felelősségű társaság, és az elmúlt
időszakban sok további vállalkozó is inkább
ezt a vállalkozási formát választotta a magánvállalkozás helyett. „Főleg vagyonuk megvédése érdekében tettek így, hiszen a k. csak
az alaptőke nagyságáig vállal kezességet, míg
a magánvállalkozók teljes vagyonukkal. Más
különbségek is vannak, de az általános trend
azt mutatja, hogy a k. hátrányait felülmúlják
az előnyei” – mondta, és megerősítette, hogy
egy k. megalakításához jelenleg elegendő 500
euró. Haim Mária szerint a k. a legkeresettebb
formája a vállalkozásnak, ezért kevesen hasz-

nálják ki manapság a kereskedelmi társaságok
egyéb formáit, pl. a betéti társaságot.
A vállalkozási szolgáltatások központjában a tanácsadókkal tavaly folytatott
beszélgetéseink alatt kénytelenek voltunk
megállapítani, hogy gyakrabban keresték fel a tanácsadást olyan
vállalkozók, akik szerették
volna megszüntetni vállalkozásukat, mint olyanok, akik
újat akartak alakítani. Jelenleg
– Haim Mária szerint – a kivárás időszakát éljük. „Azok a
vállalkozók, akik túlélték a tavalyi évet, nem gondolkodnak
vállalkozásuk megszüntetésén,
inkább kivárnak. Új munkahelyek nem jönnek
létre, legalábbis környékünkön nem. Az emberek azonban vásárolnak, ezen a téren nem
tapasztalni a válságot” – teszi hozzá egy kis
optimizmussal, hiszen a fogyasztás támogatja
a gazdasági fellendülést. Míg az egész világon
a kormányok és szervezetek csak találgatják,
hogyan állíthatnák a gazdaságot növekvő
pályára, a polgárok és az önkormányzatok,
mindegyik a maga módján és lehetősége szerint támogatják a gazdaságot. Hiszen mind
a fogyasztás, mind a tanácsadás a helyi vállalkozói szektor bizonyos szintű támogatásaként
fogható fel.
(ik)
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Fakivágást lepleztek le, nyitvatar tást ellenőriztek
A zselízi vendéglátók üzemeltetői és vendégei februárban aránylag fegyelmezettek
voltak, legalábbis a nyitvatartás kérdésében,
a városi rendőrség tevékenységéről szóló
beszámoló szerint. Habár a városi rendőrség
tagjai fokozottan ügyeltek a helyi vendéglők
nyitva tartására, 123 ellenőrzést hajtottak
végre, csupán három esetben kellett az üzemeltetőket felszólítani a záróra betartására.
A városi rendőrség tagjai ebben az
időszakban figyeltek a Garam melletti le-

Rendőrségek szorosabb
együttműködésben

A rendőrség számít arra, hogy a jövőben eredményesen együtt tud működni
az önkormányzatokkal, valamint azok
községi és városi rendőrségeivel. Ezt Tibor Gašpar országos rendőrparancsnok
mondta április 25-én, Nyitrán, ahol a rendőrség országos parancsnokságának vezető képviselői polgármesterekkel, valamint
községi és városi rendőrparancsnokokkal
találkoztak. Ahogy lapunknak Branislav
Alakša, a zselízi városi rendőrség parancsnoka elmondta, aki maga is részt vett a
találkozón, a rendőrségnek érdeke, hogy
minél szorosabban együttműködjék az
önkormányzati rendőrségekkel a közrendfenntartás, a közúti forgalom, valamint a
nehezen alkalmazkodó lakossági csoportokkal való kapcsolat terén. „Az állami és
a városi rendőrség együttműködésének
javulnia kellene a bűnmegelőzés terén
is, elsősorban az óvodás és iskolás gyermekek, a nyugdíjasok, valamint a kockázatos munkahelyen, például bankokban,
üzemanyagtöltő-állomásokon dolgozók
felvilágosításában” – mondta a zselízi
rendőrparancsnok, aki szerint jelentősen megkönnyítheti a városi rendőrség
munkáját a közúti forgalomban elkövetett vétségek ügyében folyó eljárásoknál,
hogy az állami rendőrség hozzáférést
biztosít számukra a gépjármű-nyilvántartásba. „Munkánk során hozzáférésünk
van a lakosság-nyilvántartási adatokhoz,
és ha hozzáférhetünk a járműnyilvántartáshoz is, sok tekintetben eredményesebbek lehetünk. A rendőrség eddig is
együttműködött velünk, ha adatokra volt
szükségünk, ám az egyenes betekintés
meggyorsítja a munkánkat. A rendőrség
vezetői is egyetértenek velünk abban,
hogy a mai információs társadalmunkban az adatátadás gyorsasága jelentősen
javíthatja mindkét testület munkájának
eredményességét” – jelentette ki a parancsnok, aki szerint a szorosabb együttműködésben nagyobb teret kaphat a közös
járőrözés is.
(ik)

hetséges illegális fakivágásokra
is. A hosszú tél és hideg idő
miatt észleltek engedély nélküli
fakivágásokat, a rendőrség sikereként könyvelhető el, hogy két
esetben leleplezték ezeket.
A városi rendőrök februárban
14 alkalommal avatkoztak be,
28 személy azonosságát ellenőrizték, 13 esetben a kihágást
figyelmeztetéssel, 25 esetben
pedig bírság kiszabásával oldották meg. A bírságok ebben
a hónapban 350 eurót tettek ki.
Márciusban 30 kihágás esetében jártak el, ebből 15 esetben
figyelmeztették az elkövetőket,
15 esetben pedig összesen 200
eurónyi büntetést róttak ki.
(ik)

A városi rendőrök a városi hivatal munkatársaival közösen többek között egy elpusztult kutya esetét is vizsgálták.
A kutyát tulajdonosa zsákba kötve dobta a Nagypuszta felé
vezető út melletti patakba. Az elpusztult kutya a zsolnai
tetem-feldolgozóban végezte.
Foto: (msp)

