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Len niekoľko týždňov po realizácii projektu vybavenia
mikulského parku oddychovými a hernými prvkami sa
v tejto lokalite začne realizácia ďalšieho úspešného
projektu.

cena: 0,35 eur
V tomto roku plánujeme vytvoriť 2-3 pracovné miesta. Chceli
by sme rozšíriť náš
profil a k tomu budú
nové posily nevyhnutné.
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Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadlo na svojej prvej tohtoročnej, inak 25.
riadnej schôdzi v posledný januárový deň
pod vedením viceprimátora Mareka Kepku. V úvode poslanci schválili rozpočet ZŠ
na Mierovej ulici, ZŠ s VJM, ako aj žiadosť
tejto školy o odsúhlasenie finančných
prostriedkov na výmenu ďalších okien.
Návrh rozpočtu mestskej knižnice vniesol
do rokovania úvahy o možných úsporných
opatreniach týkajúcich sa knižnice aj v súvislosti s plánom na možné premiestnenie
mestskej inštitúcie. V diskusii k tomuto
bodu bol spomenutý aj návrh na reštrukturalizáciu MsK, nízke výdavky na knižničný
fond i celkové okresanie výdavkov. Riaditeľka knižnice Jana Beníková pripomenula,
že prípadné znižovanie stavov by malo za
následok pokles príjmov, lebo pracovníci
MsK by nedokázali pokryť vedľajšie činnosti, z ktorých má inštitúcia dodatočné zdroje.
Podľa Vojtecha Tomašoviča, ak bude ďalšie
znižovanie výdavkov, tak má prebehnúť aj
v iných oblastiach, nie iba v kultúre a športe. MsZ napokon rozpočet knižnice schválilo, rovnako aj rozpočet Centra voľného
času, správu o činnosti hlavnej kontrolórky
a návrh zmeny VZN o určení výšky dotácií
v školách, školských a predškolských zariadeniach.

Inventarizácia pohľadávok na nájomnom spracovaná

Nájomníci slobodárne dočasne zostanú
Vzhľadom na evidentný záujem nájomníkov slobodárne o rozhodovanie zastupiteľstva o naložení s týmto objektom sa pred
samotným prerokovaním otázky poslanci
odobrali na neoficiálne rokovanie. Nájomníci adresovali zastupiteľstvu aj otvorený
list, v ktorom žiadali poslancov o zrušenie
svojho uznesenia o nepredĺžení nájomných
zmlúv po marci 2013. Po návrate poslancov
do sály a pokračovaní zasadnutia situáciu
v slobodárni a dohodu poslancov v krátkosti zhrnul Peter Martosy. Zastupiteľstvo
podľa neho neodporúča predaj budovy,
ktorý sa môže vyskytnúť len ako núdzové
riešenie. Namiesto toho mesto začne hľadať
partnera na rekonštrukciu objektu, ktorá by

Pohľadávky mesta za nájomné v nebytových priestoroch predstavovali koncom
minulého roka 55 442,87 eur, čo znamená, že nájomcovia dlhujú takúto čiastku
mestu za užívanie nebytových priestorov.
V porovnaní so situáciou spred roka si
mesto značne polepšilo, pretože koncom
roka 2011 boli tieto pohľadávky vo výške
76 004 eur. Údaje vyplývajú z inventarizácie pohľadávok mesta. Aktuálna
suma pohľadávok za nebytové priestory
pozostáva z nezaplateného nájomného
za garáže, pozemky, reklamné tabule,
nebytové priestory a vyúčtovania sku-
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V dňoch 7. a 8. februára sa konali zápisy detí do miestnych základných škôl. V ZŠ na Mierovej
ulici zapísali 54 detí, z toho 29 chlapcov a 25 dievčat. Vedenie školy predpokladá, že štyria z nich
požiadajú o odklad. Škola plánuje otvoriť dve triedy a nultý ročník pre 8 žiakov. V ZŠ s VJM
zapísali 23 budúcich prvákov, z nich sa predpokladá odklad v dvoch prípadoch. V budúcom
školskom roku sa vytvoria dve prvé triedy.
(ik, foto: am)

Nedoplatky za nájomné sa znížili
o štvrtinu

točných nákladov na energie v týchto
priestoroch. Za rok 2012 si teda mesto
znížilo svoje pohľadávky v tejto oblasti
o viac ako 20 560 eur.
V nájomnom bytovom dome na Rákócziho ulici predstavovali koncom
minulého roka nedoplatky na nájomnom
3990,11 eur, čo je oproti koncu roka
2011, kedy boli nedoplatky vo výške
7989,67, pokles o 3999,56. Poklesol aj
počet nájomníkov s nedoplatkom na
nájomnom, v decembri ich bolo len 8,
z nich šiesti mali nedoplatok menší ako
200 eur. Na poplatkoch za vodné a stoč→5

2

február 2013

Želiezovský spravodajca

Rozpočty, slobodáreň, objekty a priestory na prenájom
1→

mohla byť financovaná z dotácie
ministerstva výstavby a úveru
od Štátneho fondu rozvoja bývania. Nájomcovia teda môžu
v slobodárni zostať, vysťahovať
sa však bezpodmienečne musia
do 30 dní od prípadného začatia
rekonštrukčných prác. Po nej
by sa vzorne platiaci nájomníci
mohli vrátiť do objektu, ktorý
bude preklasifikovaný na nájomný bytový dom. Možnosť rekonštrukcie budovy po častiach
z vlastných zdrojov mesta označil poslanec za nepriechodné
riešenie tak z technického, ako
aj právneho hľadiska aj preto, že
výdavky nájomníkov by sa zvýšili o vyše 100 eur mesačne. Ladislav Sokol upresnil, že nájomníci
môžu zostať v slobodárni, ale nevedno dokedy, pretože ak padne
rozhodnutie o pridelení dotácie
včas, rekonštrukcia sa môže začať hoci aj v polovici tohto roka,
čo znamená, že 30 dní predtým
sa nájomníci musia sťahovať.
Predstaviteľ nájomníkov Alexander Szalai žiadal ponechať
budovu v súčasnom stave, kým
sa nezrealizuje výstavba nových
bytových domov a vyjadril pochybnosti o tvrdení pracovníkov
mesta o spotrebe energií a výške
úhrad. Vedúci útvaru mestského
majetku Vojtech Félix sa vyjadril,
že nájomníci platia len skutočné
náklady, keďže ich je však stále
menej a nových prijímať nemôžu, ich výdavky stúpajú. Poznamenal, že súčasní nájomníci
dlhujú na nájomnom 3100 eur a
na žiadosť poslancov aj pomenoval všetkých, ktorí nájomné ne-

zaplatili načas. Emese Gubíková,
vedúca odboru výstavby a životného prostredia MsÚ poukázala
na fakt, že v mestskom rozpočte
sú plánované prostriedky na slobodáreň len do marca. Po dlhej
rozprave zastupiteľstvo schválilo
alternatívu počítajúcu s prestavbou objektu na nájomný bytový
dom, primátorovi odporučilo
začať rokovania s potenciálnymi
investormi, vedúcemu útvaru
mestského majetku uložilo vyprázdniť budovu najneskôr 30
dní pred začatím rekonštrukčných prác.
Priestory na prenájom
Na základe uznesenia MsZ zo
septembra minulého roka bola
spracovaná a na januárové zasadnutie predložená informácia
o technických a právnych predpokladoch možného odkúpenia
nehnuteľnosti v Mikule, ktorá
by mohla poslúžiť ako sídlo občianskeho združenia Mikulčan.
Počas rozpravy sa Peter Martosy
vyjadril, že predstavenstvo PD
Pohronie by možno odpredalo
budovu bývalého kultúrneho
domu v Mikule, a tak MsZ
odporučilo primátorovi začať
rokovania o možnom odkúpení
tejto nehnuteľnosti. Vedúceho
odboru školstva a kultúry MsÚ
Pavla Hostačného delegovalo do
mestskej školskej rady, zobralo
na vedomie správu o vymáhaní
nedoplatkov na nájomnom ku
koncu minulého roka a informáciu o súdnych a exekučných
konaniach s účasťou mesta. Poslanci zobrali na vedomie správu

o podaných cenových návrhoch
na prenájom priestorov v budove bývalého CVČ na Mierovej
ulici, pričom sa rozhodli opakovane zverejniť zámer mesta
na prenájom týchto priestorov
a schválili aj zverejnenie zámeru
mesta na prenájom nebytových
priestorov v budove pri tržnici.
MsZ schválilo zriadenie vecného
bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s. na
uloženie káblov na mestských
pozemkoch za jednorazovú
odplatu 500 eur. Schválilo zve-

MsÚ uložilo vypracovať nové
VZN o podmienkach držania
psov do júna tohto roka a nariadenie o spracovaní VZN
prepracovať na internú smernicu mesta. MsZ schválilo účasť
mesta v projekte na prevenciu
kriminality, týkajúceho sa ďalšieho budovania kamerového monitorovacieho systému, zobralo
na vedomie správu o vyplatených jednorazových dávkach
sociálnej pomoci za 4. štvrťrok
minulého roka, informatívnu
správu o stave služobného moto-

rejnenie zámeru mesta prenajať
nebytové priestory v budove na
Štúrovej 15 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v prospech
spoločnosti UPC Broadband
Slovakia.

rového vozidla mestskej polície.
Schválilo správu o činnosti mestskej polície, zobralo na vedomie
informáciu o odstúpení od zmluvy
na prenájom amfiteátra zo strany
víťaza verejnej súťaže a schválilo
vypísanie novej súťaže s upravenými podmienkami. V diskusii vystúpil v mene nájomníkov slobodárni
Alexander Szalai, ktorý od zastupiteľstva požadoval opciu pre vzorne
platiacich nájomníkov na možnosť
obnovenia nájomného vzťahu
v týchto priestoroch po prípadnej
rekonštrukcii. (ik, foto: šh)

Nová súťaž na amfiteáter
Zastupiteľstvo prerokovalo
dva protesty prokurátora: jeden
voči VZN o niektorých podmienkach držania psov, druhý
voči VZN o tvorbe VZN. Obom
protestom vyhovelo, predmetné
nariadenia zrušilo, prednostke

Rozsiahlejšie zmeny zatiaľ nie
Voľné priestory v budove bývalého CVČ
na Mierovej 8 nevyhovujú na premiestnenie ani mestskej knižnice, ani mestskej
polície, vyplynulo z rokovania januárového zasadnutia mestského zastupiteľstva
(MsZ). Správa bola vypracovaná na základe uznesenia z novembrového zasadnutia MsZ, kde bol skoncipovaný návrh
na vypracovanie zámeru umiestnenia
mestskej knižnice a mestskej polície do
priestorov budovy na Mierovej 8. „Premiestnenie ktorejkoľvek zložky by malo za
následok i dispozičné zmeny v objekte Mierová 8, problémová je i samotná úschova
zbraní podľa platných predpisov, a taktiež
súčasná kapacita hygienických zariadení
s možnosťou umiestnenia prezliekarne by

bola nepostačujúca a vyžadovala by si
vyššie investície. V rámci hľadania riešenia
na efektívne a hospodárne umiestnenie prevádzky mestskej polície i mestskej knižnice
sa však vyskytujú iné možnosti,“ vyhlásila
prednostka mestského úradu Alžbeta Kádasiová, ktorá zastupiteľstvu navrhla, aby
bol mestský úrad poverený vypracovaním
komplexnejšieho návrhu na efektívnejšie
umiestnenie a využitie mestských organizácií, resp. alternatívneho návrhu reorganizácie celej štruktúry samosprávy. Pýtanie si práce navyše zo strany mestského
aparátu vyvolalo u poslancov rozporuplné reakcie, medzi ktorými postupne prevážil odmietavý postoj k tomuto návrhu.
Pavel Polka položil otázku, či je MsZ pri-

pravené púšťať sa do takýchto rozsiahlych
návrhov so šancou na vzájomnú dohodu
poslancov, Peter Martosy navrhoval skôr
diskusiu o hospodárskych súvislostiach
fungovania samosprávy, Géza Horváth
pochyboval o formálnej správnosti
prípadného uznesenia a Marek Kepka
navrhol, aby sa najprv vyriešili otázky
mestskej knižnice a mestskej polície a až
potom sa pokračovalo v ďalších zmenách.
O otázke prípadného sťahovania knižnice
sa hovorilo aj v spojitosti s realizáciou
vládneho programu ESO. Jeho pilotný
projekt prebieha v našom kraji a v rámci
neho majú byť vytvorené jednotné Centrá
verejnej správy, priblížené čo najviac k
občanom.
(ik)
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Krátko
V reakcii na petíciu občanov za elimináciu agresivity a kriminality bola mestská
polícia poverená prijatím účinných opatrení s rovnakým cieľom. MsP zareagovala
návrhom na účasť v projekte zameranom
na rozšírenie kamerového systému, posilnením hliadok vo vybraných lokalitách,
intenzívnejšou súčinnosťou s OO PZ a nákupom vysielačiek, ktoré skvalitnia komunikáciu jednotlivých členov MsP.
December bol mesiacom pokoja aj z pohľadu Mestskej polície v Želiezovciach
- mesiacom, kedy jej príslušníci sa snažili
priestupky riešiť skôr dohovorom ako
reštrikciou. Počas posledného mesiaca
minulého roka riešili 10 priestupkov,
z ktorých až 7 riešili pohovorom. V troch
prípadoch uložili blokovú pokutu, z ktorých vybrali 30 eur.

Želiezovský spravodajca
V sociálnej oblasti záujem
najmä o dávky
Ľudí bez prístrešku by
v prípade potreby mala
pred mrazom ochrániť
možnosť utiahnuť sa do
niektorého z mestských
objektov. Rozhodlo tak
mestské
zastupiteľstvo
na jednom z jesenných
zasadnutí minulého roka.
Prípadných záujemcov by
mesto dokázalo prichýliť v núdzovej ubytovni,
v prípade jej preplnenia
v klube dôchodcov, na štadióne, v kultúrnom dome
vo Svodove alebo aj inde.

V štvrtom štvrťroku minulého roka vyplatila samospráva jednorazové dávky sociálnej pomoci štyrom prijímateľom v celkovej výške 295 eur. Dávky boli smerované
na nákup liekov, liečebné náklady, nákup
paliva, pohrebné náklady a v jednom prípade na nevyhnutné ošatenie a základné
potraviny.
Dňa 11. februára sme si pripomenuli Európsky deň čísla tiesňového volania 112.
Označila ho tak Európska únia v roku
2009. Na Slovensku funguje toto číslo od
1. júla 2003. Na linke 112 zaregistrovali
v minulom roku viac ako 1,5 milióna,
v Nitrianskom kraji takmer 180 tisíc hovorov. Zo všetkých hovorov na toto číslo
bola asi polovica neoprávnených, keď
nešlo o ohrozenie života, zdravia, majetku
alebo životného prostredia. Za zneužitie
tiesňového čísla 112 hrozí pokuta do výšky
1659 eur.
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„Napriek tomu, že zima je
pomaly pri konci, doteraz
sme nezaregistrovali žiadosť o dočasné poskytnutie
prístrešku kvôli počasiu. Na
druhej strane je pravda, že
v tomto roku neboli také
extrémne nízke teploty,
ako napríklad v minulom
roku,“ konštatuje Renáta
Szendiová, vedúca odboru

vnútorných a sociálnych
vecí
MsÚ
Želiezovce.
V meste sa podľa informácií ŽS pohybuje asi 4-5
bezdomovcov.
Žiadosť o poskytnutie
nocľahu teda zaregistrovaná nebola, zima však
priniesla rad zaujímavých,
zväčša slovných žiadostí
od občanov. Len pre zaujímavosť spomeňme spoluobčianku, ktorá v snehovej
víchrici skoro ráno pricupitala na mestský úrad
s dôraznou žiadosťou, alebo možno vyhrážkou, aby
mesto okamžite odpratalo
v noci napadnutý sneh
spred jej domu, inak „deti
nepôjdu do školy“.
Väčšina žiadostí občanov je však reálnejšia
a prozaickejšia, podľa
vedúcej odboru ide v sociálnej sfére najmä o poskytnutie
jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi
alebo jednorazovej dávky
sociálnej pomoci. „Úlohou
mesta v oblasti sociálnych
vecí je najmä eliminovať
ohrozenie sociálneho vylúčenia občanov a pomáhať im so spoločenským
začlenením a v tom, aby
si dokázali riešiť vlastné
problémy.
Poskytujeme
odborné poradenstvo pri

riešení rodinných a sociálnych problémov všetkým
odkázaným
občanom
a v prípade potreby zabezpečujeme aj terénnu
službu. Mesto zabezpečuje
aj výkon prenesených kompetencií štátnej správy v
zmysle zákona o sociálnych
službách – posudzovanie
odkázanosti na sociálnu
službu do zariadenia pre
seniorov a opatrovateľskú
službu,“ menuje len niekoľko z úloh mesta v sociálnej
oblasti Renáta Szendiová.
Popritom referát sociálnych vecí koordinuje prevádzku núdzovej ubytovne
a klubu dôchodcov. Spolupracuje s úradom práce,
okrem činnosti v oblasti
sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately, napríklad pri organizovaní
aktivačných prác. V súčasnosti pracuje pre mesto 74
aktivačných pracovníkov,
ktorí vyvíjajú činnosť pri
údržbe a úprave verejných
priestranstiev, pri kontajneroch za štadiónom, pri
upratovaní úradu alebo
pomocných administratívnych prácach. Časť z nich
pracuje v mestských organizáciách, školách a ako
opatrovatelia.
(ik)

