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Decembrové zasadnutie MsZ

Schválený rozpočet aj
nariadenia o daniach
Posledné minuloročné riadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva sa konalo 13.
decembra v sobášnej sieni mestského úradu. Viedol ho viceprimátor Marek Kepka.
Najdôležitejšími bodmi zasadnutia boli
všeobecne záväzné nariadenia mesta o
mestských daniach na budúci rok a schválenie budúcoročného rozpočtu mesta.
Pred schválením VZN o dani z nehnuteľnosti, ktoré počítalo s miernym zvýšením
sadzieb, vedúca ekonomického odboru
Monika Tomeková poskytla poslancom
rýchly prehľad využitia daňových príjmov
mesta. Po krátkej prestávke mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2012 o dani
z nehnuteľnosti, VZN č. 3/2012 o dani za
psa, VZN č. 4/2012 o dani z ubytovania,
VZN č. 5/2012 o dani za predajné automaty, VZN č. 6/2012 o dani za nevýherné
hracie prístroje, VZN č. 7/2012 o poplatku
za užívanie verejného priestranstva, VZN
č. 8/2012 o poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad. Bez prieťahov
bol schválený aj programový rozpočet
mesta na budúci rok. Poslanci schválili
návrh zámennej zmluvy medzi mestom a
spoločnosťou Euro Energy Slovakia, s.r.o.,
týkajúci sa výmeny pozemku pri múzeu
za pozemky pod tenisovými kurtmi. Viac
priestoru venovali správe o súťažných
návrhoch na prenájom amfiteátra. Viceprimátor informoval prítomných o tom,
že komisia odporučila uzavrieť zmluvu
s uchádzačom, ktorý ponúkol najviac,
mesačné nájomné 1100 eur. Ladislav
Sokol vyzval k opatrnosti a podporil požiadavku 3-mesačnej zálohy, pretože ponúkaná suma bola neočakávane vysoká,
čo vyvolávalo pochybnosti o schopnosti
uchádzača splniť tento záväzok. Právnik
mesta poznamenal, že podmienky boli
postavené tak, že ak mesto neuzavrie
zmluvu s víťazným uchádzačom, musí
sa vypísať nová súťaž. Nakoniec MsZ
vzalo na vedomie výsledky výberového
konania, súhlasilo s vyhodnotením výberového procesu a s uzatvorením zmluvy
s víťazným uchádzačom, Alexandrom Ha→2
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cena: 0,35 eur
V kráľovskej disciplíne tohto
športového odvetia, lasovaní
dobytka si majstrovský titul
vybojoval Nýrovčan Zsolt
Varga v sedle Achata, ktorý
bol schopný odchytiť dobytok za 4,4 sekundy

Jozef Kanyuk, v Želiezovciach i v okolí známy
ako maliar a iniciátor
dobročinnej aukcie Art
for Help, sa v minulom
roku stal Seniorom roka
na Slovensku.
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V decembri sa v Leviciach konalo odovzdávanie ocenení za Ľudský čin roka. Za záchranu ľudského života
boli ocenení aj príslušníci Mestskej polície v Želiezovciach Kamil Halgaš a Roland Hanzo, ktorí vo februári
Foto: (levice.sk)
minulého roka zachránili muža z horiaceho domu.. Viac na 3. str.

Vážení občania Vážení
Želiezoviec!
čitatelia!
Uzavreli sme kapitolu roka 2012 v
knihe našich životov a v knihe života
nášho mesta. Otvárame ďalšiu kapitolu
a ako vždy, dúfame, že nasledujúci rok
bude lepší.
Minulý rok vnímam ako prelomový. Slovenské samosprávy ťaží kríza
už piaty rok a zatiaľ je málo nádeje na
výrazné zlepšenie celkovej ekonomickej
situácie na Slovensku. Napriek tomu naše
mestečko dokázalo, že je životaschopné.
Na rozdiel od mnohých iných samospráv
dokázalo neustále viacročné znižovanie
príjmov z podielových daní ustáť bez
→3

Opäť je tu čas, aby sa každý ohliadol
za starým rokom a urobil si bilanciu: žije
lepšie, šťastnejšie ako pred dvanástimi
mesiacmi? Podarilo sa mu uskutočniť
vážne či menej vážne predsavzatia, dané
v januári pred rokom? Urobil všetko pre
to, aby on a jeho rodina žila lepšie? Som
si istý, že existuje mnoho odpovedí na
tieto otázky a som presvedčený, že iba
máloktorí z nás dokážu odpovedať, že
s rokom 2012 sú bezpodmienečne spokojní.
Prečo je to tak? Čo s tým urobíme?
Reakcie žiakov na známku v škole
→3
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Jozefa Nyúla treba podobnú
petičnú akciu privítať, lebo sleduje záujem všetkých občanov
mesta a i preto, lebo vychádza
od Rómov. MsZ zobralo petíciu
na vedomie, prednostke MsÚ
uložilo vypracovať VZN o verejnom poriadku a petičnému
výboru podať správu o riešení
petície, náčelník MsP dostal
úlohu prijať účinné opatrenie
na elimináciu agresivity a kriminality na území mesta.
Jozef Nyúl v diskusii informoval poslancov o tom, že mesto
na prvom stupni vyhralo dva
súdne spory,
Mestské zastupiteľstvo prijalo na svojom decembrov
jednom
vom riadnom zasadnutí rozpočet mesta na tento rok. prípade išlo
Jeho základné sumy sú:
o
žalobu
Bežné príjmy
3 778,0 tis. € bývalej
zaBežné výdavky
3 675,4 tis. € mestnankyne
Prebytok bežného rozpočtu
102,6 tis. € mesta, v druKapitálové príjmy
1 438,5 tis. € hom o žalobu
Kapitálové výdavky
1 540,8 tis. € s p o l o č n o s t i
Kredit,
Schodok kapitálového rozpočtu
-102,3 tis. € ZH
ktorá
mesto
Príjmové finančné operácie
550,0 tis. €
žalovala
za
Výdavkové finančné operácie
475,0 tis. €
p
o
h
ľ
a
d
áv
ku
Rozdiel
75,0 tis. €
po zaniknutej
Príjmy spolu
5 715,0 tis. €
zdravotnej
Výdavky spolu
5 691,2 tis. €
poisťovni
Rozdiel
75,3 tis. €
Perspektíva.
rangozóm. MsZ schválilo plán
činnosti hlavnej kontrolórky na
tento rok, plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rovnaké obdobie, prerokovalo správu
o kontrole plnenia uznesení
a správu o činnosti mestskej
polície. Poslanci sa venovali aj
prerokovaniu petície, v ktorej
845 podpísaných občanov žiada mesto o prijatie účinných
opatrení v záujme zabránenia
negatívnym javom v oblasti
ľudského spolunažívania, zvýšenej agresivity a kriminality
občanov. Podľa právnika mesta