Május Szódón

A szódóiak már hat évvel ezelőtt megpróbálkoztak a májusfa-állítás hagyományának felújításával, ami sikerült is nekik. Május elsejének előestéjén idén is összejött a városrész kb. 70
lakosa, hogy minden hivatalos velejáró nélkül, csupán énekszó mellett, szórakozva felállítsák
az idei májusfát.
„A faállítást már hagyományosan nyárssütéssel kötjük össze, amelyen felnőttek
és gyerekek egyaránt részt vesznek. A tűz
körüli üldögélés és a közeli játszótéren
folyó játékokat idén majális tarkította.
Élő zenét és éneket a Bon Bon Duo
biztosított. A kellemes zene, ének és gitárszóló mellett a csillagos ég alatt a tűz
körül gyorsan ment az idő. Táncoltunk,
szórakoztunk, üldögéltünk, beszélgettünk. Csak valamikor éjfél után indultunk haza a kellemes, már-már nyárias
szódói éjszakában, jókedvvel és azzal a
kellemes érzéssel, hogy ismét sikerült összehoznunk egy jól sikerült rendezvényt” – mondta
el lapunknak Juliana Hanzová, a Szódó polgári társulás tagja.
(šh, foto: ik)

Májusfaállítás Garammikolán

A májusfaállítás hagyományának felélesztése Garammikola városrészben is jó talajra talált, hála a Mikulčan polgári társulásnak. A szervezet idén is rendezett majálist, május elsején
a helyi óvoda udvarán. A rendezvényre sokan eljöttek, ami egyrészt a polgári társulás jól
szervezett munkájáról, másrészt az általuk szervezett rendezvények iránti növekvő érdeklődésről tanúskodik. „Az óvoda
udvarán szép időben, szép
számban jöttünk össze. A jelenlevők szórakoztatásáról a lekéri
Arizona countrytánc-együttes,
a zselízi Fialky énekkar és a
gitárjátékkal fellépő szódói
Kúdela testvérek gondoskodtak. A szép műsort követően
a résztvevők négyfajta gulyásból válogathattak. A kellemes
beszélgetős délutáni rendezvénynek kb. 150–200 garammikolai, szódói és zselízi résztvevője
volt. A jól sikerült délutánért szeretnék köszönetet mondani a fellépőknek, a támogatóknak és
az előkészítő bizottságnak” – mondta el Pavol Ivan, a Mikulčan polgári társulás elnöke.
(ik)
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Háztáji árusítás – önellátó, biztonságos élelmiszerkínálat
és vidéki munkahelyteremtés esélye
A mezőgazdaság sokak szerint
olyan terület, amelynek jobb
kihasználása számos új munkahely teremtését eredményezhetné
Szlovákia számára. Ez még inkább
helytálló lehet, ha a hagyományosan a mezőgazdaságra építő,
szűkebb régiónkra fókuszálunk.
A mezőgazdászok szerint e téren
elsősorban az állami támogatás
alacsony foka és a nem megfelelő
törvényi háttér gátolja a fejlesztést,
aminek következtében KözépEurópa egykori mezőgazdasági
vezető régiója mára lemaradt
a V4-ekkel történő összehasonlításban. A háztáji árusítás az egyik
olyan mezőgazdasági terület,
ahol hiányzik a modern törvényi

séges, gondot okoz viszont a törvénymagyarázat. A törvények
nálunk még szigorúbbak, mint az
uniós elvárások. Ilyen helyzetben
sokan belekezdenének a háztáji
árusításba, de azt sem tudják, hol
kezdjék el” – mondta el a Háztáji
árusítás elnevezésű tájékoztató
előadáson Nagypeszeken, amelyet
az Országos Vidékfejlesztési Hálózat
és az Alsó-Garammenti Fejlesztési Partnerség közösen szervezett
április végén a Palík Pincészetben.
Hasonló előadásokat országszerte
szerveznek, ez idáig körülbelül
ezer résztvevőjük volt. A témáról
való tájékoztatás érdekében jött
létre a www.predajzdvora.sk
honlap is.

háttér, állítja Ján Marton mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági
szakember. „Igaz ugyan, hogy
a háztáji árusítás most is lehet-

Az egykori grófi pincészet kellemes környezetében néhány tucat
érdeklődő és néhány polgármester hallgatta meg előadását.

Nekik, illetve a községeknek az aktivisták javaslata szerint nyilvántartói
szerepük lenne a háztáji árusítás
új feltételei mellett. A szakember
elmondta, hogy az EU költségvetésének 40 százalékát fordítja
a közös mezőgazdasági politika
finanszírozására, a gond csak az,
hogy a mezőgazdászok ennek az
összegnek csupán a töredéke jut
el. A cél az lenne, hogy minél rövidebbé váljék a termelő és a felhasználó közötti ellátó rendszer,
hiszen az az élelmiszer a legbiztonságosabb, amelyet helyben
fogyasztanak el. Ezért is több
szakemberrel együtt támogatja
a háztáji árusítás minél nagyobb
elterjedését, hiszen ott az őstermelő egyenesen a fogyasztónak
adja el a termékét. Ján Marton
néhány konkrét javaslatot is
felvázolt, amelyek törvényerőre
emelésével segíthetnék a egyéni
gazdálkodókat. Nálunk még mindig a nagy területen való gazdálkodás az elterjedtebb formája
a földművelésnek. Míg az EU-ban
egy mezőgazdasági vállalkozás
átlagosan 20 hektárnyi területen
gazdálkodik, Szlovákiában ezer
hektár jut átlagosan egy vállalatra. Javaslatuk új jogi formájú kis
mezőgazdasági vállalatok, például
helyi élelmiszercsoportok, családi
mezőgazdasági vállalatok vagy
önellátó mezőgazdasági vállalatok létrejöttét helyezi kilátásba,
és felvázolja a működésükhöz
szükséges feltételeket.