Plánuje sa rozšírenie kamerového systému
Nové auto pre mestskú políciu alebo účasť
v projekte prevencie kriminality, zamerané-

ho na dobudovanie kamerového monitorovacieho systému v meste? Aj takú otázku
riešili poslanci na januárovej
schôdzi mestského zastupiteľstva,
i keď tieto dve témy boli prednesené v osobitných programových
bodoch. Ako uviedol náčelník
MsP v Želiezovciach Branislav
Alakša, projekt prevencie kriminality je pokračovaním vlaňajšieho, úspešného projektu, v rámci
ktorého bol mestský kamerový
systém rozšírený o dve monitorovacie kamery – na Mierovej
a na Ul. SNP.
Peter Martosy sa v rozprave
priklonil k obstaraniu nového
motorového vozidla: „Kamerový

systém ma zatiaľ nepresvedčil, podľa mňa je
auto dôležitejšie ako kamery.“ Pavel Polka si,
naopak, spomenul na prípady, kedy kamery
pomohli pri odhalení páchateľov prečinov.
Náčelník MsP potvrdil, že keď sa už treba
rozhodovať, treba mať na zreteli, že nestačí
niečo zadokumentovať, treba páchateľov aj
chytiť, preto je funkčné auto mimoriadne
dôležité. Diskutujúcich však schladila vedúca finančného odboru MsÚ Monika Tomeková, ktorá vyhlásila, že ani na kamerový
systém, ani na nové auto nie sú v rozpočte
prostriedky. Nakoniec sa poslanci rozhodli
podporiť účasť mesta v projekte, ktorý si
v prípade úspechu bude vyžadovať spolufinancovanie vo výške 2800 eur. Vymedzenie
prostriedkov bude zapracované do rozpočtu pri jeho najbližšej zmene.
(ik)
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Mikulský park rozkvitne vďaka
ďalšiemu úspešnému projektu
Len niekoľko týždňov po realizácii projektu vybavenia mikulského parku oddychovými a hernými prvkami sa v tejto lokalite začne realizácia ďalšieho úspešného
projektu. Mesto Želiezovce sa zapojilo do
grantového programu Tu sa nám páči, tu
chceme žiť, vypísaného Centrom pre filantropiu a spoločnosťou Baumit. Želiezovský
projekt s názvom Mikulčan v prírode bol
v 8. ročníku grantového programu medzi
193 podanými a 15 úspešnými projektmi
vyhodnotený na prvom mieste a získal
maximálnu podporu vo výške 1200 eur.
„Naším cieľom je osloviť ľudí, ktorí chcú pretvoriť rodné mesto, mesto kde momentálne
trávia väčšinu svojho voľného či pracovného
času, mesto kde žijú. Miesto s ktorým ho
viažu spomienky a zážitky, miesto kde je
im dobre, neradi ho opúšťajú alebo si po
presťahovaní k nemu len vytvárajú vzťah,“
tvrdia vyhlasovatelia grantového programu zameraného na účasť ľudí žijúcich
v daných lokalitách v dobrovoľníckej
práci pri premene a skvalitnení verejných
priestranstiev.
Projekt sa realizuje v prvom polroku 2013.
Jeho hlavnou ideou je vytvoriť v mestskej
časti svojpomocne také miesto, kde by si
Mikulčania všetkých vekových kategórií
našli svoj kútik prírody a spoločnými
silami vytvorili niečo cenné, na čo môžu
byť všetci hrdí. „Mikulčan v prírode je
projektom o návrate človeka do prírody, v

ktorej človek môže nájsť miesto pre oddych,
zábavu, vzdelávanie v oblasti botaniky a
zároveň aj histórie, môže vyjsť z anonymity
a nachádzať nových priateľov a zároveň
nerušene splynúť s jej krásami. Cieľom
projektu je pozdvihnutie mikulského parčíka na piedestál jeho niekdajšej krásy
a vytvorenie priestoru pre multifunkčné
pôsobenie prírody na formovanie človeka.
Priestor mikulského parčíka bude, nadväzujúc na miestne historické legendy, doplnený o kamenné slnečné hodiny, do areálu
pribudne živý labyrint pre zábavu detí z
neďalekej materskej škôlky a k vybraným
druhom drevín a krovín budú umiestnené
informačné štítky s názvom druhu a jeho
pôvodom, aby toto územie bolo prínosom
pri environmentálnom vzdelávaní nielen
pre Mikulčanov, ale aj pre celé mesto Želiezovce,“ hovorí sa v predstavení projektu,
vypracovaného kolektívom pracovníčok
životného prostredia MsÚ. Do parku budú
v rámci projektu osadené aj ďalšie lavičky
a koše na odpadky. „Okrem 1200-eurového
grantu budú pri realizácii projektu využité
aj vlastné a iné zdroje mesta vo výške 1333
eur. Organizátori sa spoliehajú aj na pomoc
sponzorov a Občianskeho združenia Mikulčan. Práce sa začnú ihneď, ako to počasie
dovolí, ukončené majú byť v júni tohto
roka,“ dodala predkladateľka projektu
Liliana Balla.
(ik)

Amfiteáter opäť na prenájom
V otázke prenájmu nebytových priestorov
želiezovského amfiteátra sa nakoniec potvrdili obavy vyslovené viacerými účastníkmi
posledného minuloročného zasadnutia
mestského zastupiteľstva. Po vyhodnotení
výsledkov verejnej súťaže, ktorej výherca
ponúkol nájomné 1100 na mesiac, ako prvý
vyslovil pochybnosti Ladislav Sokol, ktorému sa ponúkaná suma zdala nereálne vysoká

na to, aby to ktorýkoľvek záujemca dokázal
z tejto nehnuteľnosti „vyhospodáriť“. Viacerí
poslanci s ním súhlasili, nakoniec však MsZ

rozhodlo o víťazovi na základe poradia a odporúčania hodnotiacej komisie. Pochybnosti
sa potvrdili potom, ako sa víťaz výberového
konania oboznámil s aktuálnym stavom
nehnuteľnosti a krátko na to aj odstúpil od
podpísania nájomnej zmluvy.
Keďže podmienky verejnej súťaže nepočítali
v takomto prípade s vytvorením poradia
účastníkov, zmluva nemohla byť podpísaná
so záujemcom, ktorý ponúkol druhú najvyššiu sumu (bolo to 1000 eur na mesiac).
Mesto vypísalo ďalšiu súťaž, tentoraz však
s upravenými podmienkami.
Minimálna cena mesačného nájomného
bola stanovená na 500 eur a v rovnakej
sume museli záujemcovia zaplatiť aj
dražobnú zábezpeku. Záujemcovia musia
mať živnosť a nesmú mať nevyrovnané
záväzky voči mestu Želiezovce. V novej
verejnej súťaži poslanci MsZ definovali
odlišné kritériá hodnotenia návrhov.
Ponúkaná výška mesačného nájomného
má iba 40 %-nú váhu pri rozhodovaní, v
ďalších 30 %-ách zaváži navrhovaný účel
využitia nehnuteľnosti, pričom sa posudzuje
využívanie nehnuteľnosti z hľadiska verejné-

Voľné priestory
na Mierovej ulici

Začiatkom februára mesto zverejnilo
na svojej úradnej tabuli oznamy o zámeroch na poskytnutie nebytových priestorov do prenájmu. Jedným z ponúkaných
priestorov je miestnosť s rozlohou 30 m2,
nachádzajúca sa v budove pri želiezovskej
tržnici. Prípadný záujemca nesmie mať pozdĺžnosti voči mestu a musí ponúknuť aspoň minimálnu cenu určenú nariadeniami
mesta: 33 eur/m2/rok v prípade využitia na
kancelárske účely, 14 eur/m2/rok pri využití
na skladové účely alebo na výrobu a služby
pre obyvateľstvo a 89 eur/m2/rok pri využití

ako stávková kancelária. Cenové ponuky
môžu záujemcovia podať do 10.00 hodiny
18. februára.
V budove bývalého Centra voľného času
na Mierovej 8 ponúka mesto na prízemí
miestnosť s rozlohou 32 m2 a súbor troch
miestností s celkovou rozlohou 45 m2.
Podmienkou sú opäť riadne a včas platené
záväzky voči mestu a minimálne ceny vo
výške 33 eur/m2/rok v prípade využitia
miestností na kancelárske účely, 50 eur/m2/
rok v prípade využitie na účely reklamnej
agentúry a 89 eur/m2/rok pri využití na
účely stávkovej kancelárie. Konečným termínom podania návrhov je 10.00 hod. dňa
20. februára 2013.
(r)
ho záujmu s prihliadnutím na čo najúčelnejšie využitie objektu pre potreby občanov a
stratégiu rozvoja mesta v súlade s územným
plánom mesta. 10-10 % môže záujemca získať za potvrdenie, že sa voči nemu nevedie
konkurzné konanie alebo likvidácia, že
preukáže riadne platenie odvodov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní a že
prehlási, koľko nových pracovných miest
plánuje vytvoriť. Komisia vyhodnocujúca
návrhy tentoraz vytvorí poradie uchádzačov,
čo znamená, že keby prípadný víťaz odstúpil,
mesto uzavrie zmluvu s druhým v poradí
a ušetrí za vypracovanie a realizáciu ďalšej
verejnej súťaže. Záujemcovia môžu svoje
návrhy predložiť v zmysle zverejnených podmienok zámeru na prenájom nehnuteľnosti
do 10:00 hodiny 18. februára 2013. Výber
víťazného uchádzača sa uskutoční na februárovej schôdzi MsZ.
(ik)
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Opäť o slobodárni
Jednou z tém januárového riadneho zasadnutia MsZ bola opäť slobodáreň. Aj keď by
sa mohlo zdať, že všetko podstatné už bolo
povedané, opätovné prerokovanie sa uskutočnilo aj so zreteľom na prítomnosť skupinky nájomníkov slobodárne, ktorí priamo na
rokovaní odovzdali poslancom list.
V liste poslancom pripomenuli, že bývanie v budove slobodárne aj oni považujú
za núdzové riešenie vlastnej situácie. Podľa
nich však o slobodárni zaznievajú často aj
nepravdivé informácie. Spochybnili zverejnené informácie o slobodárni, napríklad o
zvýšení nájomného (nie o 5 %, ale skoro 25
%), plytvanie vodou a energiami, namietali
nedostatočnú kontrolu zo strany mesta a
nefunkčnosť ventilov na radiátoroch, čo by
im umožnilo regulovanie vykurovania v jednotlivých (aj neobývaných) bytoch. Informácie o neplatičoch označili za neaktuálne,
podľa nich mesto dopláca aj na tzv. DOS-ku
a bytovku na Rákócziho ulici. V závere listu
vyslovili podozrenie, že mesto sa budovu
usiluje predať, lebo o ňu majú záujem „určité
záujmové skupiny“...
Po tom, ako rozdali kópie listu, poslanci
si vyžiadali prestávku na separátnu poradu.
Po nej poslanec Peter Martosy zhrnul možné
alternatívy a povedal, že najprijateľnejšou je
podľa väčšiny poslancov alternatíva s využitím dotácie. Podľa právnika mesta využitie
prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja
bývania je možné len prípade, že pôjde o
prestavbu slobodárne na nájomný bytový
dom. Prestavba by bola fondom financovaná
prostredníctvom investora. Nemenili by sa
tým vlastnícke vzťahy – budova by zostala
majetkom mesta.
Podľa jedného z nájomníkov, Alexandra Szalaiho, by schodnejší bol iný scenár:
„Prečo sa s rekonštrukciou nezačne až vtedy,
keď budú postavené nové nájomné byty? Kam
sa majú títo ľudia podieť? Nemôžu si nábytok
vyložiť na ulicu. Je to 21 rodín, 50 ľudí aj s
deťmi. Väčšina z nich naozaj nemá kam ísť.“
Namietol, že ak by im mesto skutočne chcelo
poskytnúť náhradné bývanie, riešilo by to už
skôr. Uviedol, že napríklad v tzv. DOS-ke boli
byty pridelené ľuďom, ktorí predali vlastné
rodinné domy a dokonca aj ľuďom z iných
okresov a že tam tiež boli problémy s neplatičmi. On sám má vraj 17 rokov podanú
žiadosť o byt a doteraz nedostal žiadnu odpoveď. Peter Martosy mu odpovedal, že má
právo nahliadnuť do rozhodovania bytovej
komisie a v prípade nejakých protiprávnosti
ich nahlásiť. Predsedníčka bytovej komisie
Mária Harisová uviedla, že byty prideľujú
len tým, ktorí majú pravidelný príjem, v
súčasnosti však voľné byty nie sú.
Peter Martosy vysvetlil, že problém s neplatičmi je už vlastne vyriešený a o tie drobné dlhy nejde. Problémom je stav budovy, do
ktorej napriek voľným bytom nemôžu nasťahovať nových nájomníkom a že už to, že tým

súčasným bolo umožnené doteraz zostať,
bol ich sociálny prístup. Na otázku poslanca
Ladislava Vékonya, nakoľko by mesto išlo do
rizika, ak by sa rekonštrukcia budovy odložila napríklad o rok, kým by mesto vedelo
nájomníkom ponúknuť náhradné bývanie,
mu Vojtech Félix odpovedal, že ide o značné
riziko. Uviedol problémy s revíziou elektroinštalácie, ale aj s disciplínou nájomníkov.
Emese Gubíková doplnila, že napríklad
elektroinštalácia v budove bola pred 50
rokmi dimenzovaná na príležitostné bývanie
službokonajúcich lekárov a sestier, ale nie na
bývanie rodín a vedenie domácností. Pavel
Polka pripomenul, že samotní nájomníci,
ktorí sa svojho času snažili medializovať
nevyhovujúci technický stav budovy a teraz
napísali list, zodpovednosť neustále hádžu
na plecia mesta. Mesto sa pritom snaží brať
ohľad na nich, a tým sa riešenie problému
neustále odkladá. Podozrenia z pôsobenia
záujmových skupín uvedené v liste považuje
za vážne obvinenia. Uviedol, že nebude hlasovať za žiadnu z uvedených alternatív.
„Keďže mesto vlastné prostriedky na prestavbu nemá, riešením je prestavba slobodárne
na nájomný bytový dom. Štát poskytuje dotácie
v prípade nájomného bývania s nižším štandardom, ak náklady na meter štvorcový neprevýšia
375 eur, a to až do výšky 75 % oprávnených
nákladov a úver by zostal na 25 %,“ dodala
Emese Gubíková.
Rozpravu uzavrel Peter Martosy: „Ak sa
všetko podarí, rekonštrukcia prebehne počas
letných mesiacov. Je to tak humánnejšie.“
Nakoniec osem z deviatich prítomných
poslancov hlasovalo za uznesenie, podľa
ktorého má byť slobodáreň prestavaná na
nájomný bytový dom.
(šh)
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Tvorím, tvoríš,
tvoríme VZN

Čo bolo skôr, vajce alebo sliepka? Môže
existovať všeobecne záväzné nariadenie
(VZN) o tvorbe všeobecne záväzného nariadenia? Na základe čoho potom bolo vytvorené to prvé, ktoré upravuje pravidlá tvorby?
Aj tieto otázky sa riešili pri prerokovaní protestu prokurátora voči VZN mesta Želiezovce
o tvorbe VZN. Ten však namietal tejto norme
niečo úplne iné: VZN tvoria pracovníci mesta, prípadne poslanci, preto úprava pravidiel
netvorí všeobecne záväzný dokument. Ten by
mal byť záväzný len pre tých, ktorí takéto nariadenia tvoria, nie pre všetkých, všeobecne.
Na druhej strane sa objavili právne názory,
že pozmeňovacie návrhy k zverejneným
návrhom VZN môže dať ktokoľvek, čím sa
vlastne stáva spolutvorcom nariadenia, čiže
všeobecná záväznosť je namieste.
Potenciálny spolutvorca – občan pri pomyslení na všeobecnú ekonomickú situáciu
a stav súdnictva u nás môže pri takomto
nahliadnutí do priorít prokuratúry zaplakať,
alebo podľa nátury sa zasmiať a tvrdo hútať,
prečo tento štátny orgán rieši tak „závažné“
problémy. Logicky relevantná, ale z pohľadu
prokuratúry menej zaujímavá otázka skoršej
existencie sliepky alebo vajíčka v oblasti tvorby želiezovských VZN bola na januárovej
schôdzi zastupiteľstva zodpovedaná svojsky.
Poslanci nechcú dráždiť prokuratúru, rozhodli sa, že prvý bude holub a tvorbu VZN
bude odteraz upravovať interná smernica.
(ik)

Nedoplatky za nájomné sa znížili...