Kaštieľ bude po novom monitorovať mestská polícia
V dvoch žalobách išlo celkovo
o 190 tis. eur. Pavel Polka tlmočil žiadosť občanov o zlepšenie
kvality mestského rozhlasu,
úrovne odvozu odpadu, upozornil na nedostatky bezbariérového vchodu mestského
úradu a navrhol prehodnotiť,
resp. zrušiť zmluvu so súkromnou bezpečnostnou službou
napojenou na ostražný systém
v kaštieli. Vedúci útvaru správy
mestského majetku Vojtech
Félix informoval, že v tejto
veci už mesto konalo, dozor
bude zabezpečovať mestská
polícia. Ladislav Vékony opä-

tovne upozornil na problém
s kvalitou vozovky na Slnečnej
ulici. Peter Martosy upozornil
na to, že podľa štatistiky Inštitútu pre ekonomické otázky
je mesto Želiezovce na 131.
mieste spomedzi 138 miest
v oblasti finančného zdravia.
Svojich kolegov vyzval, aby sa
MsZ viac venovalo ekonomike a navrhol zvolať pracovné
stretnutie k týmto otázkam
a k VZN o nakladaní s mestským majetkom. Rokovanie
ukončil viceprimátor krátko
popoludní.
(ik)

cií si vyžiada 40 tis. eur. Údržba uloženie odpadu na skládke.
verejnej zelene 40 tis. eur, bežná Každoročne sa kupujú nádoby
údržba miestnych komunikácií na odpad, v minulom roku za
a dopravné značenie 41 tis. 7500 eur. Stará skládka odpadu,
eur, zimná údržba 35 tis. eur. ktorá zo zákona musí byť moniPrevádzka
projektov čistota ovzdušia
a BRO, vyšla
v
minulom
roku 38 tis.,
tento rok to
bude
oveľa
viac.
Knižnica stojí 60
tis., mestská
polícia
147
tis. To je spo- Viac peňazí si v tomto roku vyžiada aj projekt BRO
lu 447 tis. eur,
čo už je o 26 tis. eur viac, ako torovaná, si vyžaduje 5000 eur
mesto vyberie na miestnych da- ročne. Za vývoz triedeného odniach. Za komunálny a drobný padu zaplatí mesto ročne 6000
stavebný odpad vyberie mesto eur, za odstraňovanie čiernych
ročne poplatok 148 tis. eur, pri- skládok 7500 eur. To znamená,
čom len samotný vývoz odpadu že v oblasti nakladania s odpastojí 150 tis., ďalších 85 tis. eur dom mesto vyberie 148 tis. eur,

ale minie 260 tisíc eur. Z nájomného v mestských budovách
vyberie mesto asi 175 tis. eur,
pričom výdavky na všetky budovy mesta, teda aj tie, ktoré
nie sú v prenájme, predstavujú
asi 378 tis. eur.
Z daní z príjmov fyzických
osôb, poukázaných od štátu
mimo základného školstva,
ktoré štát financuje iným spôsobom, hradí mesto financovanie materských škôl, školských
jedální, školských klubov, ZUŠ,
CVČ, čo je spolu okolo 700
tis. eur. Splácanie investičných
úverov stojí mesto ročne 250 tis.
eur, úroky z týchto investičných,
ale aj prefinancujúcich euroúverov stoja ďalších 108 tis. eur.
Chod mestského úradu predstavuje ročné náklady cca 600 tis.
€. Z predpokladaných 1 mil.
556 tis. € mesto do konca roka
dostalo len 1 mil. 477 tis. €.“
(ik)

Kam idú dane?
Ako sa hospodári s verejnými financiami v Želiezovciach?
V ostatných mesiacoch je to asi
často kladená otázka obyvateľmi, ktorí sa zaujímajú o dianie
v našom meste. V tomto smere
poskytuje mestský rozpočet,
dostupný na internete na stránke mesta, hodnotné a zaujímavé
informácie, urobiť si prehľad
v ňom však chce trochu viac
času. Nemenej zaujímavé, no
prehľadnejšie bolo vyjadrenie
vedúcej odboru ekonomiky
MsÚ v Želiezovciach Moniky
Tomekovej na poslednom minuloročnom riadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Oslovili sme ju, aby čísla priblížila aj
našim čitateľom:
„Na miestnych daniach
mesto vyberie ročne 421 tis. eur.
Verejné osvetlenie – len energia
stojí ročne 40 tis. eur, údržba 10
tis. Odvod zrážkovej vody len
z odkanalizovaných komuniká-
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toho, aby zvyšovaním miestnych daní a
poplatkov kládlo väčšiu záťaž na plecia
svojich občanov. Dokázali sme doviesť
do úspešného konca niekoľko veľkých
projektov, ktorých spolufinancovanie
síce kládlo veľké požiadavky na mestské
financie, ale ktoré slúžia a niekoľko desaťročí budú slúžiť všetkým obyvateľom
nášho mesta. Je pravda, že vypätá situácia
priniesla do našich radov aj konflikty, ale
vieme, že finančné problémy sú všade
sprevádzané problémami v medziľudských vzťahoch. Už roky hovorím, že
problém u nás v Želiezovciach nie je v
tom, že len niektorí z nás majú pravdu a
chcú len to najlepšie, ale v spôsobe, ako si
presadzujeme svoju vôľu. Rok 2013 nám
dáva šancu riešiť naše problémy, či už
finančného, alebo ľudského charakteru.
Bez potreby vonkajšieho zásahu sme nastúpili na cestu postupného znižovania
deficitu vo verejných financiách mesta a
budeme v tejto činnosti pokračovať aj v
tomto roku. Pozitívnym faktom je stupňujúci sa záujem občanov o veci verejné,

môžu byť tiež rozdielne. Niektorý si
povie: ja som sa učil, ale učiteľ je „blbý“,
škola je zlá. Niekto si uzná: nepripravil
som sa dostatočne, zaslúžim si horšiu
známku. Sú aj takí, ktorí sa nebudú zdráhať pracovať vo dne v noci, aby si zlú
známku opravili. Možno aj my, dospelí,
sme podobní. Za našu situáciu viníme
často vládu (často právom), krízu, politika, poslanca, alebo sa vyrovnáme
so stavom, že nemáme na viac. Som
však presvedčený, že ako v škole, tak aj
v reálnom živote bude najviac spokojný
ten, kto napriek všetkým ťažkostiam
zdvihne hodenú rukavicu a vynasnaží
sa zlepšiť svoju situáciu. Svoj pozdrav
píšem v úprimnej viere, že i za takýchto
neľahkých podmienok nájde v novom
roku v sebe každý dostatok sily a vôle,
vďaka ktorým bude schopný usmerniť
svoj osud k lepšiemu.
K tomu vám prajem dobré zdravie, trpezlivosť, vytrvalosť a veľa šťastia v novom roku.
Zostávam s pozdravom:
Marek Kepka

1→

zverejnenie a uplatňovanie požiadaviek
a názorov, ktoré pomáhajú poslancom a
pracovníkom pri ich rozhodovaní a práci. Dôležitou úlohou v tomto roku bude
pokračovanie postupnej konsolidácie
verejných financií, zvyšovanie efektivity
mestských služieb, realizácia najnutnejších investičných akcií a príprava možností realizácie návratných investícií,
ktoré by mestu mohli zabezpečiť vlastné
príjmy a postupnú nezávislosť od vývoja
podielových daní.
Záverom by som chcel vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí priložili ruku
k dielu alebo nám aspoň držali palce pri
našom úsilí a vyzvať všetkých občanov,
ktorí naše ciele považujú aj za svoje,
aby nám - primátorovi, poslancom aj
pracovníkom mesta poskytli pomocnú
ruku, spätnú väzbu, svoj zdravý úsudok a
vedomosti. Tak sa naše priania o šťastnom
a úspešnom roku môžu stať realitou.
Prajem Vám všetkým láskyplný a úspešný
rok 2013.
Pavel Bakonyi

Mestskí policajti ocenení
za záchranu života
LEVICE (ik) – V utorok 11. decembra sa v
obradnej sieni mestského úradu uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie ankety Ľudský
čin roka 2012, zorganizovanej regionálnym
týždenníkom Pohronie, Slovenskou humanitnou radou a Územným spolkom Slovenského červeného kríža v Leviciach. Na
podujatí sa zúčastnil predseda Nitrianskeho
samosprávneho kraja Milan Belica, primátor Levíc Štefan Mišák s viceprimátorkou
Beátou Vrábelovou, prezident Slovenskej
humanitnej rady Ivan Sýkora i primátor
Želiezoviec Pavel Bakonyi.
Cenu Ľudský čin roka 2012 v kategórii
Záchrana života okrem iných získali aj
dvaja príslušníci Mestskej polície v Želiezovciach Kamil Halgaš a Roland Hanzo
za záchranu života muža pokúšajúceho sa
o samovraždu.