A másik előadó, Zuzana
Homolová saját tapasztalatain
keresztül mutatta be egy családi
farm vezetésének érdekességeit.
Mondandójában kiemelte: támogatja azt az elvet, hogy az őstermelők igyekezzenek minél nagyobb
mértékben finalizálni termékeiket.
Hozzátette, hogy ez nemcsak a hiányos törvényi háttér, a túlbonyolított ellenőrző mechanizmusok
és a felkészületlen termelők miatt
késik, magukat a fogyasztókat is
nevelni kell a tudatos élelmiszervásárlás terén. Saját bőrén tapasztalta
a túlzott ellenőrzések miatti kellemetlenségeket, miközben azt vallja,
hogy az őstermelő legjobb ellenőre
maga a vásárló: „A kis termelőknek nincs más választásuk, mint
hogy jó minőséget kínáljanak. Az
őstermelő—fogyasztó relációba
beavatkozó túlzott hivatali ellenőrzések nem megalapozottak,
hiszen ezekben az esetekben
a legjobb ellenőr a fogyasztó,
aki nagyon hamar jelezni tudja
esetleges elégedetlenségét, például azzal, hogy többé nem tér
vissza vásárolni.” Zuzana Homolová előadása második részében
gyakorlati példákkal színesítette
a farmerkedésről alkotott képet,
és teret adott a hallgatói hozzászólásoknak is. Tájékoztatott
a www.changenet.sk oldalon
indított, háztáji árusítást támogató kampányról, amelyet immár
csaknem másfél ezer támogató írt
alá.
(ik)

Csemadok-majális, immár negyedszer
Nagy érdeklődés kísérte a május 4-én
megtartott Csemadok-majálist a Magyar
Ház udvarán. A Csemadok zselízi alapszervezete immár negyedik alkalommal rendezte meg a hagyományos május elejei szórakozást, amely során a látogatókat étellel,
itallal, szórakoztató műsorral és különféle
foglalkozással várta.
A rendezvény kora délután kezdődött,
amikor leginkább a gyerekek találták
meg számításukat, sokféle attrakció
várta őket, többek közt íjászat, lovaglás,
arcfestés és különböző kézműves foglalkozások. A
gyerekek a tevékenységek
közti szüneteket leginkább egy-egy adag
palacsinta elfogyasztásával töltötték ki. A
felnőttek sem csak kíséretként vettek részt
a májusüdvözlőn: Pásztor András kétfajta
gulyással, a csaposok üdítővel és hideg

sörrel várták őket, de volt kemencében sült lepény is. Az
édesanyák is remekül érezhették
magukat – lévén május eleje,
a Cimbora óvoda növendékei
anyák-napi műsorral kedveskedtek a jelenlevőknek.
Volt még tánc a Happy Girls
csapat jóvoltából, zene a Franz
Schubert Művészeti Alapiskola
növendékeinek előadásában,
fellépett a magyarországi
Maszk együttes, este táncház
és retro disco volt.
Héraklész
vigyázó
alakja
körül a Magyar Ház udvarán
összegyűlő, felszabadultan beszélgető tömeg minden hullámzása azt sugallta, hogy
találkozni jó. A résztvevők jókedvükkel

köszönték meg a Csemadok tagjainak a majális szervezésében és a közösség érdekében
kifejtett munkáját.
(ik, foto: csemadok)
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Már idén bővítik a múzeumot
A város előzetes tervei szerint a múzeumot
már idén bővíthetnék szociális és egyéb
helyiségekkel – ez derül ki a városi hivatal
által a városi képviselő-testület áprilisi ülésén előterjesztett beszámolóból. A város és
az Euro Energy Slovakia K. még a múlt
év végén telekcserét hajtott végre, amelynek
tárgya a teniszpályák területe, ill. a városi
múzeum melletti telekrész. Polka Pál képviselő és múzeumvezető szerint azonan még
február végén sem utalt semmi arra, hogy
megkezdődnének az építkezési munkálatok
előkészületei. A képviselő a februári ülésen
ezért kérte, hogy készüljön el az építkezés
harmonogramja.
A telekcserét a képviselő-testület megbízásából Bakonyi Pál polgármester egyeztette
tavaly az EES K. képviselőivel. Az év végén
jóváhagyott szerződés szerint a város közel
4000 m2 területet adott át az EES-nek, amelyért cserébe 427 m2-nyi területet kapott,
ezért az EES a hivatalos becslés alapján,
26 197 euró különbözetet fizetett ki a városnak. A különbözetet a város januárban kapta
meg, ezt erősítette meg Monika Tomeková,
a Zselízi Városi Hivatal gazdasági részlegének
vezetője is a képviselő-testület februári ülésén.
A képviselők és a polgármester közti előzetes
megegyezés alapján ezt a pénzt a hozzáépítésre és a létesítmény felújítására fordítják. „A
múzeumban nem csak illemhelyek létesülnek,
mint ahogy azt az elmúlt hónapokban sokan

tévesen emlegették, hiszen csak szociális
helyiségekért kicsit sok lenne 26 ezer eurót
kifizetni. A múzeumban emellett egy turisztikai tájékoztató iroda létesül., és az épület
mögött helyet alakítanak ki a kézműveseknek
is. A szomszédos ipari területtől hangszigetelt
kerítés választja majd el az épületet. Idővel
egy minikávézót is szeretnénk létrehozni,
ahol Sacher-tortát és kávét is kapni lehetne”
– tájékoztatott Polka Pál.
A harmonogram szerint, amit Félix Béla, a vá-

rosi hivatal városi vagyonkezelő részlegének
vezetője dolgozott ki, jelenleg a tervező kiválasztása van folyamatban. Májusban a város
a harmonogram szerint megszerzi az illetékes
szervektől a szükséges beleegyezéseket, és
kiválasztja az építkezés kivitelezőjét. Maga az
építkezés júliusban kezdődne, és novemberig
tartana, állítja a városi hivatal írásos beszámolója.
(ik, foto: archiv, múzeum)