1→

né v tomto objekte dlhujú nájomcovia 1955 eur, pričom pred rokom to bolo 3957,85
eur. Nedoplatky v slobodárni predstavovali koncom decembra 10 833,56 eur, kým
pred rokom 11 992,58 eur, avšak všetci neplatiči z predchádzajúceho obdobia už boli
vysťahovaní a mesto podniklo kroky na vymoženie ich nedoplatkov. V ostatných týždňoch sa nedoplatky opäť mierne zvýšili, dá sa to však pripísať ohlásenému ukončeniu nájomných vzťahov ku koncu
marca. Mesto neeviduje, a teda ani Nájomné garáže
60,00
neinventarizuje pohľadávky v ob220,50
jekte DOS, aj keď v štvrťročných Nájomné pozemky
správach sa tieto údaje objavujú.
Nájomné reklamné tabule
2309,76
Eviduje ich správca, čiže Tenergo.
41 466,19
V inventarizácii sa pritom evidujú Nájomné nebytové priestory
pohľadávky po bývalom Bytovom Vyúčtovanie skutočných
11 386,42
podniku, a to vo výške 10 293,43 nákladov na energie
eur. Ich výška koncom roka 2011
SPOLU
55 442,87
bola 11 859 eur, čiže za uplynulý
rok bol dosiahnutý pokles 1565
eur. Celkovo teda pohľadávky mesta v oblasti nájomného za byty, nebytové priestory
a poplatky za energie dosahovali podľa inventarizácie pohľadávok koncom roka 2012
sumu 84 181,51 eur, čo znamená, že v minulom roku bol dosiahnutý pokles týchto
pohľadávok o úctyhodných 29 288,14 eur, teda asi o 25 %.
(ik)
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Mikulský kultúrny dom na predaj?
Ak to mesto so zakúpením nehnuteľnosti v mikulskej mestskej časti pre potreby Mikulčanov, reprezentovaných najmä občianskym združením Mikulčan, myslí vážne, aj pri
akceptovaní podmienky dostupnosti voľných zdrojov sa bude musieť čo najskôr rozhodnúť,
ktorú nehnuteľnosť plánuje získať do majetku, keďže sa zdá, že výber sa rozšíril na dva potenciálne ciele.
Po tom, čo predstavitelia OZ Mikulčan predniesli informáciu o jednej mikulskej nehnuteľnosti na predaj a žiadosť o pomoc mesta pri jej získaní, zastupiteľstvo sa uznieslo, aby bola
táto nehnuteľnosť zahrnutá do zoznamu objektov, o ktoré má mesto záujem. Na základe
uznesenia zo septembra 2012 prebehlo rokovanie predstaviteľov mesta s majiteľmi predmetnej nehnuteľnosti, na ktorú bol vypracovaný aj znalecký posudok. Položka odkúpenia
nehnuteľnosti za 35 tis. eur nebola zahrnutá do tohtoročného rozpočtu, keďže zatiaľ nie je
zabezpečené potrebné finančné krytie.
Druhou z možností sa javí odkúpenie bývalého mikulského domu kultúry. Podľa informácie Petra Martosyho PD Pohronie má záujem túto budovu predať, dokonca družstvo už
ponúklo nehnuteľnosť súčasnej nájomníčke. Podľa jeho vyjadrenia by prípadné odkúpenie
objektu vyšlo mesto lacnejšie ako odkúpenie súkromného domu, o ktorý je podľa majiteľov
i tak veľký záujem. Zastupiteľstvo na základe nových informácií odporučilo primátorovi
viesť rokovania o možnom odkúpení bývalého kultúrneho domu, pričom však súkromný
rodinný dom figuruje na zozname plánovaných nákupov samosprávy. O konečnom nákupnom cieli rozhodnú podľa všetkého rokovania s družstvom, obozretnosť však bude
v tejto otázke potrebná, aby z rozšíreného výberu nebolo na konci sedenie na zemi medzi
dvomi stoličkami, keďže rokovania s iným partnerom môžu majitelia súkromného domu
považovať za signál k akceptovaniu pohotovej ponuky z trhu.
(ik)

Vymenia ďalšie okná
„Pri nižších vonkajších teplotách sme v triedach namerali 15 °C a rodičia detí sa sťažovali na
nevhodné podmienky počas vyučovania,“ argumentovala riaditeľka ZŠ s VJM v Želiezovciach
Anikó Máté vo svojej žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na výmenu ďalších okien
na budove školy. Výmena má prebehnúť v niekoľkých fázach, v prvej požiadala škola o 4000
eur, ktoré budú využité na výmenu 15 okien v troch triedach počas jarných prázdnin.
V októbri minulého roka škola požiadala o finančné prostriedky vo výške 2813 eur na urýchlenú výmenu 11 okien. Po odsúhlasení podpory zo strany MsZ prebehla výmena jednoplášťových okien v dvoch fázach do konca roka. V budove, ktorú sa mestu doteraz nepodarilo
rekonštruovať z projektu ani z vlastných síl, sú však so starými oknami stále problémy, preto
mesto v tomto roku naplánovalo na tento účel sumu 15 eur.
(ik)

Mestská polícia s ambíciami

Ochrana objektov, podnikateľských areálov
a budov, rodinných domov – o túto činnosť
plánuje Mestská polícia v Želiezovciach rozšíriť
svoje služby v nasledujúcom období. Oficiálne sa
o tom prvýkrát konkrétne hovorilo na januárovej
schôdzi mestského zastupiteľstva. Mestská polícia
pripravuje projekt ochrany objektov na území Želiezoviec napojením na zabudované alarmy a signalizáciou v prípade narušenia týchto objektov.
V priebehu budúcich mesiacov sa návrh dostane
na stôl mestských poslancov a po odsúhlasení
zastupiteľstvom sa začne budovanie klientskej základne.
Želiezovská mestská polícia má s ochranou
objektov vyše trojročné skúsenosti, keď v spolupráci so súkromnou bezpečnostnou službou,
pôsobiacou aj na území nášho mesta, realizujú
jej členovia výjazdy v prípade narušenia napojených objektov. Ide o takmer dve desiatky objektov,
najmä poštu, banky, bankomaty, väčšie potraviny,
herne, čerpacie stanice, úrad práce, zdravotnícke
stredisko alebo napríklad aj elektrickú rozvodňu
za mestom. „Táto spolupráca si vyžaduje od mestských policajtov, aby boli stále pripravení zasiahnuť,
veď v prípade bánk a pošty máme stanovený veľmi
krátky limit na príchod na miesto narušenia objektu. V súčasnosti pracujem na návrhu projektu,
ktorý keď dostane zelenú, v prvom roku činnosti by
mestská polícia mohla zabezpečiť ochranu niekoľkých desiatok objektov. Ich počet by sa časom mohol
neustále zvyšovať,“ hovorí náčelník MsP Branislav
Alakša, podľa ktorého k zodpovednému výkonu
tejto služby je potrebné dobré vybavenie mestskej
polície. O podrobnostiach tohto zámeru budeme
našich čitateľov informovať v nasledujúcich číslach našich novín.
(ik)

Rodák z regiónu medzi zakladateľmi divadla
Komárňanské Jókaiho divadlo oslavovalo vlani na jeseň
60. výročie založenia prvého
profesionálneho
maďarského
divadla na Slovensku. Na počesť zakladateľov, ktorí v roku
1952 založili Maďarské oblastné
divadlo, odovzdali v Komárne
pamätný podkladový kameň na
parcele, kde v tých časoch stála
budova divadla. Pamätník vznikol na podnet vdovy po jednom
zo zakladateľov Jozefa Konráda
a občianskeho združenia Teátrum. Na podkladový kameň bude
umiestnená socha Zlatého muža,
hlavného hrdinu z románu Móra
Jókaiho.
V radoch zakladateľského
súboru bol aj Lajos Kiss zo Šalova
(na snímke vľavo), otec známeho
želiezovského podnikateľa. „Komárňanské divadlo založili v roku
1952 a otec bol od počiatkov pri
tomto dianí, zúčastňoval sa práce

a v divadle si zahral viac hlavných
rolí. Zo Šalova sa vďaka svojmu
nadaniu dostal medzi zakladajúcich členov prvého maďarského
divadla u nás. Žiaľ, jeho herecká
dráha netrvala dlho,“ opisuje
smutný príbeh svojho otca Lajos
Kiss. Jeho otec neskrýval svoj názor na maďarské udalosti v roku
1956. Po obsadení Maďarska sovietskymi vojskami verejne zarecitoval revolučnú báseň, za čo ho
na rok uväznili a do konca života
už nemohol vykonávať herecké
povolanie.
Jeho syn ho dal rehabilitovať
v roku 1991. Ako rozpráva o svojom otcovi, ukazuje viacstranovú,
rukou písanú žiadosť o jeho rehabilitáciu, dobové fotografie a článok z roku 1974, uverejnený pri
jeho smrti, v ktorom samozrejme
nie je ani zmienka o utrpení jeho
otca. O komárňanskej spomienke
a o tom, že jeho otec je na pamät-

níku, sa dozvedel náhodou, z televíznych novín Duna TV, keď na
obrazovke zazrel meno svojho
otca. Lajos Kiss na záver povedal, že nechce nikoho obviňovať,
uraziť, jeho otec žil v dobe, kedy
sa takéto nespravodlivosti mohli
udiať. Pocta daná postaveným

pamätníkom a spomienky ľudí
však navždy zachovajú fakt: žil
raz v Šalove muž s menom Lajos
Kiss, ktorý spravil veľa pre svoju
komunitu, bol nadaným hercom
a ani v ťažkých časoch sa nebál
vysloviť svoj názor.
Ladislav Levicky
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Primátorom ocenený Mira Office vytvorí
ďalšie pracovné miesta
Primátor Pavel Bakonyi ocenil koncom
roka 2012 želiezovskú firmu Mira Office
Cenou primátora mesta Želiezovce. Pri
tejto príležitosti sme sa porozprávali s majiteľom a konateľom spoločnosti Tiborom
Csengerom.
- Spoločnosť Mira Office bola založená ako
rodinná firma v lete 2007. V prvopočiatkoch
mala 5 zamestnancov, no ich počet sa už
v ďalšom roku rozrástol na 8-9 a v súčasnosti
zamestnáva 19 pracovníkov. Hlavným profilom činnosti firmy je predaj školských a kancelárskych potrieb, a to jednak dovezených
zo zahraničia a jednak vyrobených doma.

Činnosť Mira Office by sa dala rozdeliť do
troch hlavných oblastí. Prvou je maloobchod – máme obchody v Leviciach, Zvolene
a v Liptovskom Mikuláši. Druhou oblasťou
je predaj a distribúcia dovezených produktov
po celom Slovensku a treťou zásobovanie škôl
a rôznych inštitúcií. Treba však dodať, že

vlani sme začali aj s ďalšou činnosťou, a to
s internetovým predajom, ktorý stojí pred
sľubnou budúcnosťou. V obchode sa postupne
kladie dôraz na on-line predaj a zároveň
klesajú objemy predajov v kamenných obchodoch, preto v nasledujúcom období budeme
klásť väčší dôraz na tento odbytový kanál.
Napriek tomu, že vyčíňa kríza, sme v roku
2012 dosiahli dobré výsledky, aj v porovnaní
s celým odvetvím.
Podnik je konkurencieschopný, čo preukázal aj v Želiezovciach pred niekoľkými
rokmi, keď vyhral elektronickú aukciu
mesta zameranú na obstaranie kancelárskych potrieb pre úrad...
– A neboli sme úspešní len v prípade mesta
Želiezovce, ale aj vo verejných obstarávaniach ďalších inštitúcií v regióne. S vedomím
týchto výsledkov môžem vyhlásiť, že celkovo
sme vo verejných obstarávaniach úspešní
a teda sme konkurencieschopní. Za to ďakujeme aj podnikovej politike, ktorá nie je
zameraná na rýchle zbohatnutie, ale na
postupné budovanie a posilňovanie pozície
podniku na stabilných základoch.
Kam smeruje toto budovanie, v akom
smere sa bude podnik rozvíjať v ďalšom
období?
– Tento rok plánujeme prebudovanie informačného systému a rozvoj sovéru a v záujme neskoršieho rastu uvažujeme výhľadovo
o zriadení vlastného sídla. Veľký dôraz
kladieme na zamestnávanie ľudí zo želiezovského regiónu, a tento princíp uplatňujeme
napríklad aj v levickom obchode. V tomto
roku plánujeme vytvoriť 2-3 pracovné miesta. Chceli by sme rozšíriť náš profil a k tomu
budú nové posily nevyhnutné. Chceme vy-

Poprední herci v Želiezovciach
Šanzónový večer
Zuzana Kronerová, Viktor Horján, Csongor Kassai
Svetové šanzóny spievané v slovenskom aj maďarskom jazyku pod vedením
legendárneho Jozefa Bednárika. V utorok 19. 2. 2013 o 19:00 hod. v Dome
kultúry v Želiezovciach

Mikulčania si toho naplánovali dosť
Občianske združenie Mikulčan plánuje zorganizovať batôžkovú zábavu,
a to v sobotu 23. februára. Podujatie figuruje v pláne akcií na rok 2013. Odštartované boli 2. februára fašiangovou zabíjačkou spojenou s ochutnávkou.
Členovia OZ plánujú osláviť Deň žien, Deň detí, opäť sa uskutoční stavanie
mája a ani tento rok nebudú chýbať súťaže vo varení guláša a leča. Okrem
kultúrnych a spoločenských podujatí má združenie naplánovaných aj viac
brigád, či už na úprave a zveľaďovaní Mikulského parku, materskej školy,
alebo brigádu pri príležitosti Dňa zeme. V poslednom štvrťroku plánujú
usporiadať hodovú zábavu, posedenie s dôchodcami a privítanie Mikuláša,
posedenie pod jedličkou a Silvestrovskú zábavu. „Okrem týchto aktivít bude
výbor Občianskeho združenia zasadať raz mesačne, s poslancami a pracovníkmi
Mestského zastupiteľstva sa budeme stretávať podľa potreby, minimálne však raz
štvrťročne,“ - črtá plány združenia jeho predseda Pavol Ivan.
(ik)

tvoriť také podmienky, aby sme boli porovnateľní s ktoroukoľvek bratislavskou firmou
podobného zamerania, či už v oblasti pracovných podmienok, alebo aj po stránke miezd.
V prístupe k zamestnancom sa chceme vyvýšiť nad regionálny priemer. Mojím hlavným
cieľom je, aby som v priebehu jedného-dvoch
rokov vytvoril pracovné podmienky omnoho lepšie, ako je tu v okolí zvykom. K tomu
musíme dosiahnuť takú úroveň, aby sme sa
dokázali vyrovnať zahraničnej konkurencii,
ktorá sa čoraz viac tlačí na trh najmä z českej, maďarskej a poľskej strany.
Dokážete zadefinovať prednosti vašej
firmy v tomto konkurenčnom zápolení?
– Jednu z výhod našej firmy vidím v dobrom
pracovnom kolektíve. V dnešnom svete dokáže tento faktor značne ovplyvniť výkonnosť
firmy, či už pozitívne alebo negatívne. Druhou našou prednosťou bude modernizovaný
informačný systém. Svoju konkurencieschopnosť dokážeme udržať len vtedy, ak dokážeme
byť aktuálni v logistike aj v riadení skladu.
To zas bude ovplyvnené presnosťou a rýchlosťou prenosu informácií medzi jednotlivými
zložkami podniku. Ak ich dokážeme udržať
a zlepšovať, budeme sa vedieť prispôsobiť
dnešným trendom, napríklad aby sme objednaný tovar dokázali dodať do 24 hodín.
A skvalitnenie týchto procesov očakávame od
nového informačného systému.
Popri tom chcem zachovať a posilniť rodinný
charakter firmy a do podnikania zapojiť aj svoje
deti. Chodili do takých škôl, že svoje poznatky by
vedeli zužitkovať vo firme, dokázali by pomôcť
najmä v oblasti manažmentu a reklamy.
Ďakujem za rozhovor
Ladislav Levicky

Mestská polícia
v Želiezovciach
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.
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Ocenení Želiezovčania - spoznajme ich!
Károly Kovács sa narodil 12.
januára1901 v pobožnej rodine
Ľudovíta Kovácsa a Estere Na-

V roku 2012 sa Károly Kovács stal čestným občanom
mesta – in memoriam.
Árpád Mézes sa narodil 22. Júla
1964 v Pôtori. S manželkou Zuzkou vychovávajú tri nadané deti.
Svoj voľný čas venuje hudbe, ako
huslista ľudovej kapely Pengő a
zároveň je aj členom Miešaného
zboru Franza Schuberta v Želiezovciach.
Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským
absolvoval v Želiezovciach. Pod
vedením akademického sochára

gyovej ako prostredný syn zo
štyroch detí.
Medzi blízkymi sa mohol
naučiť, že kresťanstvo nie je len
náboženstvo, ale predovšetkým
priateľský vzťah s Bohom.
Túžba po kňazstve ho sprevádzala od malička a neopustila
ho ani v období dospievania.
Preto bolo samozrejmé, že po
skončení štúdia na gymnáziu
v Pápe sa prihlásil do teologického seminára, ktorý štipendijnou
formou podpory absolvoval
v USA v Chicagu.
Boh na jeho túžbu odpovedal tým, že bol prijatý a mohol
nastúpiť na priamu cestu k povolaniu. Po návrate z USA bol
v roku 1928 vysvätený za duchovného. Prvú bohoslužbu mal
v Pastovciach. Od roku 1953 bol
farárom a pôsobil v Želiezovciach. Vstúpil do manželského
zväzku s Gabrielou Horváthovou a spolu vychovali 3 deti.
Charakterizovala ho veľká
zanietenosť a horlivosť pre dobro svojich veriacich vo farnosti,
ktorá mu bola zverená. S veľkou
obetavosťou spolu s nadšenými
farníkmi postavil kostol s farou
Reformovanej kresťanskej cirkvi
v Želiezovciach, vysvätenie ktorého sa uskutočnilo v roku 1962.
Počas svojho pôsobenia odviedol pozoruhodný kus práce v
prospech celého mesta bádaním
po historických dokumentoch
o pobyte Franza Schuberta
v Želiezovciach. Usiloval sa o
vytvorenie dobrého spolunažívania občanov mesta rôznej národnosti a náboženskej príslušnosti a zachovanie morálnych
a duševných hodnôt spoločnosti.
Zomrel v r 1970.