Ľudský čin vykonali 1. februára vo večerných hodinách na Petőfiho ulici, keď policajná hliadka bola vyslaná na adresu s tým, že
sa tam má nachádzať samovrah. Po príchode
na miesto spozorovali, že na dome je otvorené okno a valí sa z neho dym. Na výzvy nikto
nereagoval, preto policajti vošli dovnútra,
kde zbadali na zemi ležať muža, ktorý mal
hlavu prikrytú paplónom a na ich otázky
neodpovedal. Policajtom sa podarilo 30-ročného muža prebrať a vyniesť pred dom.
Na záchrane života sa podieľali aj príslušníci OO PZ v Želiezovciach Juraj Hubáček
a Gustáv Nuota, ktorých ešte na jar ocenil
vtedajší minister vnútra. Udelením ocenenia
za ľudský čin roka sa verejného uznania konečne dočkali aj želiezovskí mestskí policajti,
ktorým aj v mene čitateľov vyslovujeme
uznanie a gratulujeme.

OZ vyzývajú na prehodnotenie priechodov
Bolo by potrebné prejsť celý úsek hlavnej cesty od Svodova po SES-ku a prehodnotiť umiestnenie priechodov pre chodcov. Predstaviteľom mesta to navrhol predseda OZ Mikulčan
Pavol Ivan. Podľa členov občianskych združení mestských častí je umiestnenie priechodov
nesprávne a nedostačujúce, keď napríklad ani v Mikule, ani vo Svodove pri autobusovej
zastávke priechod nie je vyznačený. Poslanec Ladislav Vékony upozornil aj na ďalší príklad
nesprávneho naplánovania priechodu pre peších: „V minulosti okresný dopravný inšpektorát
odmietol odsúhlasiť zriadenie priechodu pri vchode do Materskej školy na Ul. SNP 9, lebo
existujúci priechod je pri autobusovej zastávke aj pred blízkou herňou.“
(ik)
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PF 2013
Popri novoročných prianiach blízkym som premýšľal, čo by som poprial
nášmu mestu. Napriek tomu, že sa zaň
občas hanbím, predsa patrí medzi mojich
„blízkych“ a zaslúži si mať vinš. Prajem
mu pravdu. Zisťujem totiž, že v rodine,
priateľstve, alebo v zamestnaní, hovorenie a činenie pravdy vedie k úspechu
a pohode. Občas síce pravda aj bolí. Najmä toho, kto ju nerád počúva. Ak je však
pravdu počúvajúci (zamestnanec, poslanec, rodinný príslušník, priateľ, ale trebárs aj šéf ) dostatočne inteligentný, skôr,
či neskôr zistí, že pravda má na vzťahy,
city, alebo prácu blahodarné účinky. Ak
sa pravda presadí, tak veci fungujú. Ak sa
ale pravdou pohŕda a zneužíva sa, vznikne problém. Najvypuklejšími verejnými
príkladmi pohŕdania pravdou sú politika
a finančný sektor. Na nedostatok pravdy
trpí aj naše mesto. Kým je tu v menšine,
úspech nečakajme. Väčšina Želiezovčanov musí prijať pravdu, že neschopní
volení zástupcovia, zneužívajúci vedúci,
predražení externisti-kamaráti a zákulisní poťahovači nitiek nesmú rozhodovať
o dianí v tomto meste. Ináč bude mesto
ďalej upadať. Zopár z nás začalo pravdu presadzovať. Reakcie sú rozpačité.
Niektorým padajú vzdušné zámky, iní
sú nervózni, lebo sa karty odkrývajú.
Na ulici vás niekto potľapká po pleci, iný
vám neodzdraví. PF Želiezovce!
Peter Martosy
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Proti neplatičom aj exekúciami
Výška daňových nedoplatkov, ktoré vykazuje mesto voči právnickým a fyzickým
osobám, sa v ostatných troch rokoch výrazne
nezmenila, v minulom roku oproti predchádzajúcemu dokonca mierne poklesla. V roku
2009 mesto vykazovalo nedoplatky vo výške
534,4 tis. eur, o rok neskôr vo výške 552,7
a vlani vo výške 522,3 tis. eur. Aj po viac
ako desaťročí tu strašia dlhy podnikov z čias
mečiarovskej divokej privatizácie. „Enormné
zvýšenie daňových nedoplatkov sme začali
vykazovať po privatizácii podnikov, keď
noví vlastníci neboli schopní splácať svoje
záväzky a priviedli firmy ako Manaz, Slovlam, Slovprogres, Lamexa do konkurzu, čím
nám zamedzili možnosti vymáhať pohľadávky exekúciou a tento stav trvá dodnes,“
povedala referentka odboru ekonomiky
Mestského úradu v Želiezovciach Erika Szolárová. Najvyšší nedoplatok podľa nej mesto
eviduje na dani z nehnuteľností právnických
osôb, pričom najväčším dlžníkom je stále
Manaz, spol. s r.o. v konkurze. Na majetok
tejto spoločnosti bol vyhlásený konkurz
ešte v minulom tisícročí, koncom roka 1999
a trvá dodnes. „Druhý najväčší nedoplatok
vykazujeme na miestnom poplatku fyzických
osôb za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad, v tomto prípade však väčšina dlžníkov
pochádza zo skupiny sociálne odkázaných
občanov.“
Daňové nedoplatky mesto vymáha vydaním daňových exekučných príkazov. V roku
2010 bolo vydaných 149 takýchto príkazov
na vymoženie nedoplatku vo výške 33,3 tis.
eur, vlani 146 na vymoženie 18,1 tis. eur a do
októbra tohto roka 115 príkazov na vymo-

ženie 16 tis. eur. Mestu ako správcovi dane
zákon umožňuje využiť inštitút daňového
exekučného konania, čím samospráva môže
ušetriť finančné prostriedky ktoré by inak
boli použité ako odmena exekútora, pričom
ani jeho činnosť by nezaručila vymoženie
nedoplatku v každom prípade. „Daňový
poriadok určuje spôsoby daňovej exekúcie,
pričom je na rozhodnutí správcu, čiže v tomto
prípade mesta, ktorý z možných spôsobov
exekúcie si zvolí v záujme vymoženia daňového nedoplatku. Jedným z najrozšírenejších
spôsobov v prípade fyzických osôb je exekúcia
zrážkami zo mzdy, prichádza však do úvahy
iba v prípade, že dlžník je poberateľom mzdy
alebo iného príjmu, napríklad z dôchodku.
Dávka v hmotnej núdzi daňovej exekúcii
nepodlieha,“ dodáva Erika Szolárová. Často
používaným spôsobom exekúcie je prikázanie pohľadávky z bankového účtu. „I pri
existencii bankového tajomstva môže mesto
od bánk získať informácie o účtoch daňového
dlžníka, a to aj bez súhlasu majiteľa účtu. Takýmto spôsobom môžu byť postihnuté peňažné
prostriedky na všetkých účtoch vedených
v jednej alebo vo viacerých bankách,“ tvrdí
pracovníčka mestskej správy daní, podľa
ktorej mesto ako správca dane môže zabezpečiť záložným právom existujúcu, ale aj istú
pohľadávku, ktorá má vzniknúť v budúcnosti. „Pred vydaním rozhodnutia zisťujeme
majetok dlžníka, napríklad aj súčinnosťou
s katastrálnym úradom pri zisťovaní nehnuteľností v jeho majetku alebo dopravným inšpektorátom o prípadnom vlastnení vozidla.
Pri zriadení záložného práva musíme dbať
na to, aby hodnota predmetu, na ktorý je