Baráti együttműködés – az előírások szerint
Egy hónappal ezelőtt lapunkban tájékoztattunk az alakulófélben levő Zselízi Történelmi Értékek
Megőrzéséért Baráti Társaságról, aminek kezdeményezője Polka Pál, a Zselízi Városi Múzeum és Franz
Schubert Emlékszoba dolgozója. Ő tájékoztatott arról a bankszámláról is, amelyen keresztül a nyilvánosságnak lehetősége nyílik támogatni a létesítményt.
Április közepén a városi hivatal, a könyvtár és a múzeum vezető munkatársai, valamint a város főellenőre
munkaértekezletet tartott a városi múzeum támogatásának lehetőségeiről. A résztvevők megismerkedtek
az érvényben levő törvényekkel, és azok értelmében döntöttek a dokumentumok hozzáférhetőségéről,
amelyekre tárgyak vagy anyagiak ajándékozása esetén lehet szükség. Ha valaki tárgyat szeretne ajándékozni az intézménynek, ajándékozási szerződéssel teheti meg, amelynek mintáját megtalálja a zeliezovcemuzeum.webnode.sk weboldalon. Az ajándékozott tárgyat rögtön ezután besorolják a múzeum
leltárába. Pénz ajándékozása esetén ugyancsak szponzori szerződést kell írni, az összeget kizárólag banki
átutalással lehet küldeni a múzeum már közölt bankszámlájára: 0223951815/0900. A szponzori szerződés is megtalálható a múzeum honlapján. A zselízi múzeum munkanapokon 10-től 16 óráig látogatható,
szombaton és vasárnap 14-tól 17.00 óráig.
(sz)

Hűséges és hősies
Egy év elteltével, 2013. április 17-én a Zselízi Városi Könyvtár ismét vendégül látta Mgr. Novák (szül.
Mezőlaky) Margarétát, a lévai Barsi Múzeum történészét. A már hagyományos Irodalmi Kávéház
82. rendezvényén bepillantást nyerhettünk a lévai
várkapitány Dobó István életébe és az általa építtetett lévai várkastély történetébe.
Dobó Istvánt, akit Gárdonyi Géza Egri csillagok
című regényében örökített meg, az egri vár kapitányaként is ismerhetjük. Főként az 1552. évi
hősies küzdelme tette ismertté, mikor a sokszoros
túlerőben levő török hadakat visszaverte. A egri
hős csontvázának maradványait a felvidéki dobó-

ruszkai (Ruská) templom padozata alatt találták
meg. Ezt, mint megtudtuk, az embertani kutatások
is igazolták. Ünnepélyes egyházi újratemetése
2008-ban volt. A templomban található Dobó
István márvány szarkofágja is, amit fia, Ferenc
készíttetett.
A lévai vár rendezvénysorozatai idén is sok izgalmas előadást biztosítanak az érdeklődők részére.
Ezúton is meg szeretnénk köszönni Mgr. Novák
Margarétának a szakmailag tartalmas előadást,
a vendégeknek a részvételt, a Miracle kávézónak
és a Zselízi Művelődési Otthonnak, hogy otthont
adtak az Irodalmi Kávéház rendezvényének. (vk)
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Csökkentek
a kötelezettségek

Zselíz város gazdasági mérlege szerint
tavaly a város vagyona közel egymillió euróval nőtt, a tavalyi 14,23 millióról 15,215
millióra. A gyarapodást az építkezéseken érték el, főként a Béke utcai alapiskola pályázat
keretében felújított épületeinek átadásával.
A város hosszú távú kötelezettségei 662,68
ezer euróról 644,19 ezer euróra, a rövid távú
kötelezettségek pedig 557,3 ezer euróról
394,72 ezer euróra csökkentek. Ez utóbbiak
esetében a legnagyobb, több mint 174 ezer
eurós csökkenést a kivitelezőkkel szemben
sikerült elérni, ez azt jelenti, hogy a városnak
tavaly sikerült csökkentenie a határidő lejárta
utáni kötelezettségeit.
A bankhitelek nagysága 2,7-ről 2,18 millió
euróra csökkent. A beruházási hitelek összege1,576 millió euró volt, ami a város valódi
kiadásainak 42 százalékát teszi ki. Ezeknek a
hiteleknek a 353 ezer eurós törlesztése a város
2011-es, 3,75 millió eurós bevételét tekintve
9,41 százalékos szintet jelent. A visszatérítendő források merítése így nem volt veszélyben,
mivel az első esetben nem érte el a 60 százalékos értéket, másodikban a 25 százalékot.
A maradék hitelt 603 ezer euró értékben
a pályázati beruházások előfinanszírozására
fordították: az alapiskola és a szolgáltatások
házának felújítására és a biohulladék-értékesítő regionális központ építésére.
(ik)

Városi létesítmények
pozitív eredménnyel

A városi szervezetek, tehát a város
költségvetési szervezetei és a városi tulajdonrésszel bíró társaságok tavaly pozitív
mérleggel gazdálkodtak. Erről a város zárszámadása tanúskodik, amelyet az áprilisi képviselő-testületi ülésen terjesztettek
elő. A városi költségvetési szervezetek
közül egyedüliként a könyvtár ért el 12
ezer eurós gazdasági eredményt. A vállalkozói tevékenységből a könyvtár 167,5
eurós nyereséget könyvelt el.
A városnak tavaly három kereskedelmi társaságban volt vagyonrésze, közülük
azonban év közben csupán egy mutatott fel
tevékenységet, egy esetben az adatok nem
voltak elérhetőek. A felszámolás alatt álló
Sanamed Plus K. nem szolgált adatokkal,
amely még a kórház megmentésének idejében keletkezett. A tervezett reciklációs erőmű beruházásának előkészületeit szolgáló
Ekoferment K. tavaly nem fejtett ki gazdasági tevékenységet. Így aztán az egyedüli
városi részesedéssel rendelkező társaság az
Eurospinn K maradt, amely a 372,77 ezer
eurós bevétel és a 366,5 ezer eurós költségek
mellett 1681 eurós nyereséget könyvelt el.
(ik)
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Föld napja 2013
Mivel április 22 – a Föld napja – idén hétfőre esett, az ebből az alkalomból szervezett