Juraja Gavulu ukončil štúdium
na Strednej škole umeleckého
priemyslu v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie získal na katedre reštaurovania sochárských
diel u profesora akademického
sochára Jozefa Poruboviča na
Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave.
Jeho prvé pracovné uplatnenie si našiel v Štátnych
reštaurátorských
ateliéroch
v Levoči v ateliéri reštaurovania
nástenných malieb pod vedením
akademického sochára Ladislava
Székelya. Po troch rokoch pôsobenia v Ateliéroch sa rozhodol
pre samostatnú reštaurátorskú
prácu vo forme živnosti.
Jeho prvou významnejšou
samostatnou prácou bolo reštaurovanie oltára Kalvárie rímskokatolíckeho kostola v Zborove.
Pravidelne prednáša na medzinárodných konferenciách reštaurátorov. Z nich vyzdvihnime
jeho prednášku na konferencii
v Budapešti o znovureštaurovaní hlavného oltára sv. Margity
Antiochijskej rímskokatolíckeho
kostola vo Švedlári.
Okrem reštaurovania sa venuje aj sochárskej tvorbe, najmä
v oblasti portrétnych reliéfov. Je

zakladajúcim členom Komory
reštaurátorov Slovenska.
V roku 2012 bol ocenený cenou
Pro Urbe mesta Želiezovce.
Jana Beníková sa narodila 11.
augusta 1949 v Biskupiciach na
Morave. Radosti a starosti rodiny prežíva s manželom Jozefom.
Majú dve dcéry a spoločne sa
tešia trom krásnym vnúčatám,
Katke, Danielkovi a Tiborkovi.
Zastáva funkciu riaditeľky
Mestskej knižnice v Želiezovciach. Okrem každodenných
pracovných úloh sa aktívne
podieľa na zabezpečovaní, príprave a realizácii kultúrno-spoločenských podujatí, napríklad
literárnych kaviarní, ktoré sa
stali v Želiezovciach tradičnými.
Podstatnou mierou sa podieľala

na rozvíjaní spolupráce knižníc
tak s regionálnymi inštitúciami,
ako aj s knižnicami družobných miest Barcs, Makó, Csíkszereda a Trstená.
Svoju prácu rozvíja na princípoch ľudskosti. Jej záujem a
práca napomáhajú atmosfére
úprimného ľudského spolunažívania v podobe množstva
občianskych obradov a slávností,
ktoré už roky zaznamenáva do
Pamätnej knihy mesta.
City rodičovskej lásky pri
uvítaní dieťaťa, oslavu významných životných jubileí a napokon i tichú, citlivú pietu voči
zosnulým pretavuje do svojich
príhovorov, ktorých za tie roky
vyšlo spod jej rúk nespočetne
veľa. Slová v jej podaní znejú
čisto, jemne a pohládzajú vo
chvíľach radosti, šťastia i smútku. A preto celé jej úsilie smeruje
k napĺňaniu poslania, aby človek
ostal blízky človeku, aby bol život šťastnejší, krajší a lepší, aby
sa oplatilo stretávať s ľuďmi.

V roku 2012 bola ocenená cenou Pro Urbe mesta Želiezovce.
Marta Rusňáková, rodená Mankovická sa narodila 5. septembra
1934 v Želiezovciach, kde prežila
šťastné detstvo. Tu chodila do
cirkevnej, potom do občianskej
školy, odkiaľ prestúpila do gymnázia v Leviciach. Diplom získala na VŠ pedagogickej v Nitre.
Učila slovenský a ruský jazyk na
slovenskej aj na maďarskej škole
v Želiezovciach, niekoľko rokov
aj v Hurbanove. V r. 1953 sa vydala za Františka Rusňáka.
Denne sa stretávala s deťmi
– tými studnicami vlastného
poznania. Niekedy bola tajomná
ako jej mlčanie. Niekedy bola
plná elánu ako pohár šťastia. A
ona – ona ním pretekala. Vedela
naučiť, poradiť, povzbudiť, vždy
bola oporou a vravela slová nádeje a pochopenia. Jej milota aj
teraz sa zračí v jej očiach. A keď
niekto niečo niekedy potreboval,
ona vždy vedela kto, kedy a bola
prvá pri každom a pomáhala.
Vždy vedela žiť problémami
toho, koho mala práve pred
sebou. Dvere svojej ochoty otvárala vždy každému dokorán a s
nimi i svoje srdce.
Venovala sa službám ľudského spoločenstva v zmierňovaní

napätia v spolužití národa a
národností. Stavala mosty, čo
spájajú mysle ľudí.
Nemožno opomenúť výnimočnú osobnosť, mimoriadne
obľúbenú pedagogičku ale i človeka. Obdivujeme jej nevyčerpateľný
prameň duchovnej sily a stálu
ochotu pomáhať vždy a všade. Je to
najlepšie a najkrajšie vysvedčenie
života, cesty našej ocenenej.V roku
2012 bola ocenená Cenou primátora mesta Želiezovce.
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Ondrej Ganec – mladík aj v pokročilom veku
Už ako 8-ročný sníval o tom, že raz sa z neho
stane reprezentačný brankár. Za svojich idolov si vybral gólmanov ako Gilmar, Grosics
a Schrojf. Už v počiatkoch sa ukázal
ako veľký talent medzi brankármi regiónu, vždy sa chcel vypäť k väčšiemu
než priemernému výkonu. O niekoľko mesiacov zavŕši 60 rokov, vlani
pritom ešte stál v bránke Tekovských
Lužian na majstrovskom zápase.
Jeden z fanúšikov mu aj adresoval
vtipnú poznámku: vraj chytá lepšie
ako keď mal dvadsať.
„V doraste som často hrával ľavého
krídelníka, ale pre nízky vzrast som sa
najlepšie cítil v bránke. Môj prvý tréner,
ujo Ondro Bakula mi často hovorieval,
že strážiť bránu je síce bláznovstvo,
táto pozícia si predsa vyžaduje najviac
zodpovednosti vo futbale. Môžem mať
šnúru dvadsiatich výborných stretnutí, keď v ďalšom urobím veľkú chybu
a pokazím niečo. Vďaka Bohu, útočníci
to pri mne nemali ľahké,“ spomína
s nostalgiou bývalý výborný brankár
Ondrej Ganec. Rozhodujúcu časť svojej
kariéry strávil v Tekovských Lužanoch, kde
v tých časoch hrávali hráči, ktorí predtým
skúsili aj vyššie súťaže, napríklad Bartovič,
Szántai, Chano alebo Sakáč. Viedli nezabudnuteľné súboje so želiezovským i pohron-

skoruskovským družstvom. „Ako 33-ročný
som chcel s aktívnym futbalom skončiť, prvý
brankár družstva sa však zranil a zavolali ma
späť do mužstva. Ani
nemusím
hovoriť,
že som tam zostal
a okrem niekoľkých
´výhybiek´
som
tam strávil viac ako
ďalšie dve desaťročia, aby som slúžil
športovému životu
Tekovských Lužian,“
obracia stránky len
nedávnej minulosti
úspešný gólman. Za
najlepšiu sezónu považuje ročník 1995/
96, keď o postup do
IV. ligy viedli tuhý
boj s celkom Chotína a nakoniec sa
vzostup do vyššej súťaže podaril. V rozhodujúcom stretnutí
Ondrej vychytal všetky snahy súperových
kanonierov. „Zober dobrého brankára – hovorí futbalové príslovie, najlepšie takého, ktorý
dokáže spolu dýchať so svojimi spoluhráčmi.
Mne sa to darilo, až do konca,“ uzatvára svoje
spomienky Ondrej Ganec.
(ág)

Ocenení Želiezovčania...
Júlia Molnárová sa narodila 4. septembra 1963
v Želiezovciach. Cestou
životom spoločne kráčajú
s manželom Róbertom.
Strednú školu absolvovala v Bratislave v odbore
ošetrovateľská starostlivosť
v psychiatrii. Popri zamest-

naní vyštudovala vysokú
školu v odbore ošetrovateľstvo na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Pracuje v Psychiatrickej
nemocnici v Hronovciach
ako vedúca sestra na oddelení pre liečbu drogových
závislostí.
Absolvovala
certifikačnú prípravu pre
starostlivosť o drogovo
závislých,
špecializovanú
prípravu v sociálnej službe
a v psychiatrickom ošetrovateľstve. Pravidelne sa zúčastňuje na renomovaných
celoštátnych a medzinárodných konferenciách. Svoju
profesionalitu
uplatňuje
aj v občianskom združení
Eo, čím prispieva k prekonaniu
tabuizovania
problematiky duševného
zdravia a odstraňovaniu
diskriminácie psychosociálne stigmatizovaných ľudí.
Ako predsedníčka miestneho spolku Slovenského
červeného kríža uplatňuje
svoje vedomosti aj pri zvyšovaní zdravotného pove-

domia obyvateľov.
Svoju prácu rozvíja na
princípoch ľudskosti. Počas svojej profesionálnej
kariéry sa všetkými svojimi vedomosťami a skúsenosťami oddane venuje
starostlivosti o svojich
pacientov.
Mgr. Júlia Molnárová si
koncom mája 2012 pri príležitosti Medzinárodného dňa
sestier prevzala z rúk manželky prezidenta Slovenskej
republiky Silvie Gašparičovej prestížne profesionálne
ocenenie Biele srdce. Strieborný šperk v tvare srdca
je prejavom humánnej komunikácie a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita
ošetrovateľskej starostlivosti
sestier.
V roku 2012 bola ocenená
Cenou primátora mesta
Želiezovce.
(r, foto: reformata.sk, archív ŽS)

O predaji
z dvora
Národná sieť rozvoja vidieka SR pozýva
všetkých záujemcov na informačný seminár s názvom PREDAJ Z DVORA, ktorý
sa uskutoční 21. februára 2013 v Kolárove.
Cieľom informačného seminára je poskytnúť účastníkom informácie o možnostiach
predaja produktov z dvora, ako aj o podmienkach jeho realizácie. Účasť je bezplatná, kapacita je však obmedzená.
Program podujatia: Aktuálna situácia
„predaja z dvora“ na Slovensku a v
Európskej únii (MVDr. Ján Marton);
Predstavenie legislatívnej iniciatívy na
podporu podnikania na vidieku (MVDr.
Ján Marton); Predaj z dvora – vytváranie
rodinných fariem, finalizácia a predaj
produktov
konečnému
spotrebiteľovi
(Zuzana Homolová); Príklady z praxe,
zavádzanie legislatívy do praxe (Zuzana
Homolová); Návrhy na zmenu legislatívy
(MVDr. Ján Marton).
Záujemcovia môžu ďalšie informácie
získať v kancelárii Dolnohronského
rozvojového partnerstva v budove MsÚ
Želiezovce, prihlášky si môžu stiahnuť
z webstránky www.drp.sk, resp. zo
stránky Národnej siete rozvoja vidieka SR
na www.nsrv.sk.

Vážení čitatelia,
milé deti!
Ukončili sme súťaž vydavateľstva Fragment,
Mestskej knižnice v Želiezovciach a
Želiezovského spravodajcu - Zselízi
Hírmondó. Teší nás záujem detí a pekná
účasť - v štyroch kolách sa zapojilo 44 detí.
Výhercami 4. kola sa stali: Simona Dulaiová
a Katarína Pólyová. Gratulujeme.

Oznam

Mesto Želiezovce oznamuje zmenu
umiestnenia veľkoobjemných kontajnerov
určených na zber biologicky rozložiteľného odpadu, drobného stavebného odpadu
a veľkoobjemného odpadu, umiestnených
na gaštanovej aleji vedľa štadióna. Kontajnery budú premiestnené od 1. marca 2013
do areálu Regionálneho centra na zhodnotenie BRO Želiezovce nachádzajúceho sa
vľavo pri hlavnej ceste smerom na Karolinu
za železničnou traťou, v blízkosti areálu
ACHP.
Zariadenie bude bezplatne k dispozícii v určených otváracích hodinách.
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Vekové zloženie obyvateľstva
v Nitrianskom kraji
Vekové zloženie obyvateľstva patrí k základným charakteristikám každej populácie. Je ovplyvňované pôrodnosťou, úmrtnosťou a migráciou.
Zo spracovaných údajov, ktoré prezentuje Štatistický úrad
SR – pracovisko ŠÚ SR v Nitre vyplýva, že ku koncu roka 2011
žilo v Nitrianskom kraji 689 564 obyvateľov, z toho v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) bolo 93 474 obyvateľov, čo
tvorilo 13,6 %. V produktívnom veku (15 – 64 roční) bolo 499
129 obyvateľov (72,4 %) a v poproduktívnom veku (obyvateľstvo 65 ročné a staršie) bolo 14,1 %, t.j. 96 961 osôb. V rámci
okresov Nitrianskeho kraja najväčšie zastúpenie detskej zložky
populácie bolo v okrese Šaľa (14,2 %) a v poproduktívnom
veku bolo najviac obyvateľov v okrese Zlaté Moravce (14,9 %).
Index starnutia ako pomer poproduktívnej a detskej
zložky obyvateľstva sa dlhodobo zvyšuje. V roku 2011 dosiahol úroveň 103,7. Rozdielny je index starnutia z pohľadu
pohlaví. U mužov dosiahol uvedený ukazovateľ hodnotu 74
a u žien hodnotu 135,5. Dôvod je v rozdielnej početnosti žien
vo vyšších vekových kategóriách v dôsledku vyššej úmrtnosti
mužov v strednom a vysokom veku. Najvyššie hodnoty indexu
starnutia boli zaznamenané v okrese Zlaté Moravce (113,1)
a najnižšie v okrese Šaľa (90,9).
Priemerný vek obyvateľstva Nitrianskeho kraja bol
40,5 rokov (muži 38,6 rokov a ženy 42,2 rokov). Vekovo najmladším bol okres Šaľa, s vekovým priemerom
39,6 rokov a najstarší, čo sa týka veku obyvateľstva, bol
okres Nové Zámky s priemerným vekom 41 rokov.
Ing. Eva Rakovská, ŠÚ SR – pracovisko ŠÚ SR v Nitre

TISZTELT VOLT IPOLYSÁGI
GIMNAZISTA!

Az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium 2013
őszén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját, amelyre
rendezvényekkel, iskolatörténeti kiállítással és emlékkönyv
megjelentetésével is készül.
Az intézmény kéri volt diákjait és tanárait, azok hozzátartozóit, hogy – legalább a kiállítás idejére – bocsássák rendelkezésre az iskolával kapcsolatos tárgyi és képi
emlékeket, kéziratban maradt vagy megjelentetett visszaemlékezéseket. Ezek akár már most is leadhatók az iskola
titkárságán, vagy elküldhetők az Ipolysági Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnázium címére: Gymnázium s VJM, Mládežnícka 22, 936 01 Šahy (Ipolyság). A dokumentumok, képek,
visszaemlékezések fénymásolatát elküldhetik a centenarium2013@gmail.com e-mail címre is. A kölcsönzést, adományozást illetően a jelzett e-mail címen, a 036/7411008-as
vezetékes vagy a 0910/926165-ös mobiltelefonszámon
(külföldről: 00421/36/7411008 vagy 00421/910926165)
egyeztethet a gimnáziummal.
Kérjük, jelezze, miként tudná segíteni a centenáriumi
ünnepségek előkészületeit! Az előkészületekről gimnáziumunk honlapján (www.gimi.saag.sk) és Facebook-profilján
(Gimnázium Ipolyság) is folyamatosan tájékoztatunk.
Mivel anyagi lehetőségeink korlátozottak, várjuk szíves
hozzájárulását a méltóságteljes ünnepléshez és a jubileumi
évkönyv kiadásához. A felajánlásokat a 7708765/5200-as
bankszámlára (OTP Banka Slovensko) küldhetik, külföldről történő utalás esetén: 7708765/5200, IBAN: SK85 5200
0000 0000 0770 8765, BIC/SWIFT: OTPV SKBX
Tisztelettel köszönünk minden segítséget!
Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek
19. 12. Michal Hollý, 30. 12. Thomas Lakatoš, 1. 1. Filip Búry, 2. 1. Simona
Tomašovská, 4. 1. Klarisa Kovács, 6. 1. Dominika Dohňanská, 9. 1. Martin
Mäsiar, 11. 1. Amira Sarah Simondel, 16. 1. Peter Molnár, 18. 1. Miroslav
Plešinský, 21. 1. Róbert Gálik, 24. 1. Martin Opavský, 31. 1. Martin Vaško

Sľúbili si vernosť
18. 1. Attila Magyar (Želiezovce) – Lenka Szabóová (Šarovce), 26. 1. Daniel
Ivančo (Prešov) – Adriana Porubská (Želiezovce), 9. 2. Maroš Zachar (Sikenica) – Katarína Hoffmanová (Sikenica)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Jozef Babecz
26. 02.
Ladislav Bálint
25. 02.
Erika Csomorová 20. 02.
Darina Gajdošová 24. 02.
Dušan Halász
09. 02.
Miroslav Krištofoli 04. 02.
Zoltán Mihálka
27. 02.
Ondrej Pásztor
17. 02.
60
Etela Adamcseková14. 02.
Mária Bakonyi
26. 02.
Marta Federová
05. 02.
Mária Hrubcová 15. 02.
Ľudovít Jonáš
04. 02.
Tibor Kassai
22. 02.