uplatnené, bola primeraná sume daňového
nedoplatku.“ Okrem týchto možností môže
správca dane zrealizovať exekúciu predajom
hnuteľných vecí, odobratím peňazí v hotovosti, predajom cenných papierov, nehnuteľnosti, podniku, jeho časti či postihnutím
majetkových práv spojených s obchodným
podielom.
V minulosti sa mesto pokúšalo riešiť
daňové nedoplatky aj predajom pohľadávok,
po ich posúdení však spoločnosti obchodujúce s pohľadávkami neprejavili záujem pre
ich ťažkú vymožiteľnosť. Rovnako nevedie
k úspechu ani zverejňovanie daňových dlžníkov. Mesto v prvom polroku zverejnilo
zoznam dlžníkov – v prípade právnických
osôb s nedoplatkami nad 1600 eur, v prípade
fyzických osôb nad 160 eur. Aj zostavenie
takejto „tabule hanby“ sa však míňa účinku.
Podľa kompetentných mestu neprinieslo
žiadne financie, keďže v prípade právnických
osôb ide zväčša o nevymožiteľné pohľadávky, v prípade fyzických osôb zas rozhodujúca väčšina dlžníkov patrí medzi sociálne
prípady a nemá ani majetok, ani príjmy. Za
aktuálnu sumu nezaplatených daní by mesto
mohlo kompletne vyrovnať svoje dlhy a ešte
aj investovať, pritom je však jasné, že jej veľká
časť nebude nikdy splatená, či už preto, lebo
ide o dávno vytunelované subjekty, alebo
preto, že ide o tzv. NINJA dlžníkov, ako to
nazvali v časoch hypotekárnej krízy v USA
(No Income, No Job, No Assets – osoby bez
príjmy, bez práce a bez aktív – pozn. red.).
V prvom prípade sa situácia napraviť už
nedá, v druhom ešte áno. Pracovnými príležitosťami.
Ladislav Levicky

Želiezovčan seniorom roka
BOJNICE (ik) – Jozef Kanyuk, v Želiezovciach i v okolí známy ako maliar a iniciátor
dobročinnej aukcie Art for Help, sa v minulom roku stal Seniorom roka na Slovensku.
Strieborné ocenenie v ankete s rovnakým
názvom, každoročne vyhlásenej občianskym združením Fórum pre pomoc starším,
získal medzi 21 ocenenými seniormi. Na
ocenenie ho navrhol člen okresného predsedníctva Jednoty dôchodcov na Slovensku
Štefan Béres.
Fórum pre pomoc starším je občianske
združenie založené s cieľom zlepšovania
kvality a dôstojnosti života starších občanov na Slovensku. Organizácia každoročne
udeľuje cenu Senior roka starším občanom
za ich životné postoje, altruistickú pomoc
iným a sebaobetovanie. Nad anketou v roku
2012 prevzala záštitu verejná ochrankyňa
práv JUDr. Jana Dubovcová a minister
práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.
Slávnostné vyhodnotenie sa konalo 10. decembra v Zlatej sále Bojnického zámku za

účasti vedúcich predstaviteľov vyhlasovateľskej organizácie a mesta Bojnice. Jozef Kanyuk si ocenenie
prevzal z rúk
prezidentky
Fóra pre pomoc
starším Ľubice
Gálisovej.
Prestížne seniorské ocenenie
si náš spoluobčan vyslúžil
najmä tým, že
priviedol k životu dnes už
na celom Slovensku známy
projekt dobročinných aukcií
výtvarných diel.
Vďaka už tradičným podujatiam Art for
Help sa finančné prostriedky získané vydražením obrazov každoročne pred Viano-

cami dostávajú do rúk sociálne odkázaným
občanom, pričom mladí umelci dostávajú

každoročne možnosť prezentovať sa svojou
tvorbou. Ocenenému aj v mene čitateľov
gratulujeme
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Spomínali na vysídlencov

Na jeseň sa v Mikule konalo spomienkové
stretnutie na pamiatku obyvateľov obce deportovaných a vysídlených po druhej svetovej vojne. Na podujatí sa zúčastnili obyvatelia mestskej časti a niekdajší vysídlenci, resp.
ich rodinní príslušníci. „Z odstupu 65 rokov
sme spomínali v preplnenom kostole, miestni
a návštevníci svojej rodnej obce, ktorých bolo
asi 50. Slovo Božie hlásal dekan János Molnár,
ktorý sa tu narodil, deportovali ho, vrátil sa
a po ukončení univerzitných štúdií odišiel
odtiaľto ďalej. Na kazateľnici ho vystriedal
želiezovský katolícky dekan Rudolf Galgóczi.
Čisté slová oboch niesli odkaz evanjelia,“ informovala naše noviny Mikulčanka Helena
Kuczyová, ktorá povedala niekoľko faktov
aj o udalostiach spred 65 rokov. „Ťažko
skúšané mikulské reformátske spoločenstvo
muselo v roku 1947 čeliť novým, dovtedy nepoznaným utrpeniam: zo spoločenstva so 117

rodinami a 402 členmi v januári 1947 deportovali do Česka
21 rodín – 77 obyvateľov. To
však bola len predohra, akoby
neľudskosť nepoznala hraníc,
v druhej časti roka, respektíve
v prvej časti roka 1948 presídlili 52 rodín (184 občanov) do
Maďarska. Spoločenstvo sa za
jeden rok scvrklo na jednu tretinu.“ Publikácia vydaná pri
tejto príležitosti informuje aj
o celkových počtoch v Mikule – podľa nej stratila obec

v roku 1947 60 percent svojho obyvateľstva
– 96 rodín, t. j. 363 občanov bolo deportovaných alebo presídlených.
Hostia sa zúčastnili na slávnostnom obede v mikulskom kultúrnom dome, potom si
pamiatku smutných udalostí pripomenuli
ekumenickou bohoslužbou, po ktorej sa zišli
v Kiss čárde na priateľskom posedení. Po rokoch 1997 a 2007 si Mikulčania pripomenuli
tieto udalosti tretíkrát. Dvanásť z 50 pozvaných hostí sa ešte narodilo v Mikule. Pri
rozlúčke sa zúčastnení dohodli, že o 5 rokov
opäť zorganizujú podobné stretnutie.
(ik)

Už tradične veľký záujem verejnosti sprevádzal vianočný koncert žiakov Základnej umeleckej
školy F. Schuberta v Želiezovciach, ktorý v podvečer 18. decembra zaplnil veľkú sálu Domu kultúry. Na podujatí sa predstavili aj žiaci tanečného a výtvarného odboru.
Foto: (ik)

Slobodáreň sa vyprázdni o dva mesiace
Pohľadávky mesta na nájomnom v objekte
slobodárne sa v treťom kvartáli tohto roka
znížili o 770 eur, napriek tomu diskusie o financovaní tohto objektu v rámci samosprávy neustále sprevádzali emotívne podtóny.
Okrem iných za to môže aj výška nedoplatkov na nájomnom, ktorá napriek poklesu
bola koncom septembra na úrovni takmer
9400 eur. V objekte evidujú nedoplatky v
16 prípadoch, v mnohých už bol nájomný
vzťah ukončený a prebieha exekúcia.
Prevádzkovanie slobodárne vytváralo
mestu dlhodobo stratu, podľa odborníkov
to má niekoľko dôvodov. Jedným je, že
budova bola primárne určená na dočasné
ubytovanie pracovníkov nemocnice, nie
na dlhodobé bývanie. Z tohto pramení aj
najväčšie negatívum objektu – nemožnosť
merania spotreby energií pre jednotlivé
byty, čo znemožňuje aj správne rozúčtovanie a ubytovaných vedie k nadmernému
plytvaniu. Napokon, fámy o návštevách,
ktoré chodia na kávu a odchádzajú s mokrými vlasmi, boli verejne potvrdené aj na
októbrovej plenárnej schôdzi zastupiteľstva.
Druhým dôvodom je vysoká energetická