rendezvények többsége már két nappal
korábban, szombaton megvalósult. A Garam
partján több mint 60 résztvevő jött össze,
köztük a helyi horgászegyesület és kerékpárosklub tagjai. „Kitisztítottuk a Garam
partját, a vágóhíd környékét, a Posta utca egy
részét, a gesztenyefasort. A szemétgyűjtés

során számos zsákot és két nagy kapacitású konténert töltöttünk meg hulladékkal”
– mondja Jana Bieliková, a városi hivatal
infrastruktúra-osztályának dolgozója, és
hozzáteszi: „Külön örömet szereztek a zselízi
óvoda pedagógusai, akik amellett, hogy részt
vettek a szombati rendezvényen, kedden
a gyerekekkel együtt fákat és virágokat is
ültettek az óvoda udvarán.”
A résztvevők számára a szervezők frissítőt és
gulyást biztosítottak. A kerékpárosok délután
a bikeparkot tették rendbe, néhány társasház
környékét pedig az ott lakók tisztították meg
ebből az alkalomból.
A Hviezdoslav utcai játszóteret a helyi nyugdíjasegyesület tagjai hozták rendbe, akik an-

nak idején a terület felújítását is felvállalták.
Összeszedték a szemetet, a száraz falevelet,
a férfiak kifestették az épületet...
Ahogy a szervezet
elnöke, Mária Bakonyiová elmondta:
„Örömünket
leltük a munkában,
mert a szeretteinkre
gondoltunk,
főleg a gyerekekre,
hogy egész évben
játszhassanak is, sok
időt tölthessenek
ebben a kellemes
környezetben.”
Hagyományosan
sokan
vettek
részt a Föld napi
rendezvényen Szódón, ahol ezt és sok más
megmozdulás szervezését is a Szódó polgári társulás vállalja
fel a várossal karöltve.
Júlia Hanzová szerint:
„Összesen
hatvanan
voltunk, minden korosztály
képviseltette
magát, a legnagyobb
számban a gyerekek és
a fiatalok. A szivattyúállomástól egészen Sáróig
megtisztítottuk a Garam
partját. Emellett rendbe
tettük a temetőt, amely
borzasztó
állapotban
volt, és a volt óvoda
előtti háromszög alakú
parkot is, ahol virágot is
ültettünk. Takarítottunk a kultúrházban is,
kívül-belül, lemostuk az ablakokat, rendbe
tettük az udvart, és az épület előtt virágot
ültettünk. Örömteli volt, hogy sokan saját
gépekkel – traktorokkal és utánfutókkal – se-

gítették munkánkat.” A szódóiak sajátosan,
„szódóiasan” álltak hozzá a Föld napjához
– a munka után szórakozás következett.

Minden résztvevő gulyás mellett gyűlt össze
a kultúrház udvarán.
„A város a frissítőkkel és a gulyás hozzávalóival, valamint tányérokkal segített. A többit
a háziasszonyok biztosították. Janko Vyskok
már hagyományosan finom süteménnyel
támogatott” – mondja Ladislav Vékony, és
hozzáteszi: „Rengeteg munkát elvégeztünk,
és elmondhatjuk, hogy kevesebb a szemét,
mint az elmúlt években. Úgy látszik, az
emberek lelkiismeretesebbek, azonban még
mindig vannak, akik fogják a zsák szemetet,
és kiviszik a Garamhoz. De ők talán nem is
szódóiak.” A városrész lakosai egyúttal papírgyűjtést is szerveztek. Mindenkit felkértek
arra, hogy a felesleges papírját rakja ki a háza
elé, majd így összeszedtek több tonnát. A leadásból szerzett pénzen egy újabb rendezvényt
– majálist – szerveztek.
Garammikolán szombaton 58 önkéntes
jött össze, akik kitakarították a parkot, a Garam-partot és a temető bejárati részét. „Saj-

nos még mindig sokan hordják ki háztartási
hulladékukat a Garam partjára, nem pedig az
arra kialakított helyekre. Most két konténert
töltöttünk meg szeméttel” – mondta el Pavol
Ivan, az önkéntes akciót a várossal közösen
szervező Mikulčan
polgári társulás elnöke. „A tavalyihoz
hasonlóan most is
sokan jöttek el. Ez arról tanúskodik, hogy
a mikolaiak számára
nem közömbös, hogy
milyen környezetben
élnek.
Szeretnék
köszönetet mondani
mindenkinek, aki
részt vett a társadalmi
munkában,
és külön Hasznos
úrnak, aki rendelkezésünkre bocsátotta
gépeit a park rendbehozatalához.” A munka
után Garammikolán sem hiányzott a frissítő
és a gulyás.
(šh, foto: jb, šh)
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Röviden
Múlt évben az önkormányzat saját költségén biztosította két polgár temetését.
A búcsúztatást az önkormányzat abban az
esetben vállalja magára, ha olyan polgárról
van szó, akinek nincsenek hozzátartozói,
akinek nem lehet megállapítani a személyazonosságát, vagy akinek hozzátartozóit értesítették az elhalálozásról, de nem vállalták
az elhunyt temetését. Az önkormányzat 771
eurót költött a két temetésre.