Alžbeta Konczová 15. 02.
Mária Mihóková 25. 02.
Gabriela Podhorská27. 02.
Štefan Rák
03. 02.
Emil Tomek
05. 02.
70
Gizela Gáspárová 21. 02.
Estera Kis-Csomorová 21. 02.
Jozef Kruzsic
14. 02.
Július Nyírő
04. 02.
Zuzana Szegediová27. 02.
80
Mária Dulaiová
Mária Šubová

26. 02.
01. 02.

Opustili nás – Elhunytak
2. 1. Hermína Majorová (Želiezovce, 89 r.), 9. 1. Mária Drevaňová (Želiezovce, 80 r.), 10. 1. Júlia Szebenyiová (Želiezovce, 77 r.), Jozef Hutai (Želiezovce,
62 r.), 14. 1. Helena Polakovičová (T. Lužany, 88 r.), Jozef Nap (Želiezovce,
82 r.), 15. 1. Anna Ščibranová (Želiezovce, 58 r.), 16. 1. Helena Furindová
(Turá, 72 r.), 18. 1. Gizela Michňová (Želiezovce, 70 r.), 19. 1. Ján Líška (Želiezovce, 58 r.), 20. 1. Alžbeta Magyarová (Sikenica, 87 r.), 21. 1. Vladimír
Šalaga (Želiezovce, 62 r.), 26. 1. Emília Zsigmondová (Šalov, 83 r.), 31. 1.
Jozsef Kabátnik (Svodov, 62 r.), 1. 2. Jozef Trgiňa (Želiezovce, 75 r.), 4. 2. Ján
Szabó (Svodov, 85 r.), 10. 2. Martin Streda (Želiezovce, 30 r.)
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Žalúzie - Rolety

• 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

Predám RD v Želiezovciach, blízko centra.
Eladó családi ház Zselízen, a városközpont közelében. 0908788217

Predám garzónku v OV v centre Želiezoviec 20 m2
po kompletnej rekonštrukcii prípadne vymením za inú
nehnuteľnosť v Želiezovciach s mojim doplatkom. Cena:
15.000,-€. 0907 246 470
(13-02)
Dám do prenájmu garzónku v centre Želiezoviec čiastočne zariadenú. 0917 092 613
(13-04)

(13-05)

Harmonogram vývozu triedeného
odpadu na rok 2013

Az osztályozott hulladék elszállításának időterve 2013-ban.

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch:
25. februára, 25. marca, 22. apríla, 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:
26. februára, 26. marca, 23. apríla, 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:
27. februára, 27. marca, 24. apríla, 22. mája, 26. júna,
24. júla, 21. augusta, 25. septembra, 23. októbra, 27.
novembra a 18. decembra.
Z obchodov v dňoch:
28. februára, 28. marca, 25. a 26. apríla, 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.
Mestský úrad Želiezovce
decembra.

Szódóról és Mikoláról:
február 25-én, március 25-én, április 22-én, május 20-án,
június 24-én, július 22-én, augusztus 19-én, szeptember 23-án,
október 21-én, november 25-én és december 16-án.
A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes,
Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr,
Jesenský, SNP (a zselízi rész),Vásár és a Temető utcákból:
február 26-án, március 26-án, április 23-án, május 21-én, június 25-én, július 23-án, augusztus 20-án, szeptember 24-én,
október 22-én, november 26-án és december 17-én.
A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík, Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz, Új, Posta,
Sládkovič, Jilemnický, Garam, Jókai, Ötvös utcákból és a Szoroskából:
február 27-én, március 27-én, április 24-én, május 22-én, június 26-án, július 24-én, augusztus 21-én, szeptember 25-én,
október 23-án, november 27-én és december 18-án.
Az üzletekből:
február 28-án, március 28-án, április 25-én és 26-án, május
23-án és 24-én, június 27-én és 28-án, július 25-én és 26-án,
augusztus 22-én és 23-án, szeptember 26-án és 27-én, október
24-én és 25-én, november 28-án és 29-én és december 19-én.
Zselízi Városi Hivatal

Mühlbauerová, A.: Môj život s Mesiacom
Cena: 9,95 €
Bratislava, Ikar 2013.
Zdravie, krása a pohoda podľa polohy Mesiaca.
Martel, Y.: PI a jeho život
Cena 11,99 €
Bratislava, Ikar 2013.
Bol sám uprostred Tichého oceánu, s tigrom na člne, pod
ním žraloky...
Podhradská-Čanaky: Pesničky pre detičky Cena 9,92 €
Anička, Skáče žaba po blate, Šošovička, hrášok, fazuľka
a mnoho ďalších pesničiek pre deti na CD, ale aj DVD Spievankovo 1,2,3.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

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

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

(13-04)

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

A VILÁGÖRÖKSÉG MAGYARORSZÁGI KINCSEI
Ára 15,24 €
Debrecen TKK 2013.
Budapest, Hollókő, Hortobágy, Fertő és még sok más kincs a
nagy képes könyvben.
Tóthné P. Mária: Házi sütemények
Ára 12,91 €
Debrecen, TKK 2013.
Torták, piték, leveles tészták 100 színes oldalon.
May Karl: Fekete musztáng
Ára 5,61 €
Budapest, Duna 2013.
Az Olajkirály, A sivatag szelleme. Szép arany díszítéssel.
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Ganec András - az örökifjú kapus
Nyolcéves korában már arról ábrándozott,
hogy egyszer válogatott kapus lesz belőle.
Példaképének Gilmart, Grosicsot és Schrojfot választotta. A környék kapusait meghazudtoló tehetségnek bizonyult, mindig
többet áhított egy átlagos teljesítménynél.
Pár hónapon belül betölti a hatvanat, ám
tavaly még bajnoki mérkőzésen védett
Nagysallóban. Be is szólt neki egy szurkoló, hogy jobban teljesít, mint húsz évesen.
„Az ifiben sokszor balszélsőt is játszottam,
ám alacsony termetem ellenére igazából a
kapuban éreztem magam a legjobban. Első
edzőm, Bakula Bandi bácsi gyakran ismételgette, hogy bár a hálóőrzés az egy bolondéria, ám ez a poszt az egyik legfelelősségteljesebb poszt a fociban. Ugyanis hiába van
zsinórban húsz kiváló meccsem, ha a soron
lévő találkozón vétkezem, elrontok valamit.
Hál’ istennek mellettem a csatárnak nem
volt könnyű ellőni a labdát” – támad kedve
nosztalgiázni a volt kiváló kapusnak, Ganec
Andrásnak. Pályafutása jelentősebb részét a
nagysallói csapatban töltötte, ahol akkortájt
olyan, felsőbb osztályokat is megjárt játékosok kergették a labdát, mint Bartovič,
Szántai, Chano, vagy Sakáč. Felejthetetlen
rangadókat vívtak a zselízi és az oroszkai
alakulatokkal. „Harminchárom évesen abba
akartam hagyni a focit, amikor megsérült
az együttes első számú portása, s visszahívtak a csapatba. Mondanom sem kell, hogy
ott rekedtem, s néhány kitérőt leszámítva
több mint két évtizedig szolgáltam az alsó-

Tájékoztatás

Zselíz város értesíti a lakosságot, hogy
2013. március 1-én áthelyezi a gesztenyefasor stadion mögötti részén található nagyméretű konténereket. A szerves hulladék,
az építkezési hulladék és a nagy terjedelmű
hulladék gyűjtésére szolgáló konténereket a
Karolina felé vezető országút vasúton túli
részének bal oldalán helyezzük el. Az ACHP
telepének közelében található regionális
szerveshulladék-feldolgozó
telephelyen
ingyenesen állnak majd rendelkezésre a
kijelölt nyitvatartási időben.

Meghívó
Klasszisok Zselízen
Sanzon-est

Zuzana Kronerová, Horján Viktor, Kassai
Csongor
Világhírű sanzonok szlovák és magyar nyelven a ma már legendás Jozef Bednárik ötletéből. 2013. február 19-én, kedden 19:00
garammenti nagyközség sportéletét” – lapozgat a közelmúlt történéseiben a hálóőr.
Talán a legemlékezetesebb időszaknak az
1995/96-os idényt tartja, amikor a hetényiekkel vívtak ádáz küzdelmet a IV. ligába
való kerülésért, ami sikerült is. A sorsdöntő
összecsapáson András kivédte a mátyusföldi gólvágók szemét. „Végy egy jó kapust,
tartja a közismert mondás, lehetőleg olyat,
aki együtt képes lélegezni az előtte álló védőkkel és csatárokkal. Nekem ez mindvégig
sikerült” – zárta fejtegetéseit Ganec András.
(áb)

órakor a zselízi Művelődési Otthonban.

FEHÉRKALAPOSOK
rockopera a felvidéki kitelepítésekről

2013. március 17-én, vasárnap 18:00 órakor a Zselízi Művelődési Otthonban.
Fellépnek: Varga Miklós, Makrai Pál,
Csengeri Attila, Laklóth Aladár, Gerdesits
Ferenc.
Köszöntőt mond Berényi József, az előadást
támogató MKP elnöke

Városi kitüntetettek - ismerjük meg őket!
gálatának, a nemzetek és nemzetiségek
feszültségmentes együttélésének szentelte
erejét. Emberi értelmeket összekötő hidakat épített.
Nem feledkezhetünk meg kivételes személyiségéről, a közkedvelt pedagógusról, az emberről. Csodáljuk kiapadhatatlan lelki erejét,
mindenkori segítőkészségét. És ez Márta
néni életútjának valódi bizonyítványa.
2012-ben Zselíz város polgármesterének
díjával tüntették ki.
Molnár Júlia 1963. szeptember 4-én született Zselízen. Élete örömeit és gondjait
férjével, Róberttel osztja meg. A középiskolát Pozsonyban végezte pszichiátriai
ápolói szakon. Levelező tagozaton elvégezte
a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
ápolói szakát. A Lekéri Pszichiátrián dolgozik a kábítószerfüggők osztályának

főnővéreként. Oklevelet szerzett a kábítószerfüggőről való gondoskodás, a szociális
szolgálat és pszichiátriai ápolás területén.
Rendszeresen részt vesz neves hazai és
nemzetközi szakmai konferenciákon. Szakmai elhivatottságát az Eo polgári társulásban is kamatoztatja, ahol
a lelki egészség
tabuinak
és
a pszichoszociálisan megbélyegzett személyek
hátrányos megkülönböztetésének felszámolását tűzték ki
célul. A Szlovák
Vöröskereszt helyi szervezetének

elnökeként a lakosság egészségtudatosságának növeléséhez járul hozzá. Munkáját az emberiesség jegyében végzi. Szakmai
karrierje során minden tudásával és tapasztalatával a páciensei javát szolgálja.
Molnár Júlia idén májusban az egészségügyi nővérek nemzetközi napja
alkalmából Silvia Gašparovičovától, a
köztársasági elnök feleségétől Fehér
Szív-kitüntetést vehetett át. A szív alakú
ezüst ékszerrel a nővérek humánus kommunikációját és minőségi gondoskodását
jutalmazzák. Azt a testrészt jelképezi,
amelyből a nővéri munka igazi minősége ered.
2012-ben Zselíz város polgármesterének díjával tüntették ki.
(a hivatalos méltatások felhasználásával: sz, foto: reformata.sk, ZSH
archívum)
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Városi kitüntetettek - ismerjük meg őket!
Kovács Károly lelkész 1901.
január 12-én született Kovács

1970-ben hunyt el.
2012-ben Kovács Károlyt Zselíz város díszpolgárává avatták
– in memoriam.
Mézes Árpád 1964. július
22-én született Nógrádszentpéteren. Feleségével, Zsuzsannával három gyermeket nevelnek, Szabadidejében zenél, tagja
a Pengő zenekarnak és a zselízi
Franz Schubert Vegyeskarnak.
A magyar tanítási nyelvű
alapiskolát Zselízen végezte.

Lajos és Nagy Eszter istenfélő
családjában.
Szerettei közt megtanulta,
hogy a keresztyénség nemcsak
vallás, hanem elsősorban Istenhez kötődő baráti viszony.
Kiskorától fogva a lelkészi
hivatásra készült, és ez később sem változott. Ezért is
nyilvánvaló volt, hogy a pápai
gimnázium elvégzése után teológiára jelentkezett, amelyet
– egy ösztöndíjnak köszönhetően – az Egyesült Államokbeli Chicagóban végezhetett el.
Vágyát az Isten úgy segítette,
hogy felvételt nyert, és ezután már egyenes út vezetett a
lelkipásztori hivatás felé. Hazatérése után 1928-ban lelkésszé
avatták. Első istentiszteletét
Pásztón tartotta. 1953-tól Zselízen tevékenykedett református lelkészként. Feleségével,
Horváth Gabriellával 3 gyermeket nevelt fel.
Kovács Károly lelkesedéséről
és buzgóságáról volt ismert,
amit az egyházközség érdekében kamatoztatni is tudott.
Áldozatos munkájának és
a lelkes hívők segítségének
köszönhetően épült fel a jelenleg is álló, 1962-ben felszentelt
református templom.
A Franz Schubert zselízi tartózkodását igazoló történelmi
iratok kutatásával figyelemreméltó, és városunk szempontjából rendkívül értékes
munkát végzett. Támogatta
városunk különböző nemzetiségű és vallású lakosainak
békés együttélését, valamint
a valódi erkölcsi és lelki értékeink fennmaradását.

A Pozsonyi Iparművészeti
Szakközépiskola
kőszobrász
szakán tanult Juraj Gavula
szobrászművész
tanítványaként.. Diplomáját a Pozsonyi
Képzőművészeti
Főiskola
szobrász–restaurátor
szakán
szerezte
Jozef
Porubovič
szobrászművész szakmai vezetése alatt.
Első munkája a lőcsei Állami
Restaurátori
Műtermekbe
vezérelte, ahol Székely László
szobrászművész
irányítása
alatt falfestmények restaurálásán dolgozott. Három év
után úgy döntött, a saját útját
kezdi járni, azóta vállalkozóként folytatja restaurátori
munkáját.
Első jelentősebb önálló munkája a zborói római-katolikus
templom Kálvária-oltárának
restaurálása volt.
Rendszeresen tart előadást
restaurátori konferenciákon.
Ezek közül kiemeljük egy
budapesti konferencián elhangzott, a svedléri Antiochiai
Szent Margit római-katolikus
templom főoltárának restaurálásáról szóló előadását.
Restaurátori tevékenysége mel-

lett szobrászkodik is, elsősorban portrédomborművekkel
foglalkozik. A Szlovák Restaurátori Kamara alapító tagja.
2012-ben Zselíz város Pro
Urbe díjával tüntették ki.
Jana Beníková 1949. augusztus
11-én született Biskupice na
Moravě-ban. A családi élet örömeiben és gondjaiban férjével,
Jozeffel osztozik. Két leányuk
és három unokájuk van, Katka,
Daniel és Tibor.
Jelenleg a Zselízi Városi
Könyvtár igazgatói posztját
látja el. Mindennapi feladatai
mellett aktívan részt vesz a kulturális-társadalmi rendezvények
szervezésében és lebonyolításá-

ban, amelyek közül például
az Irodalmi Kávéház immár
hagyományt teremtett városunkban. Nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy a zselízi könyvtár
hazai és külföldi partnervárosi
könyvtárakkal vett fel kapcsolatot, ennek eredményeként a
barcsi, a makói, a csíkszeredai
és a trstenái könyvtárhoz is
jó viszony fűzi a zselízi intézményt.
Munkáját az emberiesség jegyében végzi. Az évek során
rengeteg polgári szertartást és
rendezvényt vezetett, amelyeket a városi emlékkönyvbe is
bejegyzett. E rendezvények során tanúsított őszinte érdeklődésével és elvégzett munkájával mindig is az őszinte emberi
együttélést erősítette.
A névadó-ünnepségek során a
szülői szeretet őszinteségét, a
jeles évfordulók ünnepiességét,
és a csendes, bensőséges gyászt
is gyönyörűen be tudja szőni
ünnepi beszédeibe, amelyekből

az évek során rengeteget alkotott. Szavai tisztán, szelíden
csengenek, simogatnak az
öröm és a bánat perceiben.
Minden erőfeszítésével azon
van, hogy beteljesítse küldetését, amelynek lényege, hogy
az emberek közel kerüljenek
egymáshoz, hogy az élet boldogabb, szebb, jobb legyen, hogy
megérje másokkal találkozni.
2012-ben Zselíz város Pro
Urbe díjával tüntették ki.
Rusňák Márta, született Mankovicky Márta, 1934. szeptember 5-én született Zselízen,
ahol boldog gyermekkort élt
át. Itt járt egyházi, majd polgári iskolába. Ezután a lévai reálgimnáziumban tanult tovább.
Diplomát a nyitrai tanítóképző
főiskolán szerzett. Szlovák és
orosz nyelvet tanított, Zselízen
a szlovák és a magyar alapiskolában, és néhány évig Ógyallán
is. 1953-ban férjhez ment Rusňák Ferenchez.
Naponta találkozott gyermekekkel – a tudás kis kutacskáival. Olykor titokzatos volt,
mint saját hallgatása. Máskor
tele volt lendülettel, mint egy
pohár boldogság. És ő túlfolyt