náročnosť budovy postavenej ešte v 60-tych
rokoch minulého storočia a tretím fakt, že
vysoký podiel ubytovaných nechcelo alebo
nedokázalo včas platiť nájomné, dostávalo sa do dlhovej špirály, ktorá sa končila
a končí deložovaním a vedením exekúcií.
Tie však podľa právnika mesta nie vždy
vedú k úhrade nedoplatku, keďže väčšina
neplatičov nemá ani príjem, ani majetok.
Otázkou však potom zostáva, či a kto to
skúmal v období, keď sa týmto občanom
prideľovali byty.
Riešením, ako dostať príjmy a výdavky
do „egálu“, malo byť zvýšenie nájomného,
ktorého výška dosiahla 6 %. Koľko je však
tých 6 %, keď mnohí z ubytovaných sa
sťažujú, že v ich prípade to bolo oveľa viac?
„Zvýšenie o 6 % je počítané globálne na celú
budovu, pričom v jednotlivých prípadoch sa
pri zvýšení nájomného bralo do úvahy aj to,
koľkí v byte bývajú, koľko je tam detí, akú
plochu obývajú a aké majú spotrebiče,“ vysvetlil nám vedúci útvaru správy mestského
majetku Vojtech Félix. Na základe týchto
kritérií a spotreby energií boli rozpočítané
platby za jednotlivé byty: „Najnižšie nájom-

né na slobodárni je pod 65 eur, najvyššie je
240, ale v priemere to je okolo 120–130 eur
na mesiac,“ dodáva pracovník MsÚ, s tým,
že nájomníci neplatia viac ako minú. Na
energiách však aj z vyššie spomenutých príčin minú veľa, keďže z mesačných platieb je
nájomné v pravom slova zmysle v priemere
iba 14 eur, ostatné ide na úhradu energií.
Mesačne platí mesto za spotrebu vody slobodárne 460 eur, za elektrickú energiu 960
a za plyn1865 eur.
Krátkodobá budúcnosť budovy je za súčasného stavu spečatená, zastupiteľstvo rozhodlo o tom, že zmluvy nájomníkov budú
predĺžené len do konca marca, po tomto termíne bude slobodáreň zatvorená. Nie je však
zrejmé, čo bude s budovou, či ju mesto bude
môcť rekonštruovať, alebo bude nevyužito
stáť, alebo či ju nakoniec samospráva predá.
Faktom je, že keď boli pracovníci mestského
úradu pranierovaní na zasadnutiach MsZ za
to, že – pri absencii bytových meračov – nevedeli ustrážiť nadmerné míňanie energií
v budove, nikto nenavrhol reformu systému
prideľovania bytov, produkujúceho veľké
množstvo neplatičov. Ladislav Levicky

6

január 2013

Želiezovský spravodajca

Na začiatku bola myšlienka...
Na začiatku bola myšlienka. Myšlienka
človeka, ktorý maľoval pre potešenie seba aj
iných. Diela chcel dostať medzi ľudí, ktorí po
nich túžia a zároveň pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú. Potom prišlo vysvetľovanie.
Jozef Kanyuk vysvetľoval svoju myšlienku
s cieľom nájsť ľudí, ktorí mu ju pomôžu
uskutočniť. Našiel ich. Aj v našej redakcii.
Vytvoril sa katalóg s reprodukciami štyridsiatich jeho olejomalieb, ktoré sa najprv
vystavili a 7. decembra vydražili. Podarilo sa.
Na prvej želiezovskej benefičnej aukcii sa vyzbieralo 40 900 Sk. Jozef Kanyuk bol rád, že
24 jeho obrazov si našlo miesto v príbytkoch
ľudí, ktorých akiste spolu s ním hrial dobrý
pocit, že 16 rodín vďaka tomu malo Vianoce
krajšie, ako pre svoju sociálnu situáciu mohlo
očakávať.
Jozef Kanyuk už vtedy tušil, že nie je sám
vo svojej túžbe umením pomáhať druhým.
Nemýlil sa. O rok neskôr sa k nemu pripojilo ďalších 7 umelcov. Z myšlienky sa stal
projekt, ktorý dostal názov ART FOR HELP,
originálne logo a okrem katalógu vznikla aj

webová stránka. Projekt realizovalo občian- vedenie nášho okresného mesta projekt
ske združenie Formica, ktoré nevzniklo len prijalo s otvoreným náručím a v roku 2010
na tento účel, realizovalo viac projektov a or- sa predaukčná výstava i predvianočná aukganizovalo hodnotné podujatia,
spomeňme napr. Deň Zeme.
Ako sa ukázalo, projekt okrem
pomoci ľuďom v núdzi pomáhal LEVICE (šh) - Organizátorom šiesteho ročníka benefičaj samotným umelcom populari- nej aukcie ART FOR HELP bolo mesto Levice a Tekovské
zovať svoje umenie, predaukčný- múzeum, koordinátormi viceprimátorka mesta Levice
mi výstavami oživoval kultúrny Mgr. Beáta Vrábelová, Mgr. Margaréta Nováková a Csaba Tolnai. Vernisáž predaučnej výstavy sa uskutočnila
život v meste a samotná aukcia
9. decembra a aukcia o týždeň neskôr – 16. decembra.
bola hodnotným spoločenským
Licitátorom bol herec Štefan Bučko. Z 54 ponúkaných sa
podujatím s pozitívnymi ohlasvydražilo 43 diel venovaných 28 umelcami. Výťažok vo
mi. Realizátorov tešil aj ohlas ľudí
výške 3340 eur bol rozdelený sociálne slabším rodinám
v núdzi, z ktorých mnohí verejne
regiónu a mládežníckemu centru Kontakt v Leviciach,
vyjadrovali svoju vďaku. V roku
ktoré sa zaoberá mladými ľuďmi z dysfunkčných rodín
2008 sa vyzbieralo 2 325 eur, v roa bezplatným voľnočasovým programom pre mládež.
ku 2009 až 3030 eur. Rástol počet
Desiatim sociálne odkázaným Želiezovčanom boli odozapojených umelcov aj dražiteľov.
vzdané nákupné poukážky v hodnote 40 eur.
A samozrejme, aj predaných obrazov.
Ale, žiaľ, ako si postupne zvykáme, ak sa cia konala v priestoroch Tekovského múzea
v našom meste občas objaví niečo dobré, zvy- v Leviciach. Tam prebehol aj piaty a šiesty
čajne to netrvá dlho. Napriek preukázateľnej ročník.
Jozef Kanyuk je však ozajstný lokálpatriot
životaschopnosti
myšlienky
bol a pod pojmom mesto vidí v prvom rade ľudí,
Jozef
Kanyuk preto sa každoročne niečo ujde aj sociálne
po troch rokoch odkázaným Želiezovčanom.
Napriek tomu, že už tretí rok sa projekt
znova
nútený
ju
vysvetľovať. spája s mestom Levice, je potešiteľné, že
Vysvetľovať tým, medzi podporovateľmi projektu sa stále
ktorí nedokázali objavujú aj mená niekoľkých želiezovských
alebo z rôznych podnikateľov. Napokon, projekt Art for
dôvodov nechceli Help za 6 rokov svojej existencie pomohol
spropagovať 283 diel niekoľkých desiatok
rozumieť...
Ešte predtým, ako umelcov a predať 202 diel. Medzi sociálne
občianske zdru- odkázaných bola rozdelená suma 13 490
ženie
Formica eur. Dve predvianočné akcie vhodne ožiukončilo
svoju vujú kultúrny a spoločenský život Levíc,
činnosť, ponúklo tak, ako pred rokom 2010 Želiezoviec. A
projekt
mestu ako sme sa na aukcii dozvedeli, Jozefovi
Levice. Nebolo Kanyukovi bol udelený titul Senior roka
potrebné zdĺhavé 2012...
Števo Hečko, foto: (ik)
vysvetľovanie,