A megye új tornatermet építene
1→

Együttműködés formájában megoldást kínál
a gondra a Nyitrai Kerületi Önkormányzat.
Még tavaly év végén találkoztak a zselízi
önkormányzat és a Nyitrai Kerületi Önkormányzati Hivatal képviselői, hogy tárgyaljanak a gimnázium fedett sportpályájának kihasználhatatlanságáról. „A tárgyalás eredményeként született egy egyezség a tulajdoncseréről – a tornatermet a kerület a város javára

A városi hivatal és a városi szervezetek tavaly 68 munkást alkalmaztak az aktivációs
tevékenység keretében, a munkaügyi hivatal közreműködésével. 2011-ben a városban
72, egy évvel korábban 102 aktivációs munkást tartottak nyilván.
A válsághelyzetben levők és szociálisan
rászorulók elszállásolására hivatott szükségszállóban a város egy ágyra évente átlagosan 620 eurót költ. Jelenleg a szállóban 5
ember lakik.
Az önkormányzat a szociális gondoskodás
terén házi gondozói szolgáltatást nyújt.
Olyan időseknek és egészségkárosultaknak
nyújt segítséget, akik egészségi állapotuk
vagy szociális helyzetük miatt nem képesek
más módon gondoskodni magukról. A szociális munkások a mindennapi élethelyzetekben segítenek. Az utóbbi időszakban
csökkent a szolgáltatás iránt az érdeklődés, míg 2010-ben a gondozói hálózat 15
személyt ápolt, egy évvel később 14-et,
múlt évben már csak 9-en vették igénybe.
A szolgáltatásra a város tavaly 17 ezer eurót
fordított a költségvetéséből.
A kultúrházban tavaly 6 színházi előadást mutattak be, 4 kiállítást rendeztek, és 22 más jellegű kultúrműsort
tartottak. A rendezvényeket átlagosan
80 érdeklődő látogatta.
Tavaly a Városi Múzeumot és a Franz
Schubert Emlékszobát összesen 1880 érdeklődő látogatta – ad tájékoztatást a város zárszámadásához csatolt beszámoló.
Május 17-én, pénteken a múzeumok világnapja alkalmából nyílt napot tartanak a
zselízi múzeumban. Ebből az alkalomból a
belépés ingyenes lesz. Az érdeklődők egy
előadást hallgathatnak meg, valamint a
Castellum Musiucum sorozat keretében egy
koncerten is részt vehetnek.
Május 29-én az iskola épületében tartják
a Franz Schubert Művészeti Alapiskola
végzős növendékeinek zárókoncertjét
és a képzőművészeti vizsgamunkák kiállítását.
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íratja, a zselízi szlovák tanítási nyelvű gimnázium melletti telek egy részét pedig a város a
kerületi önkormányzatnak adja. A tárgyalás
eredményét mindkét fél elfogadta, ennek
értelmében valósulnak meg a további lépések” – nyilatkozta Pavol Hostačný, a városi
hivatal oktatásügyi és kulturális részlegének
vezetője. A város szempontjából kedvező

a döntés: a T-18-as tornatermet megszerzi az
önkormányzat, kicseréli a zselízi gimnázium
melletti telekre, amelyen a kerületi önkormányzat új tornaterem építését tervezi. 2013
első negyedévében a polgármester, a Nyitrai
Kerületi Önkormányzati Hivatal vagyonjogi
és beruházási részlegének vezetője valamint
mindkét gimnázium igazgatója egy újabb
tárgyaláson megegyezett a tulajdoncsere
kérdésének további menetéről.
A magyar alapiskola területén levő T18-as tornaterem felújításának kérdése és
kihasználása a város birtokába kerülése
után anyagiak kérdése lesz, az önkormányzat a csere után foglalkozik majd vele.
A jelenlegi helyzetben tehát elméletileg két
sportcsarnok létesülhet, gyakorlatilag azonban egy sincs. A helyzet mielőbbi megoldása
folyamatban van. Ennek bizonyítéka, hogy
áprilisban kimértek a gimnázium területén
egy 1000 m2-es telket, ezen épül majd fel a létesítmény. „Jelenleg mindkét szervezetben az
előkészítési folyik. Ezt követően kidolgozzák
a szerződést a tulajdoncseréről Zselíz város és a
Nyitrai Kerületi Önkormányzati Hivatal között,
ami várhatóan a Zselízi Városi Képviselő-testület
áprilisi és a Nyitrai Kerületi Önkormányzat júliusi ülésén kerül napirendre” – értékelte Pavol Hostačný a folyamat várható
menetét.
(ik)

Sikerek bírósági perekben

A bírósági perekben, legyenek azok a város ellen indítottak vagy a városi önkormányzat más létesítményei ellen irányulóak, az elmúlt években 100 százalékos sikert értünk
el. Ez azt jelenti, hogy a város, amelyet jogi kérdésekben JUDr. Nyúl József külső jogász
képvisel, 2010—2012-ben nem veszített el egyetlen bírósági pert sem. Erről tájékoztat
a város zárszámadásához készült kommentár, amely szerint a város jogi és végrehajtó
módszerekkel a kinnlévőségek 25 százalékát tudta behajtani. Múlt évben a sikeresség 22
százalékos volt, 2011-ben csak 13 százalékos. Ezekre a szolgáltatásokra a város 2012-ben
27 189 eurót költött, a költségvetés „külső szolgáltatások” alprogramjában. A jogi szolgáltatások mellett itt szerepeltek még az informatikai eszközökre fordított költségek is,
összesen 22 341 euró értékben.
(ik)