rajta. Megtanított, tanácsot
adott, lelkesített, mindig támasz
volt, a reménység és a megértés
beszélt általa. Kedvessége még
most is kiolvasható a szeméből.
Ha valakinek valamire szüksége volt, mindig tudta, ki szorul
segítségre, elsőként ért oda, és
segített. Mindig bele tudta élni
magát az előtte álló ember gondjaiba. Segítőkészségének ajtaját és vele együtt szívét mindig
tárva nyitva hagyta.
Az emberi közösség szol-
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A polgármesteri díjas Mira Office
idén újabb munkahelyeket teremt
Városunk polgármestere 2012 decemberében polgármesteri díjat adományozott a
zselízi székhelyű Mira Office vállalatnak. Ez
alkalomból beszélgetünk Csenger Tiborral,
a cég tulajdonosával és vezetőjével.
– A Mira Office családi vállalkozásként 2007
nyarán alakult. Az alapítás évében 5 alkalmazottal kezdtük a tevékenységet, egy évvel
később a számuk már 8-9 volt, jelenleg pedig
19 alkalmazottal működünk. Cégünk fő profilja az iskola- és irodaszerek forgalmazása
import és hazai termékpalettáról. A Mira
Office tevékenységét három fő területre lehetne
felosztani. Az egyik a kiskereskedelem – Léván,
Zólyomban és Liptószentmiklóson van üzletünk. A másik az importból származó termékek forgalmazása az egész ország területén,
a harmadik pedig az iskolák és intézmények
ellátása. Hozzá kell tennem, hogy tavaly egy
új tevékenységbe is belekezdtünk, az internetes
kereskedelembe, amelynek nagy jövője van. A
kereskedelemben fokozatosan áthelyeződik a
hangsúly az internetes eladásra, és ezzel párhuzamosan csökken a hagyományos eladás
volumene, ezért az on-line üzletre komoly
hangsúlyt szeretnénk fordítani a következő
időszakban. A válság ellenére jól sikerült a
2012-es évünk, az ágazathoz viszonyítva jó
eredményeket értünk el.
A vállalat versenyképes, amit az is bizonyíthat, hogy a zselízi önkormányzat által
irodaszerek beszerzésére kiírt néhány
évvel ezelőtti internetes közbeszerzést
megnyerték...
– Nemcsak Zselíz esetében voltunk eredményesek, hanem több környékbeli intézmény
esetében is megnyertük a közbeszerzést. Ennek
tudatában elmondható, hogy sikeresek vagyunk

az ilyen jellegű közbeszerzésekben, tehát versenyképesek vagyunk. Ez annak is köszönhető, hogy célunk nem a gyors pénzszerzés, hanem az, hogy a cég pozícióját stabil alapokon,
évről évre építsük és erősítsük.
Merre halad ez az építkezés, milyen
irányban szeretné fejleszteni a vállalatot a következő időszakban?
– Idén egy komoly rendszer-átalakítást és szoftverfejlesztést tervezünk, és a növekedés érdekében távlati tervként saját tulajdonú székhely
létesítésén is gondolkodunk. Nagy hangsúlyt
fektetünk arra, hogy a zselízi régióból keressünk alkalmazottakat, még a lévai üzletünk
esetében is. Az idei évben 2-3 új munkahelyet
szeretnénk teremteni. Bővíteni szeretnénk
a profilunkat, és ehhez szükséges lesz az új
munkaerő. Szeretnék olyan feltételeket teremteni itt, hogy cégünk összehasonlítható legyen
akár egy hasonló típusú pozsonyi céggel, mind
a munkafeltételek, mind pedig a javadalmazás
szempontjából. Az alkalmazottakhoz való
viszonyulás terén is szeretnénk kiemelkedni
a régiós átlagból. A fő célom az, hogy 1-2
éven belül úgy meg tudjam változtatni a
munkakörülményeket a vállalton belül, hogy
kimagaslóan jobbak legyenek, mint általában
a zselízi régióban. Ehhez az kell, hogy elérjünk
egy olyan szintet, amelyen konkurálni tudunk
a külföldi versenytársaknak, akik főleg magyar,
cseh és lengyel oldalról nyomulnak egyre erőteljesebben.
Mik lehetnek a cég előnyei ebben a versenyben?
– Vállalatunk egyik nagy előnyét abban látom, hogy nagyon jó a kollektíva. Ez a mai
világban nagyon sokat hozzá tud adni egy
vállalat működéséhez, illetve el tud venni

belőle. A másik előnyt a rendszerünk korszerűsítése jelentheti. Csak úgy tudjuk megőrizni
versenyképességünket, ha mind logisztikailag,
mind raktárkészletileg aktuálisak tudunk lenni, és a kiadott információk pontosságát meg
tudjuk őrizni, vagy növelni tudjuk. Csak így
tudunk alkalmazkodni a jelenlegi trendhez,
miszerint a megrendelés után 24 órával kell az

árut leszállítani. Ehhez pontos és megbízható
információk, statisztikai adatok és raktári
munka szükséges. Ezt szolgálja a számítógépes
rendszer tervezett modernizálása.
Emellett szeretném megerősíteni a vállalkozás
családi jellegét, és a gyerekeimet is bevonni
a munkába. Az iskoláikat is olyan területen
végezték, amelyet hasznosítani tudnak egy
vállalkozásban. Ezáltal a cég minden fajta
tevékenységében érvényesülni tudnak, de főleg
az irányításban és a reklámban tudnának
segíteni.
Köszönöm a beszélgetést
Levicky László

Lampl Zsuzsannával irodalomról, szociológiáról
A Zselízi Könyvtár január 23án tartotta Irodalmi Kávéház
elnevezésű sorozatának 79.
rendezvényét, amelyet ezúttal
a Csemadok alapszervezetével karöltve a Magyar Házban
rendezett meg. Az est vendége
Lampl Zsuzsanna szociológus,
főiskolai tanár volt, akit
a nagyközönség országos
magyar nyelvű lapokban
megjelent írásaiból, szociológiai és egyéb témájú
könyveiből ismerhet. A
zselízi rendezvényen a legújabb, Randevú és más írások című könyvét mutatta
be, de emellett jutott idő a
szlovákiai magyar élet szociológiai összefüggéseinek
boncolgatására is.

A beszélgetés során elhangzott: legújabb könyvének elbeszélései rendre saját tapasztalatain alapulnak. Amint elmondta, az
emlékek és tapasztalatok mellett
sokszor egyes emberek, arckifejezések, szavak vagy színek tudnak ihletet szolgáltatni egy-egy

novella megírásához. Többször
szóba került Lampl Zsuzsanna
újságírói mivolta is, főleg azzal
kapcsolatban, hogy korábban
szerkesztőként, jelenleg pedig az
Új Nő és az Új Szó rovatírójaként
tevékenykedik. Az újságírást
több vonatkozásban is a szociológiához hasonlította;
mindkét területen sok
esetben jobb, ha az ember
rövidebbre fogja mondandóját. Az íráshoz és a kutatáshoz kapcsolódik egyik
bejelentése is, miszerint
e hónapban jelenik meg
egy új, szociológiai témájú
könyve Szlovákiai magyarok szociológiája címen.
A hallgatóság is elsősorban a szociológiai ku-

tatásaival kapcsolatban kérdezte
a vendéget, miközben gyakran
szóba került a népszámlálás,
az iskolai beíratások kérdése. E
témák megvitatása során több
kérdés maradt megválaszolatlanul, ugyanakkor Lampl Zsuzsanna sok kérdőjelet el is oszlatott.
Mindeközben figyelt arra, hogy
határozott válaszokat csupán
kutatásokkal alátámasztott kérdésekben adjon, és másokat is
intett attól, hogy egy-két, tapasztalatból merített esetből átfogó
véleményt formáljanak egy-egy
adott kérdésben. Elmondta: a
régi társadalmi elmélkedések a
filozófia témakörébe tartoztak, a
szociológia empirikus úton, felmérések által szerez ismereteket
társadalmunkról.
(ik)
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Hagyományőrző disznóölés
a Magyar Házban

A városi rendőrség létesítményvédelmet tervez

Január második hétvégéjén furcsa malacvisításra ébredhetett a Schubert
utca és annak környéke. Nem véletlenül, hiszen a Csemadok helyi alapszervezete hagyományőrző disznóölést tartott éppen. Abból az okból kifolyólag
jutottak erre az elhatározásra, hogy
manapság egyre
inkább népszerűségét veszti ez a
kellemes, tradicionális „hobbi”. Pedig ez a fajta élelmiszer-beszerzés
sokkal kevesebb
egészségügyi kockázattal jár, mint
a polcról leemelt
erősen megkérdőjelezhető eredetű
élelmiszereké. Arról nem is beszélve, hogy régen ezek az alkalmak közösségépítő jelleggel is bírtak, és egybegyűjtötték a szűkebb-tágabb rokonságot.
Ennek hiányát is kívánják pótolni a Csemadokosok, hogy rávilágítsanak, és
felhívják a figyelmet arra, hogy a 21. században is él még ez a hagyomány.
Elképzelésük szerint ebből rendszert szeretnének csinálni, és egyfajta látványeseményként reprezentálni, hogy olyanok is megismerkedhessenek a
disznóvágás örömeivel, akik az ilyesmivel mindeddig nem találkozhattak.
Mivel – sajnos – a most felnövő nemzedék sokszor azzal sincs különösebben tisztában, hogy amit ebédenként jóízűen elfogyasztanak, valójában mi
is, és hogyan kerül az asztalra.
A Csemadok-csapat mindazonáltal azt is bebizonyította, hogy nem csak
kulturális programok és szórakoztató rendezvények megszervezésében tud
jeleskedni, hanem a népi hagyományok tisztelete és ápolása is ugyanolyan
közel áll hozzá.
Csonka Ákos

Létesítmények, vállalati területek és épületek, családi házak
védelme – ezzel a tevékenységgel tervezi a jövőben bővíteni
tevékenységét a Zselízi Városi Rendőrség. Hivatalosan erről
először a városi képviselő-testület januári ülésén esett szó.
A városi rendőrség a Zselíz területén levő létesítmények védelmére irányuló projektet a beépített riasztóberendezések és
-rendszerek segítségével készíti elő. Az elkövetkező hónapok
folyamán a javaslat a városi képviselők asztalára kerül, majd
ha a képviselők áldásukat adják rá, megkezdődhet az ügyfélhálózat kiépítése.
A Zselízi Városi Rendőrségnek a létesítmények védelmével
már hároméves tapasztalata van. Egy, a városunk területén is
működő magán őrző-védő szolgálattal közösen biztosítja a
védelmet úgy, hogy jelzés estén a rendőrök szállnak ki a helyszínre. Közel húsz létesítményről van szó, köztük van a posta,
bankok, bankautomaták, nagyobb élelmiszerüzletek, játéktermek, benzinkutak, a munkaügyi hivatal, egészségügyi központ
és a város mögötti villanyelosztó állomás. „Az együttműködés
megköveteli a városi rendőröktől, hogy
állandóan készenlétben legyenek, hiszen
a bankok és a posta esetében pár percen
belül a helyszínre kell érkeznünk. Jelenleg a projekt javaslatán dolgozom, amely,
ha zöld utat kap, tevékenységünk első
évében a városi rendőrség néhány tucat
létesítmény védelmét biztosíthatná. A létszám fokozatosan növekedhet” – mondja
Branislav Alakša, a városi rendőrség parancsnoka, aki szerint
a szolgáltatás felelősségteljes végzéséhez szükség van a városi
rendőrség jó felszereltségére. A szándék részleteiről lapunk
következő számaiban tájékoztatjuk olvasóinkat.
(ik)

Régiónk szülöttje a színházalapítók között
A komáromi Jókai Színház tavaly
ősszel ünnepelte az első hivatásos szlovákiai magyar színház
megalakulásának 60. évfordulóját. Az 1952-ben alakult Magyar
Területi Színház (MATESZ)
alapító társulatának tiszteletére
Komáromban szobortalapzatot
avattak fel azon a területen, ahol
a színház egykori épülete állt.
Az emlékmű az egykori alapító
tag, Konrád József özvegye és
a Teátrum polgári társulás kezdeményezésének köszönhetően
jött létre. Az talapzatra Jókai Mór
Aranyemberének szobra kerül.
Az alapító társulat tagjai között
találjuk a garamsallói Kiss Lajost,
az ismert zselízi mezőgazdasági
vállalkozó édesapját (a korabeli
fényképen a bal oldalon). „1952ben alapították a komáromi
székhelyű színházat, és édesapám a kezdetek kezdetétől ott
volt, részt vett az munkában,
több főszerepet is játszott. Garamsallóról indult, és tehetsé-

gének köszönhetően lehetett az
első szlovákiai magyar társulat
tagja. Sajnos színészi pályafutása
nem tarthatott soká” – meséli
édesapja szomorú történetét
Kiss Lajos, és ezzel egyben kordokumentumot is szolgáltat. A
színész Kiss Lajos 1956-ban nem
rejtette véleményét véka alá, Magyarország szovjet megszállását
követően nyilvánosan elszavalta
a Nemzeti dalt. Ez a döntése
egész további életét végigkísérte.
A hatóságok egy évre börtönbe
zárták, és ezután soha többé nem
léphetett színpadra.
Fia, Kiss Lajos 1991-ben rehabilitáltatta. Amint édesapjáról
mesél, mutatja a több oldalas
rehabilitációs kérelmet, korabeli fényképeket és a halála
alkalmából megjelent, 1974-ből
származó megemlékező cikket,
amelyben természetesen szó
sincs az édesapját ért megpróbáltatásokról. A komáromi megemlékezésről, és arról, hogy édesap-

ja is felkerült a szobortalapzatra,
véletlenül, a Duna TV egyik
riportjából értesült, amikor az
alapítók talapzatra vésett nevei
közt meglátta a Kiss Lajos nevet.
Végezetül elmondta: nem szeretne senkit hibáztatni, megsérteni,
édesapja olyan korban élt, amikor mindez megtörténhetett. Az

emlékmű nyújtotta megbecsülés
és az emberek emlékei azonban
mindörökre megőrzik a tényt:
élt egyszer Garamsallón egy
Kiss Lajos nevű férfi, aki sokat
tett a szlovákiai magyarságért, jó
színész volt, és a nehéz időkben
sem félt kiállni véleménye mellett.
Levicky László
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Eladó a mikolai kultúrház?
Ha a város tényleg komolyan gondolja, hogy Garammikolán ingatlant vásárol a mikolaiak, illetve a Mikulčan polgári társulás részére, a szabad források elérhetőségétől való függés tudatában
is mihamarabb döntenie kell, mely ingatlant szeretné magáévá tudni, mivel úgy tűnik, hogy
a választék két potencionális célpontra bővült.
Miután a Mikulčan polgári társulás képviselői beterjesztették a kiszemelt mikolai ingatlan megvásárlásának lehetőségét, és kérték a város segítségét annak megszerzésében, a képviselő-testület
úgy döntött, hogy az épületet felveszi a város érdeklődési listájára. A 2012 szeptemberéből származó határozat alapján a város képviselői tárgyaltak a szóban forgó ingatlan tulajdonosaival,
már elkészült a szakértői értékbecslés is. Az ingatlan megvásárlásához szükséges 35 ezer euró
azonban nem szerepel az idei költségvetésben, tehát a vásárláshoz nincsenek meg a szükséges
források.
A másik lehetőség, hogy a város a volt mikolai kultúrházat vásárolja meg. Peter Martosy információi szerint a Garamvölgye Mezőgazdasági Szövetkezet tervezi az épület eladását, sőt, már fel
is ajánlotta az ingatlant a jelenlegi bérlőnek. A képviselő értesülései szerint a város olcsóbbban
meg tudná vásárolni a kultúrházat, mint a családi házat, amely iránt a tulajdonosok szerint
amúgy is nagy az érdeklődés. A képviselő-testület az új információk alapján azt ajánlotta
a polgármesternek, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a volt kultúrház megvásárlásának
lehetőségéről, miközben a családi ház már szerepel az önkormányzat tervezett vásárlási listáján.
A végső döntést valószínűleg a szövetkezettel való tárgyalások hozzák meg, a kérdésben azonban körültekintésre lesz szükség, nehogy a válogatás vége a két szék közé esés legyen, hiszen
a szövetkezet megszólításában a családi ház tulajdonosai annak a jelét láthatják, hogy ők is
elfogadhatnak más ajánlatokat.
(ik)

Ismét a munkásszállóról
Bármennyire is úgy tűnhet,
hogy a munkásszállóval
kapcsolatban már minden
fontos dolog elhangzott,
ismételten tárgyaltak róla
a városatyák, méghozzá
nagy számú bérlő jelenlétében, akik a januári testületi
ülésen levelet adtak át
a képviselőknek.
A levélben megjegyezték,
hogy a munkásszállót ők is
csak szükségmegoldásnak
tekintik. Azonban szerintük gyakran valótlanságok
hangzanak el a munkásszállóval
kapcsolatban.
Megkérdőjelezték a lakbérek emeléséről közzétett
tájékoztatást (nem 5%, hanem szerintük közel 25%),
a víz- és energiapazarlást,
nehezményezték a város
általi elégtelen ellenőrzést,
a radiátorcsapok működésképtelenségét, amelyek
segítségével
szabályozni
lehetne a hőt a lakásokban.
A hátralékokról szóló információk szerintük nem
aktuálisak, és állítják: a
város a gondozói szolgálat
épületére és a Rákóczi utcai
bérházra is ráfizet. A levél
végén gyanújuknak adtak
hangot, miszerint a város
eladná az épületet, mert
„bizonyos érdekcsoportok”
szeretnék azt megvenni.