Podporených 10 Želiezovčanov

Želiezovskí gymnazisti bojujú proti kriminalite športom
Motivovať mládež k zmysluplnému a aktívnemu tráveniu voľného času nie je v dnešnej dobe jednoduché. Každému je jasné, že
nástrahy v podobe drogových či počítačových závislostí a nielen
z nich plynúca kriminalita, číhajú na každom kroku. Nech to znie
akokoľvek ako klišé, v tomto zraniteľnom veku je najdôležitejšie
postarať sa o fyzický aj duševný rozvoj generácie, ktorá predstavuje našu budúcnosť. Ideálne je, ak oba tieto faktory môžeme spojiť
do jedného. Práve o to sa snaží aj Gymnázium v Želiezovciach.
Zareagovali sme na výzvu Rady vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality na školách. V rámci jej programu gymnázium predložilo prostredníctvom Obvodného úradu v Nitre
žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v tejto oblasti. Vyplatilo sa a škola získala finančné
prostriedky na realizáciu jedného z nich s názvom Športom proti
kriminalite.
Cieľom projektu je okrem iného zaistiť dohľad nad mládežou
pri športových aktivitách. Zaujíma nás, ako žiaci trávia čas v škole

i mimo nej a snažíme sa, aby mali dostatočné množstvo podnetov
na rozvoj svojej osobnosti. Vďaka finančným prostriedkom si škola zadovážila stolnotenisové stoly a ďalšie športové pomôcky. Vytvorila tak priestor na plnohodnotné trávenie času v priestoroch
gymnázia počas i mimo vyučovania.
Od septembra do novembra sa všetci žiaci aktívne zapojili do
viacerých športových turnajov. 18. decembra sa rozhodlo o celkovom víťazovi - majstrovi školy. Stala sa ním Lucia Mészárosová,
druhé miesto získal Daniel Mihók a tretie Lukáš Rupek. „Zemiakovou medailou“ bol ocenený Gabriel Juhász.
Bez získaných financií by sa nám nepodarilo zrealizovať stolnotenisový krúžok, o ktorý je medzi študentmi veľký záujem. Vyplnením voľného času mládeže tak znižujeme pravdepodobnosť
negatívnych vplyvov z okolia a nedávame jej príležitosť „flákať
sa“.
Riešime problém kriminality skôr, ako má vôbec šancu vzniknúť.
Prevencia je predsa najdôležitejšia.
Mgr. Martina Brusnická
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OZNÁMENIE
Mestský úrad Želiezovce, referát hospodárstva upozorňuje všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia na území mesta, na:
povinnosť oznámiť do 15. februára spotrebu palív a surovín za uplynulý rok za každý
ním prevádzkovaný malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
Splnenie oznamovacej povinnosti sa
vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie na
území Mesta Želiezovce. Nahlásenie údajov je potrebné v rozsahu vzoru, ktorý je
k dispozícii na webovej stránke Mesta Želiezovce – www.zeliezovce.sk alebo priamo
na Mestskom úrade v kancelárii č. 12 na
prízemí.
Za nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti podľa zákona uloží Mesto Želiezovce prevádzkovateľom malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia pokutu až do výšky
663,87 €.

Posedenie dôchodcov
s Mikulášom
Občianke združenie Mikulčan usporiadalo dňa 21. decembra posedenie pod
stromčekom pre miestne deti a dôchodcov
v kultúrnom dome v Mikule. Na podujatí sa
mali predstaviť s kultúrnym programom aj
škôlkari z mikulskej škôlky, avšak v poslednom týždni zaúradovala chrípka a detičky

museli zostať doma, čomu sa netešil najmä
Mikuláš, ktorý mal pre ne pripravené balíčky. V deň posedenia museli organizátori
riešiť náhradný program pre dôchodcov,
ktorý veľmi ochotne zabezpečil Ádám
Balla svojím vystúpením v hre na flaute,
ktorú študuje na konzervatóriu, a Sonička
Rovňaníková prednesom básne. Aj touto
cestou sa im chceme poďakovať, že svojím
vystúpením spríjemnili posedenie našich
dôchodcov. Na podujatí sa zúčastnilo asi 45
dôchodcov a iba dve deti z dôvodu už spomínaného ochorenia. Pre ne bolo pripravené občerstvenie a balíčky, ktoré im odovzdal
Mikuláš.
IP
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Mikuláš na námestí

Deti sa zabávali navzájom rôznymi nacvičenými programami, bol pre ne pripravený čaj,
trdelník, pre dospelých punč, varené víno, takže napriek studenému počasiu bola nálada na námestí pod
mestským vianočným
stromčekom výborná.
To všetko sa udialo 19.
decembra počas Vianočného maškrtenia,
ktoré zorganizovalo
mesto v spolupráci
s Domom kultúry. Na
podujatí sa programom predstavili žiaci
želiezovských
škôl
a zlatým klincom popoludnia bol príchod
Mikuláša, ktorý svoje
dobroty
priviezol
na saniach ťahaných
malými
jeleňmi.
Prítomným
deťom
urobili sladkosti veľkú radosť, zvieratá, ktoré ich priviezli, však možno ešte väčšiu. Podujatie,
podporené poisťovňou Uniqa a Medvedí a vlčí domov vo Veresegyházi, pozitívne prekvapilo
veľkým záujmom verejnosti a vysokou návštevnosťou.
(ik)

Celkovo o 2%, v slobodárni o 8%

Nedoplatky nájomného klesli
Nedoplatok na nájomnom, ktorý evidovalo mesto voči fyzickým a právnickým
osobám, dosiahol v treťom štvrťroku 2012
70,7 tis. eur. Nájomníci tak znížili svoj
nedoplatok z polovice roka o 2 %, keď
koncom júna mali na svojom konte nedoplatok vo výške 72,2 tis. eur. Situácia v oblasti nedoplatkov sa zlepšila v nájomnom
bytovom dome na Rákócziho ulici, kde
nájomníci za tretí štvrťrok uhradili takmer
polovicu svojich nedoplatkov a svoje
záväzky znížili zo 6300 na 3500 eur. Z 8
nájomníkov 6 dokázalo znížiť svoje dlžoby
na nájomnom, v jednom prípade zostal
nedoplatok nezmenený a iba v prípade
jedného nájomníka sa nedoplatok zvýšil.
Masívne nedoplatky v tomto objekte pritom vznikali najmä v tomto roku, koncom minulého mali nedoplatok iba dvaja
nájomníci, ktorí do začiatku roka 2012 už
opustili svoje byty.
Znížiť nedoplatky nájomníkov sa mestu podarilo aj v objekte slobodárne. Oproti
júnovej sume nedoplatkov 10 160 eur evidovalo koncom septembra iba 9390 eur, čo
predstavuje viac ako 8-percentné zníženie.
Zlepšenie platobnej disciplíny sa podarilo
dosiahnuť najmä návrhmi na exekúcie
a samotným vykonaním exekúcií, hoci ani
tie nedokážu v každom prípade garantovať
splatenie dlhov. Jeden z nájomníkov dokázal svoj záväzok splatiť úplne, uhrádzanie
starých záväzkov po deložovaní dlžníkov,
najmä pre zlú sociálnu situáciu dlžníkov,
je však nepravidelné a mnohí nájomníci
neplnia pravidelne ani dohodnuté splát-