Sárga virágot osztogattak
Április 12-én városunkban is bekapcsolódhattak az érdeklődők
a Rák Ellenes Liga által szervezett
nárciszok napja közadakozásba. Az
önkéntes rendezvényt már 16 éve
tartják, idén 427 szlovákiai város és
község csatlakozott. Nem hiányzott
közülük Zselíz sem. „96 önkéntes
vett részt a gyűjtésben a városból és
a környékről. 4366 eurót és 80 centet gyűjtöttek össze. Az adományból
a rákmegelőzési program hasznos
projektjét támogatják majd. Az öszszefogás megmutatta: a polgároknak
fontos, hogy bekapcsolódjanak a rettegett betegség elleni közös harcba” – nyilatkozta
MUDr. Stanislav Blaho, a nárciszok napjának zselízi társszervezője.
(ik)
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Zöld utat kaphat a lakásfejlesztés
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bizonyos kockázatot. Nem akarjuk önöket kidobni az utcára”
– nyugtatta meg a az Innovia
képviselője az aggodalmaskodó
bérlőket, akik az átmeneti időt
meghaladó garanciákat szerettek
volna. A bérlők képviselői, bár a
megbeszélésen beleegyeztek a
javaslatokba, az önkormányzati
ülésen olyan követeléssel léptek
elő, hogy a vállalat garantálja a
munkásszálló mostani lakóinak
lakhatási lehetőségét a felújítás utáni időszakban is, annak
ellenére, hogy a rendesen fizető
bérlők lakhatási jogát a munkamegbeszéléseken a polgármester
garantálta. „Nemrég még az volt
a helyzet, hogy rövidesen ki kell
költözniük a munkásszállóból,
most pedig mindannyiuknak,
akik eleget tesznek kötelességeiknek, biztosítjuk, hogy jobb
feltételek közé térhetnek vissza”
– mondta a polgármester, és
hozzátette, hogy életük végéig
szóló garanciát manapság senki
sem tud biztosítani. A testület
végül azt a változatot hagyta
jóvá, amely szerint a város
adásvételi szerződést köt az Innovia vállalattal a munkásszálló
eladásáról, ugyanakkor egy előszerződést az ingatlan későbbi
visszavásárlásáról. A polgármesternek javasolták, hogy hívjon
össze egy munkaértekezletet,
majd ezt követően a rendkívüli
önkormányzati ülést, amelyen
a testület jóváhagyná a szerződéseket.
Költségvetés-módosítás legközelebb
A zárszámadás jóváhagyása
előtt csupán egyetlen kérdés
merült fel: Vojtech Tomašovič
a város és az Eurospinn, illetve
városi könyvtár közti pénzügyi
viszonyokról kérdezte Monika
Tomekovát, a városi hivatal
pénzügyi osztályának vezetőjét.
Ő elmondta: a városnak mostanra sikerült kiegyenlítenie a
szolgáltató vállalattal szembeni
kötelezettségeit. A könyvtárral
kapcsolatos viszonyok rendben
vannak, és a város közgazdásza
szerint az Eurospinn csupán a
gazdasági eredményéről adott
számot a városnak. A nyereség
felhasználásáról a közgyűlés
dönt majd. A testület kérésére
Monika Tomeková kommen-

tálta a városi költségvetés első vitát váltott ki, amely során szó érdeklődött, mikor folytatódik
módosítására tett javaslatának volt a múlt század 90-es éveinek a további úthibák javítása. Sokol
egyes tételeit. Többek közt elején történt telekkiutálások László a szlovák tanítási nyelvű
megemlítette, hogy a módosí- során, majd később hivatali alapiskola előtti gyalogátkelővel
tással emelkednek a részesedési döntések és szakmai munka kapcsolatosan javasolta, hogy
adóból származó bevételek. A során sorozatosan elkövetett korlátból készüljön ún. lassító
költségvetés megalkotása során hibákról. A kérdésre egyesek folyosó, amely meggátolná a
a város jelentős tartalékkal mint a megromlott szomszédi gyerekeket abban, hogy az iskoszámolt, amelyet a javaslatban kapcsolatokra, mások mint a laudvarról egyenesen az úttestre
csökkentettek. „A pénzügy- közérdek megsértésére tekin- fussanak ki. Ladislav Vékony
minisztériumi
prognózishoz tettek. Második nekifutásra megállapította, hogy a Napfény
viszonyított tartalékot ugyan a (először kevés képviselő jelezte utcában már folyik az úttest
módosítással csökkentjük, de szavazási szándékát) a testület javítása, megoldásra vár azonnem számoljuk fel teljesen” – tudomásul vette a beszámo- ban a teherautók behajtásának,
tette hozzá a városi közgazdász. lót, és javasolta, hogy a város illetve annak korlátozásának
Változást javasoltak többek közt mindkét szomszéddal kössön kérdése. Hosszas vita folyt arról,
az illegális szemétdombok
felszámolására
elkülönített
összegben, a szerveshulladékfeldolgozó regionális központ működésére, a város új
gépeinek üzemeltetésére és a
projektekre szánt összegekben.
Több képviselő szerint a költségvetés-módosítás
komoly
döntés, amely munkaértekezleten való megbeszélést igényelne, ezért rövid megbeszélés
után elnapolták a döntést. A
polgármester ismét felajánlotta a képviselőknek, hogy
alakítsák meg a gazdasági
bizottságot, amelynek – még
működése idejében – hasonló
megbeszélések
összehívása
A parkolóhelyek hiányának problémája időszerű kérdés, ezért bizonyos
volt az egyik feladata. A testüidőközönként felmerül a képviselő-testületi üléseken is. A képviselők
let jóváhagyta az alapiskolák,
legutóbb áprilisban vették számba a lehetséges megoldásokat.
a szabadidőközpont, a városi
könyvtár
költségvetésének
az általuk használt ingatlanra hogy a város kijelölje-e, illetve
teljesítését, az alapiskolák költ- kölcsönszerződést.
érdeklődés esetén bérbe adja-e
ségvetésének
módosítását,
a „Kínai-negyed” lakóházai előtvalamint több városi ingatlan Kastély, utak, parkolás
ti parkolókat. „Ez az út akkor
bérbeadására és eladására kiírt A képviselők megismerkedtek lenne járható, ha minden lakásversenytárgyalás eredményeiről a városi rendőrség előző havi hoz tudnánk egy parkolóhelyet
szóló beszámolót.
tevékenységéről szóló beszámo- biztosítani. Ellenkező esetben
lóval. Polka Pál figyelmeztetett fontos azonban figyelembe
A Selyz Bútoré lesz a rég meg- arra, hogy a kastélyban felsze- venni, hogy egy bérbe adott
ígért telek
relt mozgásérzékelő-rendszer parkolóhely naponta órákig,
A képviselők tárgyaltak a Selyz néhány szenzora túl érzékeny, egyes esetekben napokig üresen
Bútor K. telephelye melletti emiatt a rendőrök naponta maradhat, ami azt eredményezföldterület eladásáról a vállalat több hamis riasztást is kapnak, heti, hogy még kevesebb lesz a
részére. A cég a várossal 2005- és mindegyik után kötelesek szabad parkolóhely” – mérleben kötött egyezségre hivatkoz- kimenni a helyszínre ellenőrzést gelte a kérdést a polgármester.
va kérvényezte a telek eladását, tartani. Tudomásul vették a lak- Polka Pál azt kérte, ha lehetamely szerint a város eladja a bérhátralékok alakulásáról szóló séges, gyorsítsa meg a város
telket, amennyiben a vállalat beszámolót, az egyszeri szociális a múzeum melletti szociális
tovább bővíti gyártókapacitását juttatásokról szóló beszámolót, helyiségek felújítását, valamint
Zselízen. A testület kivételes kö- és megismerkedtek a tanügyi és kimutatást kért a város által az
rülményekre hivatkozva hagyta kulturális bizottság jelentésével. utóbbi években kötött munkajóvá a telek eladását 10 000 Az interpelláció keretében Voj- vállalói szerződésekről. Ezt a
euróért. A közművek védelmi tech Tomašovič megállapította, kérését végül módosította: első
zónájával szomszédos csikó- hogy a volt bizsu melletti, óvo- körben csupán a szükségszálláskerti telkek kérdése ezúttal is dához vezető úton keletkezett sal kapcsolatos szerződésekbe
napirendre került, és széleskörű gödröt betemették, és arról tekintene bele.
(ik)