Miután szétosztották a
leveleket, a képviselők elvonultak tanácskozni. Ezt
követően Peter Martosy
képviselő összefoglalta a
lehetséges megoldásokat,
és elmondta: a képviselők
a
legelfogadhatóbbnak
azt tartják, hogy állami
támogatás felhasználásával
megújuljon az épület. A város jogi képviselője szerint
az Állami Lakásfejlesztési
Alap támogatásának felhasználásához
bérházzá
kell átépíteni az objektumot. A felújítást kivitelező
végezné, de maga az épület
városi tulajdonban maradna.
Az egyik bérlő, Szalai
Sándor másként látta a
megoldást: „Miért nem
vár a város a felújítással
addig, amíg nem épülnek
fel az új bérlakások? Hova
menjenek az emberek?
Nem tehetik ki a bútoraikat az utcára. 21 családról,
50 emberről van szó, és
gyerekekről. Többségüknek nincs hova mennie.”
Hozzátette, hogy ha a város
valóban meg akarta oldani a helyzetet, hamarabb
kezdett volna hozzá. Példát
hozott fel, hogy a gondozói szolgálat épületében
olyanok is kaptak lakást,

akik ezt megelőzően eladták családi házaikat, akár
más járásokból is, és ott is
voltak gondok a hátralékokkal. Ő 17 éve adta be a
lakáskérelmét, azóta választ
sem kapott. Peter Martosy
szerint bármikor betekinthet
a lakásbizottság tevékenységébe, és ha visszásságot tapasztal, jelentheti azt. Haris
Mária, a lakásbizottság elnöke elmondta: lakást csak az
kaphat, akinek állandó bevétele van. Jelenleg azonban
nincsenek szabad lakások.
Félix Béla szerint a munkásszállón gondok vannak
a villanyrevíziókkal, de a
bérlők fegyelmével is, ezért
hosszabb távon meghagyni
a jelen helyzetet nagy kockázatot jelent. Gubík Emese
hozzátette, hogy az épület
50 évvel ezelőtt arra volt
tervezve, hogy a kórházi alkalmazottak szolgálat után
kialudják magukat, nem
pedig háztartásvezetésre.
A vitát Peter Martosy zárta
le: „Ha minden sikerül, a
felújítás már a nyári hónapokban megvalósulhat.”
Végül a kilenc képviselőből nyolc támogatta azt a
változatot, hogy az épületet
újítsák fel, és a jövőben
bérházként működjön.
(šh)
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Alkotok, alkotsz,
alkotunk...

Mi volt korábban, a tojás vagy a tyúk?
Létezhet városi rendelet az általános érvényű városi rendelet (VZN) megalkotásáról?
Minek alapján alkották meg az elsőt, amely
szabályozza a megalkotás szabályait? Ezekkel
a kérdésekkel is foglalkoztak a képviselők a
városi rendeletek alkotásáról szóló rendelet
ügyében támasztott ügyészségi tiltakozás megtárgyalásakor. Persze az ügyész a szabvánnyal
kapcsolatban teljesen mást kifogásolt: a városi
rendeletet a város dolgozói, esetleg a város képviselői alkotják, ezért e folyamat szabályozásához nem szükséges kötelező érvényű dokumentum. Csak azokra nézve kötelező, akik
a rendeletet alkotják, nem pedig mindenkire,
általánosságban. Másrészt viszont megjelentek
olyan jogi nézetek is, hogy módosító javaslatot
a közzétett városi rendeletekhez bárki adhat,
amivel alkotótárssá válik, tehát az általános
kötelezettség megalapozott lehet.
A potencionális társalkotónak – a polgárnak,
tapasztalva az általános gazdasági helyzetet és
a bíróságok állapotát, az ügyészség efféle prioritásait látva sírni támad kedve, vagy éppen nevetni; ugyan miért foglalkozik az állami szerv
ilyen „komoly” problémákkal? A logikailag
relevánsabb, ám az ügyészség szempontjából
marginális kérdésre, a tyúk vagy a tojás korábbi létezésére a zselízi városi rendeletek ügyében
a testület januári tanácskozásán sajátosan, de
várható módon válaszolt. A képviselők nem
akarják ingerelni az ügyészséget, ezért úgy
döntöttek, hogy legyen első a galamb: a városi rendeletek megalkotását ezentúl a belső szabályzat módosítja.
(ik)

Negyedével
csökkent...
1→

Az utóbbi hetekben az adósság mérsékelten
növekedett, ez azonban annak a rovására
írandó, hogy a bérleti viszonyok eredetileg
március végéig tartottak volna. A város nem
tart nyilván adóst, mivel nem leltározza
gondozóházban (DOS) keletkezett kinnlevőségeket. Ennek ellenére a negyedéves
jelentésekben szerepeltek ilyen adatok. Itt
a karbantartó, tehát a Tenergo tartja ezeket
nyilván. A leltárban szerepelnek viszont
a volt Házkezelőség idejéből származó
tartozások, mégpedig 10 293,43 euró értékben. Ezek összege 2011-ben 11 859 euró
volt, tehát az eltelt egy évben 1565 eurós
csökkenést sikerült elérni. A város követelése tehát a lakások és a nem lakás céljait
szolgáló helyiségek bérlését és ezek energiaköltségeit illetően 2012 végén 84 181,51
euró volt, ami azt jelenti, hogy a múlt évben
az említett kinnlevőségek terén figyelemreméltó, 29 288,14 eurós (25%-os) csökkenést
sikerült elérni.
(ik)
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Kivirágzik a mikolai park egy újabb
sikeres projektnek köszönhetően
Csupán néhány héttel A mikolai park relaxációs és játékos elemekkel való felszerelése
projekt megvalósítása után, ezen a területen
megkezdődnek egy további sikeres projekt
munkálatai. Zselíz városa bekapcsolódott
a Filantróp Központ és a Baumit társaság
által kiírt Nekünk itt jó, mi itt szeretnénk élni
pályázati programba. A zselízi projektet, mely
a Mikulčan v prírode címet viseli, a pályázati
program 8. évfolyamában, a 193 beadott és
15 sikeres pályázat közül az első helyen értékelték, és megkapta a maximális 1200 eurós
támogatást. „Célunk, hogy olyan embereket
szólítsunk meg, akik szeretnék átformálni
szülővárosukat, a városét, ahol szabadidejük
vagy munkaidejük jelentős részét töltik,
a városét, ahol élnek. A helyet, ahová emlékeik, élményeik kötik őket, a helyet, ahol jól
érzik magukat, nem szívesen hagyják el vagy
a költözés után most alakul ki a vele való
kapcsolatuk” – állítják a pályázati program
kihirdetői, akik olyan emberek részvételére
számítanak, akik az adott régióban élnek,
önkéntes munkát végeznek a közterületek
alakítása, szebbé tétele érdekében.
A projektet 2013 első félévében valósítják
meg. Az ötlet lényege, hogy a városrészben
önerőből alakítsanak ki olyan helyet, ahol
minden korosztályhoz tartozó mikolai lakos
megtalálja a maga helyét a természetben, és
közös erővel olyan értéket alkossanak, amire méltán büszkék lehetnek. „A Mikulčan
v prírode olyan projekt, amely az embernek

a természetbe való visszatéréséről szól, ahol
megtalálja a pihenésre, szórakozásra,
művelődésre alkalmas helyet a botanikában
és egyidejűleg a történelemben is, kiléphet
a névtelenségből, új barátokat szerezhet,
és feltöltődhet a természet szépségeivel.
A projekt célja, hogy a mikolai parkot egykori szépségének piedesztáljára emelje, és
a természet sokszínűségét felhasználva olyan
teret alkosson, amely az embert pozitív
irányban formálja. A mikolai parkocska
kötődni fog a helyi történelmi legendákhoz, lesz benne kőből készült napóra,
a közeli óvodából érkező gyermekek szórakoztatására bokor-labirintust ültetnek ki,
néhány kiválasztott fafajtát és cserjét pedig
tájékoztató táblákkal látjnak el. Így a terület
nemcsak a mikolaiak, hanem egész Zselíz
környezetvédelmi művelődését szolgálhatja”
– írják a városi hivatal környezetvédelmi
részlegének munkatársai a projektben.
A parkban a projekt keretében további
padokat és szemétkosarakat is kihelyeznek.
„Az 1200 eurós támogatáson kívül városi és
más forrásokból is felhasználnak 1333 eurót.
A szervezők bizakodnak a szponzorok, valamint a Mikulčan polgári társulás segítségében. A munka azonnal megkezdődik, amint
azt az időjárás lehetővé teszi, a befejezés
időpontja pedig a tervek szerint idén júniusban lesz” – tette még hozzá Balla Liliána,
a projekt előterjesztője.
(ik)

A szabadtéri színpad újra bérelhető
A zselízi szabadtéri színpad helyiségeinek
bérlésével kapcsolatban a városi képviselők
fenntartásokat fogalmaztak meg a tavalyi
utolsó tanácskozásukon. A versenypályázat
eredményének kiértékelése után a nyertes
1100 eurós havi bérleti díjat ígért, amivel
kapcsolatban elsőként Ladislav Sokol fogalmazta meg kétségeit. Szerinte az ajánlott
összeg irreálisan magas, ezt egy érdeklődő
sem lenne képes
„kigazdá lko dni”.
Több képviselő is
egyetértett
vele,
végül
a városi
képviselő-testület
a sorrend alapján
és az értékelő bizottság
ajánlása
szerint
döntött
a győztesről.
A kétségek azután
igazolódtak be, hogy a győztes pályázó
megismerkedett az ingatlan jelenlegi állapotával, és röviddel ezután el is állt a bérleti szerződés aláírásától.

Mivel a versenypályázat feltételei nem
számoltak ilyen esetben a résztvevők sorrendjének kialakításával, a szerződést nem
lehetett aláírni azzal az érdeklődővel, aki
a második legnagyobb összeget ajánlotta
fel (1000 eurót havonta). A város újabb
versenypályázatot írt ki, ezúttal azonban
módosított feltételekkel.
A havi bérlet minimális összegét 500 euróban állapította meg, és
ugyanennyit kell fizetni
az érdeklődőknek árverési letét címén is. A
jelentkezőknek iparengedéllyel kell rendelkezniük, és nem lehet adósságuk a várossal szemben.
Az új versenypályázatban a városi képviselőtestület képviselői megfogalmazták a javaslatok
értékelésének különböző kritériumait. Az
ajánlott havi bérletnek csupán 40%-os súlya
lesz a döntéshozatalkor, további 30%-ban
azt veszik figyelembe, hogy az ingatlant

Szabad helyiségek
a Béke utcában
Február elején a város hivatalos hirdetőtábláján közzétette, hogy szeretne
bérbe adni nem lakás céljaira szolgáló
helyiségeket. Az egyik ilyen helyiség 30 m2
területű, a zselízi piactér melletti épületben található. Az érdeklődőnek nem lehet
tartozása a várossal szemben és legalább
a város által megszabott minimális árat kell
fizetnie a bérletért: 33 euró/m2/év, ha irodai
célokra szeretné használni, 14 euró/m2/év,
ha raktárként használja vagy gyártásra ill.
szolgáltatásra, továbbá 89 euró/m2/év, ha
fogadóirodát létesít benne. Az árajánlatokat
2013. február 18-án 10 óráig várják.

Az egykori szabadidőközpontban, a Béke
utca 8. szám alatt a földszinten kínál a város
egy 32 m2-es helyiséget valamint egy 45 m2
összterületű, 3 helyiségből álló bérelhető részt. A feltétel ezek esetében is, hogy
a várossal szemben ne legyen tartozása,
továbbá a város által megszabott minimális
árat kell fizetni a bérletért: 33 euró/m2/év,
ha irodai célokra szeretnék használni, 50
euró/m2/év, ha reklámügynökséget létesítenek benne és 89 euró/m2/év, ha fogadóirodát létesít benne. Az árajánlatokat 2013.
február 20-án 10 óráig várják.
(r)
milyen célra szeretnék felhasználni. Fontos,
hogy a polgárok érdekeivel összhangban
használják fel a helyiségeket, a lakosok szükségleteit kell figyelembe venni és
a városfejlesztési stratégiát, emellett összhangban kell lenni a város területfejlesztési
tervével is. 10%-ot jelent, ha az érdeklődő
igazolja, hogy nem folyik ellene csődeljárás,
vagy nem áll semmilyen érdekeltsége felszámolás alatt, hogy rendszeresen fizeti az
járulékokat a szociális és az egészségügyi
biztosítóba, és kijelenti, mennyi új munkahelyet szándékozik teremteni. Az értékelőbizottság ezúttal felállít egy sorrendet
a jelentkezők között, hogy egy esetleges
visszalépés esetén a sorrendben következő nyerhessen, ezzel elkerüli egy újabb
versenypályázat kiírásának szükségességét.
Az érdeklődők javaslataikat a közzétett feltételek szerint 2013. február 18-án 10 óráig
tehetik meg. A nyertes pályázót a városi
képviselő-testület februári ülésén választja
ki.
(ik)
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Röviden
Az agresszivitás és bűnözés megszüntetése
érdekében írt polgári petícióra reagálva
megbízták a városi rendőrséget, hogy foganatosítson hatékony óvintézkedéseket.
A rendőrség javaslatot tett arra, hogy
a város vegyen részt a kamerarendszer
bővítése érdekében megírt pályázatban.
A kiválasztott területeken megerősítették
a járőrözést, intenzívebben együttműködnek a rendőrség körzeti parancsnokságával, és adóvevőket vásároltak, amelyek
javítják a rendőrök közti kommunikációt.
A december nyugodt hónap volt a városi
rendőrség szempontjából. A rendőrök
a kihágásokat igyekeztek megbeszéléssel,
és nem büntetéssel orvosolni. A múlt év
utolsó hónapjában 10 kihágás ügyében
jártak el, de csak három esetben róttak ki
pénzbüntetést. Ezek során 30 eurót fizettettek ki.
A múlt év utolsó negyedévében az önkormányzat négy személynek fizetett ki egyszeri szociális segélyt, összesen 295 euró
értékben. A támogatást gyógykezelésre,
gyógyszer és tüzelőanyag vásárlására,
temetkezési költségekre és egy esetben
ruházatra és alapélelmiszerek vásárlására
fordították.
Február közepén az erdélyi magyarokkal
való szolidaritás jeléül a zselízi Magyar
Házra is kitűzték a székely zászlót. A
zászlót Csonka Ákos, a Via Nova és a
Csemadok helyi szervezetének tagja hozta
Székelyföldről.