kové kalendáre. Najväčší nedoplatok na
slobodárni predstavoval 1850 eur. Kým
v mnohých prípadoch prebieha exekúcia
pri rádovo malých nedoplatkoch, v tomto
prípade bol zatiaľ dohodnutý iba splátkový kalendár, ktorý nájomník uhrádzal
nepravidelne. Za tretí štvrťrok dokázal
svoj nedoplatok znížiť o 80 eur, celkovo za
9 mesiacov tohto roka však iba o 60 eur.
V dome opatrovateľskej služby na Komenského ulici, naopak, nedoplatky oproti
júnovému stavu vzrástli. Päťpercentný
nárast výšky nedoplatkov znamenal, že
koncom tretieho kvartálu predstavovali nedoplatky na nájomnom v tomto objekte 24
tis. eur. V mnohých prípadoch však situácia
bola riešená vyprataním bytu a následným
vymáhaním nedoplatku súdnou cestou.
V treťom štvrťroku sa zvýšili aj nedoplatky na nájomnom za nebytové priestory
mesta, a to z 32,9 na 33,8 tis. eur. K poklesu
došlo len v dvoch prípadoch, ôsmym nájomcom sa suma nedoplatku nezmenila
a v 8 prípadoch došlo k zvýšeniu nedoplatku. Najväčší nedoplatok mala spoločnosť pôsobiaca v dome služieb, ktorá
koncom tretieho štvrťroka dlhovala mestu
vyše 12 tis. eur. Prípad bol podaný na exekúciu. 70 tis. eur dlžôb na nájomnom znie
hrozivo, dobrou správou však možno je, že
podstatnú časť celkových nedoplatkov vykazuje mesto voči existujúcim podnikom,
podnikateľom alebo organizáciám, čo
umožňuje počítať s ich aspoň čiastočnou
úhradou a nekategorizuje tieto pohľadávky vopred medzi nedobytné.
(ik)
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Ocenili čitateľov

Dve popoludnia plné hodnotných
darčekov sa konali v Mestskej knižnici v Želiezovciach. Pri vianočnom
stromčeku si detskí čitatelia, ktorí sa
najusilovnejšie zapojili do čitateľských
súťaží „Dobšinského posolstvo“ a „Mezei
bokréta“, prevzali krásne encyklopédie.
Knižné odmeny odovzdávala riaditeľka
Slovenskej sporiteľne Daniela Trňanová,
ktorá v príhovore ocenila ich záujem
a potom aj v besede s deťmi zdôraznila
dôležitý význam kníh a čítania. Na záver
sa všetci prítomní potleskom poďakovali
hlavnému sponzorovi – Slovenskej sporiteľni za tento prekrásny darček – knihu,
z ktorej budú stále čerpať.
(MsK)

Neporiadok na každom kroku...
Bývam v tomto meste len sedem rokov,
ale žili tu moji starí rodičia. Nepamätám si
celkom, aké to bolo, keď som bola dieťa, lebo
som mala iné, „detské“ starosti. Z čistého
srdca však tvrdím, že na takýto neporiadok
si nepamätám. Znepokojuje ma, že nech
idem ktoroukoľvek ulicou, všade vidím len
samý neporiadok. Tu papier, tam plechovka,
ale aj iné znečistené veci.
Často prechádzam parkom, ktorý by
mal byť doménou a hrdosťou nášho mesta,
ale aj tam na každom kroku len samý papier a fľaše z umelej hmoty a plechovky po
neporiadnych občanoch. Odpad nehádžu
do pripravených odpadkových košov, ale
vedľa a okolo stromov. Keby sa zobudil každý strom ako v rozprávke a chytil by ruku
každému, kto odhodí čo i len malý papierik
alebo špak, asi by si každý rozmyslel, či bude
znečisťovať park alebo celé mesto. Na park
by sme mali byť hrdí a nie ho znečisťovať.
Vo svete sa bojuje, aby sme si prírodu
chránili a vedome neznečisťovali. Keby sa
pani gróa Esterházy zobudila a videla by,
v akom stave je park, v ktorom sa svojho
času prechádzala, bola by veľmi sklamaná
a smutná. Nepozametané lístie a neporiadok nestačí len trošku pozametať a čakať, že
ho sneh zakryje. Vidím občanov, ktorí sú na
aktivačných prácach, ale len postávajú a len
sa opierajú o pracovné náradie. Neviem,
za čo berú peniaze, za nevykonanú prácu
a prečo si neplnia svoje povinnosti.
Mohla by som pokračovať a ďalej vyjadrovať svoj znepokujujúci názor, ale myslím si,
že by sa to malo riešiť trošku inak, aby naše
mestečko bolo konečne čisté. Nevážime si to,
čo máme, že žijeme v meste slávnej grófskej
rodiny a svetoznámeho hudobného skladateľa Schuberta, ktorého hudba znie už 200
rokov po celom svete. Minule sa po parku
prechádzal potomok rodu Esterházyovcov.
Bola by som zvedavá, čo si myslel o jeho
znečistenosti.
Vyjadrila som len svoj názor. Eva Frenková

Vianočné trhy v Čate

Základná Škola Gábora Barossa – Čata v spolupráci s Obecným úradom Čata
po prvýkrát organizovala 20. decembra 2012 Vianočné trhy. Podujatie slávnostne
otvoril starosta obce Ján Varga. Nasledoval bohatý program, na ktorom sa podieľali hudobné oddelenie ZUŠ Franza Schuberta –Želiezovce pod vedením pedagóga
Ľuboša Neviďanského, miestni škôlkari a školáci. Obyvateľov zabávali básňami,
koledami, tancom, vianočnou scénkou, betlehemom.
O atmosféru vianočných trhov sa postarali miestni predajcovia, ktorí svoj tovar ponúkali milo a v dobrej nálade. O predaj kníh sa postaralo kníhkupectvo pri
Mestskej Knižnici v Želiezovciach pomocou Jany Beníkovej a jej kolegyne. Popri
vzácnych knihách si záujemcovia mohli zakúpiť
krásne ručné práce, milé
darčeky zo šúpolia, chutné medovníčky, drobné
pečivo i práce našich
žiakov. Návštevníci
si
neskôr mohli pochutnať
na tradičnej vianočnej kapustnici. Nedalo sa odolať
ani pečenej klobáske a varenému vínu. Obyvatelia
obce sa mohli pokochať
i na krásnom Betleheme,
ktorý vytvorili šikovné
ruky členiek miestnej organizácie CSEMADOK-u.
Pri zrealizovaní tohto úspešného podujatia nám pomáhali podnikatelia z obce i zo
Želiezoviec. Touto cestou sa im chcem poďakovať za ich podporu v nádeji, že Vianočné trhy v Čate sa stanú v budúcnosti tradíciou.
Judita Debnárová

SÚŤAŽ – SÚŤAŽ – SÚŤAŽ – SÚŤAŽ – SÚŤAŽ – SÚŤAŽ
Vážení čitatelia, milé deti!
Vydavateľstvo Fragment, Mestská knižnica v Želiezovciach a Želiezovský spravodajca
- Zselízi Hírmondó pripravili pre vás súťaž o hodnotné knihy. Každý, kto odpovie na
dve otázky, dostáva sa do žrebovania o knihu od vydavateľstva Fragment. Každý mesiac
vyžrebujeme dvoch výhercov. Svoje odpovede môžete doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do redakcie mestských novín alebo do Mestskej knižnice.
Kontakty:
Redakcia Želiezovský spravodajca - Zselízi Hírmondó, MsÚ
Želiezovce, Ul. SNP 2, 937 01 Želiezovce,
e-mail: 93701@pobox.sk
Mestská knižnica v Želiezovciach, Ul. SNP 2, 937 01 Želiezovce,
e-mail: kniznicazeliezovce@gmail.com
Súťažné otázky na december - 4. kolo:
1. Akú zľavu poskytuje vydavateľstvo Fragment pri objednávke
cez internet podľa dodacích podmienok?
2. Na akých adresách nájdeme Mestskú knižnicu v Želiezovciach na internete?
V januári vyhrávate:
1. Mary K. Pershallová: Trampoty s duchmi
2. Dagmar Geisler: Perfektné rande
Víťazi 3. kola: Alexandra Kállaiová, Daniel Szalai
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Vnuk bývalého pretekára siaha po motokrosovych vavrínoch
Zdá sa, že v našom regióne sa vzmáha nové športové odvetvie. Motokros si
v ostatných rokoch našiel v okolí nadšencov a podporovateľov, vďaka čomu vyrástla
v susednej obci súťažná dráha, na ktorej sa
už uskutočnili aj súťaže. A ak má športové
odvetvie nadšených priaznivcov a k dispozícii je aj vhodná športová plocha, je len
otázkou času, kedy sa začnú objavovať prví
nadaní pretekári. Jedným z nich je 9-ročný
Želiezovčan Kristián Vince, ktorý v minulom
roku prvýkrát štartoval na Medzinárodných
otvorených majstrovstvách Maďarska v motokrose a v kategórii I. o. MX Open obsadil 7.
miesto. Tento výsledok je o to cennejší, že bol
dosiahnutý v úvodnom roku súťažného pô-