FÖLD NAPJA 2013: „Kitisztítottuk
a Garam partját, a vágóhíd környékét,
a Posta utca egy részét, a gesztenyefasort.
A szemétgyűjtés során számos zsákot és két
nagy kapacitású konténert töltöttünk meg
hulladékkal.“
Bővebben a 4. oldalon.

Áprilisi önkormányzati ülés

Zöld utat kaphat
a lakásfejlesztés
A zselízi városi képviselő-testület április
25-én tartott 29. rendes ülésén a képviselők megegyeztek a munkásszálló felújításának módjában, így semmi se áll
útjában az új lakások építésének sem,
amelynek a képviselők szerint feltétele volt
a problémás városi ingatlan rekonstrukciója. Az ülésre két verzióban benyújtott javaslatot több megbeszélés előzte meg a város és az Innovia vállalat képviselői között,
és a legutóbbi megbeszélésen jelen voltak
a bérlők képviselői is, akik beleegyeztek a
másik két fél által kötött kompromisszumos
megoldásba. A tárgyalásokról Nyúl József,
a város jogi képviselője tájékoztatta az önkormányzati ülés résztvevőit, aki szerint a
bérlők hajlandók a felújításhoz szükséges
átmeneti időre elköltözni a befektető
Innovia által biztosított szállásokba. A
képviselők kérdései elsősorban ezekre a szállásokra irányultak: hol és milyen körülmények között tudja ezt a vállalat biztosítani?
Emellett a felújítás részletei, jogi viszonyai,
árai és megvalósítása érdekelte őket. Nyúl
József szerint a visszavásárlás során kifizetett ár az eredeti, 238 ezer eurós árból,
valamint az Állami Lakásfejlesztési Alap
által nyújtott összegből áll majd. „Ilyen
feltételek mellett a városnak az ügylet nem
kerül semmi pénzébe, a lakásfejlesztési
alap által folyósított hitelt a bérletből fizeti
majd” – jelentette ki, és hozzátette, hogy az
ingatlan visszavásárlásáig a városnak jelzálog-joga lesz az épületre.
Ideiglenes szálláslehetőség kerestetik
Vojtech Tomašovičnak a beígért ideiglenes
szálláslehetőségre irányuló kérdésére a
beruházó vállalat képviselője kijelentette,
hogy jelenleg keresik a lakók elhelyezésének lehetőségét, többek közt más
munkásszállókon, családi házakban. Az Innovia megszólított néhány ingatlanközvetítő irodát, hogy minél hamarabb találjon
megoldást, ám képviselője szerint a zselízi
kínálat nagyon korlátozott. „Célunk, hogy
optimális megoldást találjunk minden fél
– a város, a vállalat és a lakók – számára.
Mindannyiunknak azonban vállalnia kell
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Városi újság
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Az Sznf utca 9. alatti óvoda hosszú ideje követ environmentális célokat, és tevékenykedik a
környezetvédelem terén. Tevékenységének egyik eredménye, hogy tavaly elnyerte a környezetvédelmi eredmények eléréséért odaítélt Zöld iskola címet. Az óvoda dolgozói, a gyerekek
és a szülők bekapcsolódtak a Föld napja alkalmából szervezett városi szemétgyűjtő akcióba,
sőt, néhány nappal később egy külön rendezvénnyel is megemlékeztek a Föld napjáról. „Április 23-án a zselízi Lienka Óvodában is megszerveztük a Föld napját. A szülők, a gyerekek, az
óvoda alkalmazottai és a városi hivatal környezetvédelmi osztályának dolgozói részvételével
hársfát és fűzfát, virágot, valamint szeder- és mogyoróbokrokat ültettünk” – mondta el lapunknak Ildikó Kállaiová igazgatónő.
(ik, foto: óvoda)

A megye új tornatermet építene
Lépten-nyomon azt halljuk, hogy a városban nem történik semmi, és hiányoznak pl.
a sportlétesítmények? Mit szólnának egy
teljesen új sportlétesítményhez? Nem lehetetlen.
A sportolási lehetőségek, főleg a téli időszakban, a Comenius Gimnázium volt tornatermének kényszerű bezárása után, erősen
behatárolódtak. A T-18-as sportcsarnokot az
elmúlt években a téli időszakban maximálisan kihasználták, az egyes csoportok szinte

kézről kézre adták a kulcsot. Ladislav Sokol,
a városi sportklub elnöke szerint ezek a csoportok az elmúlt téli időszakban a környék
alapiskoláinak tornatermeit látogatták, mivel
a zselízi alapiskolák nem voltak elegendőek
az igények kielégítésére. A sportolók és
a nyilvánosság is megegyezik abban, hogy
a megoldás egy új, korszerű sportcsarnok
építése lenne. Ennek megvalósítása, látva
a város rossz anyagi helyzetét, saját forrásból
szinte lehetetlen.
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