További ablakokat
cserélnek ki

„A hidegebb, fagyos időkben az osztályokban 15 fokos volt a hőmérséklet, a szülők panaszkodnak az alkalmatlan tanítási feltételek
miatt” – érvelt Máté Anikó, a Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatója
kérvényében, melyben az iskola épületén
további ablakok kicserélését kérelmezi.
A csere több fázisban valósul meg, az első
szakaszra az iskola 4000 eurót igényelt,
amelyből 15 ablakot tudnának kicserélni
három osztályban a tavaszi szünet alatt.
Múlt év októberében az iskola 2813 eurót
kért 11 ablak gyors kicserélésére. Miután
a támogatást a városi képviselő-testület
jóváhagyta, az év végéig két szakaszban
cserélték ki az ablakokat. Az épületben,
amelyet a város ez idáig nem tudott felújítani sem pályázat útján, sem önerőből, az
öreg ablakokkal állandóan gondok vannak,
ezért a város 2013-ban 15 ezer eurót szándékozik fordítani az ablakok felújítására.
(ik)
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Tervezik a kamerarendszer bővítését
Új autó a városi rendőrségnek vagy a bűnözés megelőzésére kidolgozott pályázatban való
részvétel, mely a város kamerarendszerének bővítését célozza meg? Ezt a kérdést is oldották
a városi képviselők a januári tanácskozáson, habár ez a két téma külön napirendi pontban
szerepelt. Mint ahogy azt Branislav Alakša,
a zselízi városi rendőrség parancsnoka elmondta, a bűnözés megelőzésére kidolgozott pályázat a tavalyi, sikeres projektnek a
folytatása, aminek keretében a város kamerarendszerét két kamerával bővítették
– a Béke és az Sznf utcákban.
Peter Martosy a vitában a gépjármű megvásárlása felé hajlott: „A kamerarendszer
nem győzött meg, szerintem az autó fontosabb, mint a kamerák.” Polka Pál ellenben
olyan eseteket említett, amikor a kamerák
segítettek leleplezni a bűntett elkövetőjét.
A parancsnok megerősítette, hogy ha már
dönteni kell, szem előtt kell tartani azt is,
hogy nem elég dokumentálni a bűncselekményt, el is kell fogni a tetteseket, ezért egy működő
autó feltétlenül szükséges. A vitázókat azonban lehűtötte Monika Tomeková, a városi hivatal
pénzügyi részlegének vezetője, aki kijelentette, hogy sem kamerarendszerre, sem új autóra
nincs fedezet a költségvetésben. Végül a képviselők úgy döntöttek, támogatják a városnak
a pályázatban való részvételét, amelyre siker esetén 2800 eurós önköltséget kell fordítani.
A költségvetést a legközelebbi módosításkor ezzel az összeggel kiegészítik.
(ik)

Szociális téren főleg a segélyek iránt
van érdeklődés

A hajléktalanoknak szükség
esetén van hol meghúzni
magukat, a fagy elől néhány
városi létesítmény nyújt
menedéket. Erről döntött
a városi képviselő-testület az
egyik múlt évi őszi ülésén. Az
esetleges érdeklődőket a város el tudja helyezni a szükségszálláson, kapacitáshiány
esetén a nyugdíjasok klubjában, a stadionban, a szódói
kultúrházban, esetleg más
épületben. „Annak ellenére,
hogy a tél lassan véget ér, ez
idáig nem tartunk nyilván
olyan kérvényt, amely a
rossz idő miatt ideiglenes elszállásolást igényelne. Hozzá
kell tenni persze, hogy idén
nem volt olyan szélsőséges
időjárás, mint tavaly” – állapította meg Szendi Renáta,

a Zselízi Városi Hivatal belügyi és szociális részlegének
vezetője. Lapunk értesülései

szerint a városban 4-5 hajléktalan van.
Elszállásolás iránti kérelmet
tehát nem regisztráltak,
de a tél produkált néhány
érdekes, többnyire szóbeli
lakossági igényt. Csak érdekességként említsük meg azt
a hölgyet, aki a hóviharban
korán reggel elbaktatott a városi hivatalba azzal a kéréssel,
vagy inkább fenyegetőzéssel,
hogy a ha város nem takarítja el a háza elől az éjszaka
lehullott havat, „a gyerekei
nem mennek iskolába.”
A
lakosok
kérvényének
többsége azonban prózaibb,
a
részlegvezető
szerint
a szociális szférában főleg
az anyagi szükséghelyzetben
lévők egyszeri szociális segélykérelmére irányul. „A
város feladata szociális téren
főleg az, hogy megszüntesse
a polgárok szociális kirekesztésének veszélyét, segítse a társadalomba való beilleszkedésüket, és támogassa
őket abban, hogy képesek
legyenek
saját
maguk
megoldani
problémáikat.
Szakmai tanácsadást nyújtunk
a családi és szociális gondok
leküzdésére minden rászorulónak, és szükség esetén

szolgáltatást nyújtunk a terepen is. A város a szociális
szolgáltatásokról szóló törvény értelmében biztosítja az
államigazgatástól átruházott
hatáskörök teljesítését is – az
idősek létesítményében a
szociális szolgáltatásra vagy
a gondozói szolgálatra való
rászorultság megítélését” –
sorol néhányat a város szociális feladatai közül Szendi
Renáta. Mindezek mellett
a szociális ügyek részlege
koordinálja a szükségszállás
és a nyugdíjasok klubjának
működtetését. Együttműködik a munkaügyi hivatallal,
a szociális jogvédelem és
a szociális gondnokság
területén végzett tevékenységen kívül pl. az aktivációs
munka szervezésében is.
Jelenleg a városnak 74 aktivációs munkása van, akik
a közterületek rendben
tartásán, a stadion környékének rendezésén, a hivatal
takarításában vagy kisegítő
adminisztrációs munkákban fejtenek ki tevékenységet. Egy részük a városi
szervezetekben, iskolákban
dolgozik vagy gondozóként
tevékenykedik.
(ik)
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Költségvetések, munkásszálló, bérleti lehetőségek
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megoldásnak tekinti. Ehelyett
úgy határozott, hogy a város
keressen partnert az épület felújításához, amelyet minisztériumi
támogatásból és lakásalapi hitelből finanszírozhatna a város.
A lakók tehát maradhatnak a
munkásszállón, ám legkésőbb az
esetleges felújítás előtt 30 nappal
ki kell költözniük. A felújítás után
a hátralékkal nem rendelkező
lakók visszatérhetnek lakásaikba,
amelyet bérlakásokként üzemeltetne tovább a város. A képviselő
elmondta: társaival egyetértettek
abban, hogy a fokozatos felújítás
mind műszaki, mind jogi szempontból járhatatlan út, egyebek
közt azért is, mert több mint
100 euróval növelné egy-egy
lakás havi bérletét. Sokol László
összefoglalta az előtte szóló
hosszasabb mondandóját: a lakók egyelőre maradhatnak, ám
nem tudni meddig, hiszen amint
megszületik a város pályázatáról
szóló döntés, költözniük kell,
legkésőbb 30 nappal a munkák
kezdete előtt, és megtörténhet,
hogy ez akár az év derekán következik be. A lakók képviseletében
Szalai Sándor azt kérte, őrizze
meg a város a mai állapotot mindaddig, amíg nem épülnek fel az
új bérházak, és megkérdőjelezte
a város dolgozóinak állítását a
lakbéremelések mértékéről. Félix
Béla, a városi vagyongazdálkodási csoport vezetője szerint a lakók
csupán a valós költségeket fizetik,
de mivel egyre kevesebben vannak – és új lakókat nem telepíthet
a város az épületbe –, mind többet kell fizetniük. Megjegyezte,

hogy a jelenlegi lakók 3100 eurós
hátralékkal rendelkeznek, és a
képviselők kérésére név szerint
ismertette a lakbérhátralékok
állását. Gubík Emese, a városi
hivatal fejlesztési és környezetvédelmi osztályának vezetője megjegyezte, hogy a költségvetés csupán márciusig számolt az épület
nyitva tartásával. Hosszas vitát
követően a testület jóváhagyta
az egyszeri felújítás alternatíváját,
amely után az épület bérházként
működne. A polgármesternek azt
javasolta, hogy kezdjen tárgyalásokat a lehetséges befektetőkkel,
a vagyongazdálkodási csoport
vezetőjét pedig kötelezte, hogy
legkésőbb 30 nappal az esetleges építkezés előtt ürítse ki az
épületet.
Bérletbe kínált helyiségek
A testület tavaly szeptemberi határozatának értelmében a januári
ülésen terítékre került egy beszámoló egy garammikolai ingatlan
megvásárlásának műszaki és jogi
feltételeiről, amely a Mikulčan
polgári társulás székhelyéül szolgálhatna. A kérdés megvitatása
során Peter Martosy elmondta,
hogy tudomása szerint a mezőgazdasági szövetkezet vezetősége eladná a volt garammikolai
kultúrházat. Ennek értelmében
a testület úgy határozott: felkéri a
polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat az ingatlan lehetséges
megvásárlásáról. A városi hivatal
tanügyi és kulturális osztályának
vezetőjét, Pavol Hostačnýt a városi iskolatanácsba delegálta az
önkormányzati testület, amely
tudomásul vette a lakbérhát-

ralékok behajtásáról, valamint
a város bírósági ügyeiről és
végrehajtásairól szóló beszámolót. A képviselők tudomásul
vették a Béke utcai, egykori
szabadidőközpont
épületében
levő helyiségek bérbeadási szándékának eredményeit, majd úgy
döntöttek, ismét meghirdetik a
helyiségek bérbeadását. Hasonlóan döntöttek a piactéri épület
esetében is. A testület jóváhagyta,
hogy tárgyi teher kerüljön a Nyugat-szlovákiai Disztribúciós Rt.
javára azokra a városi telkekre,

a kérdéses rendeletet, a városi
elöljárót azzal bízták meg, hogy a
júniusig készítse el a kutyatartásról
szóló új ÁÉR-t, a rendeletek
készítéséről szóló előírást pedig
belső irányelvre dolgozza át. A
testület jóváhagyta a térfigyelő
kamerarendszer további kiépítésére irányuló, a bűnözés megelőzését célzó projekt kidolgozását
és részfinanszírozását, tudomásul
vette a tavalyi utolsó negyedév
egyszeri szociális juttatásairól
szóló beszámolót és a városi rendőrség szolgálati gépkocsijának

amelyeken villanyvezetéket fektet
le, mindezt egyszeri, 500 eurós fizetség ellenében. Jóváhagyta a Štúr
utca 15 alatti ingatlanrész bérbeadásának meghirdetését az UPC
Broadband Slovakia számára.
Újra kiadó a szabadtéri színház
A testület tárgyalt az ügyészség
két, korábbi városi ÁÉR elleni
tiltakozásáról. Az egyik esetben
a kutyatartás néhány feltételéről
szóló ÁÉR-ben, a másik esetben
a ÁÉR-ek alkotásáról szóló
ÁÉR-ben talált kivetnivalót az állami szerv. A képviselők mindkét
esetben hatályon kívül helyezték

állapotáról szóló beszámolót. Tudomásul vette a városi rendőrség
tevékenységéről szóló beszámolót, a szabadtéri színpad bérleti
szerződésétől való visszalépését
a versenytárgyalás győztesének
részéről, és döntött arról, hogy
új versenytárgyalást ír ki módosított feltételek mellett. A vitában
ismét felszólalt a munkásszálló
lakóinak képviselője, aki biztosítékot kért a képviselőktől arra,
hogy a rendesen fizető lakók az
esetleges felújítás után visszaköltözhessenek az épületben kialakított bérlakásokba. (ik, foto: šh)

Egyelőre nem lesznek nagyobb változások
Az egykori szabadidőközpont és a Béke utca 8.
szám alatti épület szabad helyiségei nem felelnek
meg sem a városi könyvtár, sem a városi
rendőrség áthelyezésének – erre jutottak
a városi képviselő-testület januári ülésén. Az
erről szóló jelentést a testület novemberi ülésén meghozott határozatának értelmében dolgozták ki, melyben jóváhagyták a javaslatot
a városi könyvtár és a városi rendőrség Béke
utca 8. szám alatti épületbe való áthelyezésének kidolgozásáról. „Bármely részleg áthelyezése diszpozitív változásokkal jár, és problémát jelentene a fegyverek elhelyezése is, amiről a törvény szigorúan rendelkezik, továbbá
a higiéniai létesítmények jelenlegi kapacitása
sem elegendő, az öltöző áthelyezésének lehetősége sincs megfelelően biztosítva, nagyobb

beruházást igényelne. A városi könyvtár és
a városi rendőrség hatékony és gazdaságos
elhelyezése megoldásának keresése közben
más lehetőségek is felmerültek” – jelentette ki
Kádasi Erzsébet, a városi hivatal elöljárója, aki
a képviselő-testületnek azt javasolta, hogy bízzák meg a városi hivatalt egy komplex javaslat
kidolgozásával, hogy hatékonyabban lehessen
elhelyezni ezeket a városi szervezeteket, ill.
készítsen el a városi hivatal egy alternatív javaslatot az egész önkormányzat szerkezetének
átszervezéséről. A városi apparátus részéről a
többletmunka igénylése a képviselők körében ellentmondásos reakciókat váltott ki, és
fokozatosan elutasító álláspont alakult ki a
javaslattal szemben. Polka Pál feltette a kérdést, hogy vajon felkészült-e a testület ilyen

szerteágazó javaslat elfogadására, és van-e
esély a kölcsönös megegyezésre a képviselők
között. Peter Martosy javasolta, hogy előbb
folytassanak vitát az önkormányzat működésének gazdasági összefüggéseiről, Horváth
Géza megkérdőjelezte egy esetleges határozat
formális megalapozottságát, Kepka Márk pedig javasolta, hogy előbb oldják meg a városi
könyvtár és a városi rendőrség kérdését, és
csak aztán kerüljenek sorra más változások.
A könyvtár esetleges költözésével kapcsolatban felmerült az ESO kormányprogram
megvalósításának lehetősége, amelynek kísérleti projektje éppen kerületünkben valósul
meg. Ennek keretében egységes közigazgatási
központokat hoznak létre, minél közelebb a
polgárokhoz.
(ik)
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Városi kitüntetettek - ismerjük meg őket!
Bővebben a 8. oldalon.
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Januári önkormányzati ülés

Költségvetések,
munkásszálló,
bérleti lehetőségek
A zselízi városi képviselő-testület január
utolsó napján ülésezett első idei és egyben
25. rendes ülésén, ezúttal Kepka Márk alpolgármester vezetése alatt. Bevezetőben
a képviselők jóváhagyták a két alapiskola
költségvetését, valamint a magyar tanítási
nyelvű alapiskola további ablakfelújításainak támogatására irányuló kérvényét. A
városi könyvtár költségvetési javaslatának
megtárgyalása során javaslatok merültek fel
újabb, a könyvtárt érintő megszorító intézkedések megfontolására, többek közt az intézmény esetleges átköltözésével kapcsolatban is. A kérdésről kialakult vitában a városi
könyvtár strukturális változásairól, a könyvvásárlásra fordított túl alacsony összegről és
az általános költségcsökkentésről is szó volt.
Jana Beníková, a könyvtár igazgatója megjegyezte, hogy egy esetleges létszámleépítés
azzal is járna, hogy az intézmény dolgozói
nem tudnák ellátni a melléktevékenységbe
sorolt feladataikat, ami a bevételek csökkenésével járna. Vojtech Tomašovič szerint:
amennyiben újabb megszorításokat vezetne
be a testület, akkor azoknak az egész önkormányzatban, nemcsak a kultúrában és a
sportban kellene megvalósulniuk. A testület
jóváhagyta a könyvtár költségvetését, a szabadidőközpont költségvetését, a főellenőr
tevékenységének javaslatát, valamint az iskolák tanulói és iskolai intézmények növendékei után járó dotációkról szóló általános
érvényű rendeletet (ÁÉR).
A munkásszállón egyelőre maradnak
Tekintettel arra, hogy a munkásszálló lakói
nagy számban jelentek meg az ülésen, hogy
figyelemmel kísérjék az épület sorsáról hozott
döntést, a napirendi pont tárgyalása előtt a
képviselők nem hivatalos munkamegbeszélésen vettek részt. A lakók ezt megelőzően
nyílt levelet intéztek a képviselő-testületnek, amelyben kérték a városatyákat, hogy
tegyék semmissé korábbi határozatukat,
amely szerint márciusban kiüríttetik az
épületet. A rögtönzött megbeszélés után
Peter Martosy foglalta össze annak eredményeit. A testület eszerint nem tanácsolja
az épület eladását, illetve csupán szükség→2

Városi újság

Csupán néhány héttel A mikolai park relaxációs és játékos
elemekkel való felszerelése projekt megvalósítása után, ezen
a területen megkezdődnek
egy további sikeres projekt
munkálatai.

93701@pobox.sk
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ára: 0,35 euró
Az idei évben 2-3 új
munkahelyet szeretnénk
teremteni. Bővíteni szeretnénk a profilunkat, és
ehhez szükséges lesz az új
munkaerő.
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Február 7-én és 8-án tartották a beiratkozásokat a helyi alapiskolákban. A szlovák
tanítási nyelvű alapiskolába 54 gyermek iratkozott be, ebből 29 fiú és 25 leány. Az igazgatóság szerint várhatóan 4 gyermek kér majd halasztást. Az iskola két első osztályt és egy
nulladik osztályt nyit szeptembertől. A magyar tanítási nyelvű alapiskolába 23 gyermek
iratkozott be, az intézmény két esetben számol halasztással. Az iskola a tervek szerint két
első osztályt nyit.
(ik, foto: MTNYAI)

Elkészült a kintlevőségek leltározása

Negyedével csökkent a bérhátralék
A nem lakás céljaira szolgáló helyiségek bérleti díján felhalmozott adósság múlt év végén
55 442,87 eurót tett ki, ami azt jelenti, hogy
a bérlők ennyivel tartoznak a városnak. Az
egy évvel korábbi helyzettel összehasonlítva
jelentős javulás tapasztalható, mert 2011
végén ez a tartozás 76 004 euró volt. Az
adatokra a város követeléseinek leltározásából derült fény. A nem lakás céljaira szolgáló
helyiségek aktuális adóssága a következőkből
tevődik össze: garázsok, földterületek,
reklámtáblák, helyiségek és ezeknek a helyiségeknek a valós energiaköltségei. 2012-ben
a város ezt az adósságot 20 560 euróval
csökkentette.

A Rákóczi utcai bérházban múlt év végén
a bérhátralék 3990,11 euró volt, ami a 2011-es
adatokkal összehasonlítva 3999,56 euróval
kevesebb, akkor ugyanis a lakók 7989,67 euróval tartoztak. Csökkent az adósok száma
is, decemberben 8-an tartoztak, közülük hatnak kevesebb mint 200 euró volt a tartozása.
Ebben a létesítményben a vízdíjért a lakók
1955 euróval tartoznak, egy évvel ezelőtt ez
a tétel 3957,85 euró volt. A munkásszállóban
december végéig 10 833,56 euróval tartoztak a bérlők, egy évvel korábban 11 992,58
euróval, bár az előző időszak adósait már
kiköltöztették, és a város megtette a szükséges lépéseket az adósság behajtására.
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