sobenia mladého Želiezovčana, ktorý sa na
maďarských súťažných dráhach dvakrát mohol tešiť aj z vystúpenia na stupienok víťazov:
raz obsadil tretie, raz druhé miesto. „Zúčast-

ňovali sme sa maďarských súťaží, pretože
tam bola lepšia dostupnosť, boli bližšie, ale
v tomto roku bude Kristián štartovať aj na
slovenských, aj na maďarských majstrovstvách,“ hovorí starý otec a zároveň mentor
nádejného motokrosára Ľudovít Dóka, ktorý
sa do športového života nášho mesta zapísal
ako úspešný automobilový pretekár a neskôr
ako úspešný majiteľ klusáckej dostihovej stajne. Prezradil, že Kristián sa do tohto športového odvetvia dostal úctyhodnou rýchlosťou
po tom, čo ho rodičia jeho kamaráta pozvali
do Sikenice zajazdiť si. „Jeho čínsky motocykel zlyhal po niekoľkých kolách, ale na radu
známych sme mu kúpili druhý. O niekoľko
dní neskôr sme na sústredení motocyklistov
v Gbelciach stretli jedného z najúspešnejších
maďarských trénerov, Kornéla Németha,
ktorý si Kristiána všimol a opäť nám poradil,
aby sme si zaobstarali lepší motocykel. Za
krátky čas sa opäť zúčastnil motokrosárskeho
tábora, kde jeden z odborníkov ho odporučil na súťaženie a poradil nám, aby sme si
zaobstarali pretekársky stroj. Ten aj dostal
na Vianoce a vlani sa s týmto motocyklom
KTM zúčastnil svojho prvého súťažného ročníka, v ktorom si počínal veľmi dobre,“ hovorí
pyšný starý otec. Tohtoročná sezóna sa začne
na jar, dovtedy sa pokúsia zohnať sponzorov,
pretože súťaženie vraj nie je lacná záležitosť.
Ľudovít Dóka dodáva, že v minulom ročníku
Kristiánovi po odbornej stránke pomohol
Pohronskoruskovčan Karol Welter, Želiezov-

čan Jozef Halámik zas pomohol s dopravou
na súťaže. „Je veľkou pomocou aj to, že tu,
blízko v Sikenici máme k dispozícii súťažnú
dráhu, ktorú považujeme za akýsi domáci

okruh. Ľahký prístup k súťažnej dráhe mimoriadne zlepšuje podmienky prípravy tak
Kristiána, ako aj ďalších pretekárov,“ hovorí Ľ. Dóka a vyjadruje svoje poďakovanie
všetkým, ktorí sa pričinili o vznik a udržanie
tejto motokrosovej dráhy.
(ik)

Majster Slovenska z Nýroviec
Majstrovstvá Slovenska vo westernovom
jazdení sa konali na jeseň v Galante. V kráľovskej disciplíne tohto športového odvetia, lasovaní dobytka si majstrovský
titul vybojoval Nýrovčan Zsolt Varga
v sedle Achata, ktorý bol schopný
odchytiť dobytok za 4,4 sekundy, čím
o jednu desatinu sekundy predstihol
svojho súpera Petra Dulu zo Slovenskej
Ľupče a stal sa tak majstrom pre rok
2012. Zsolt Varga je členom oddielu
westernového jazdenia Nyrwest Nýrovce, kde sa toto športové odvetvie
za ostatných niekoľko rokov už udomácnilo. Svedčia o tom aj ďalšie dobré
umiestnenia členov tohto klubu. Čerstvý šampión nášmu mesačníku prezradil, že svoj úspech by nedosiahol bez
pomoci obyvateľov obce, členov klubu
Nyrwest, sponzorov, rodiny Kunovičovcov a starostu Zoltána Feketeho.
Výsledky členov klubu Nyrwest: V kategórii Barrel Racing – mládež získala Simona Kunovičová na koni Achat 6. miesto,
v kategórii Barrel Racing – open Nikola

Ballová v sedle Froghollow Foxyho obsadila
5. miesto, v kategórii Cattle Penning – open

získal Zsolt Varga s Achatom 7. miesto, Simona Kunovičová s Be My Fox 12. miesto,
Pavol Vanca s Moira Dunit Sun 13. miesto.
V kategórii Pole Bending – mládež obsadila

Simona Kunovičová s Achatom 7. miesto,
v kategórii Pole Bending – open Nikola
Ballová s Froghollow Foxym
2. miesto. V kategórii Ranch
Sorting – open získal Zsolt Varga (Achat) s Evou Duraiovou
v sedle Persea (ZSŠ Ivanka pri
Dunaji) 4. miesto, Pavol Vanca
(Moira Dunit Sun) so Simonou
Kunovičovou (Be My Fox) 7.
miesto. V kategórii Showmanship at Halter – mládež
skončila Simona Kunovičová na
3. mieste. V kategórii Team Penning – open sa zrodili výsledky:
Zuzana Eibnerová–Staššiková
– Peter Dula – Pavol Vanca 2.
miesto, Simona Kunovičová
– Pavol Vanca – Zsolt Varga 4.
miesto, Zsolt Varga – Eva Duraiová – Jozef Horváth 5. miesto.
V kategórii Western Horsemanship – mládež
obsadila Simona Kunovičová 5. miesto, v kategórii Western Pleasure – mládež 6. miesto.
(ik)
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Karácsonyi vásár Csatán

A Csatai Baross Gábor Alapiskola és a Csatai Községi Hivatal december 20-án első alkalommal szervezte meg a helyi
karácsonyi vásárt. A rendezvényt Varga János polgármester
nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy szeretné, ha a jövőben
az ünnepi hangulatú vásár hagyománnyá válna. Az eseményt
számos műsorszám kísérte. Elsőként a Zselízi Franz Schubert
Művészeti Alapiskola zenetagozata adott koncertet Neviďanský Ľuboš pedagógus irányításával. Később a helyi óvodások
és iskolánk tanulói szórakoztatták a falu lakosságát verssel,
tánccal, énekkel, karácsonyi jelenettel, betlehemezéssel.
A vásári hangulatról a helyi árusok gondoskodtak, akik
jókedvvel kínálták portékájukat. A karácsonyi könyvvásárt
a Zselízi Városi Könyvtár mellett működő könyvesbolt
biztosította Beníková Jana és munkatársa által. Az értékes
könyvek mellett gyönyörű kézimunkákat, csuhéból készült
„csodákat“, finom mézeskalácsot, ízletes aprósüteményt,
szebbnél-szebb karácsonyi díszeket (iskolánk tanulóinak

munkáiból) vásárolhattak meg az érdeklődők. Természetesen a bográcsban rotyogott a korhelykáposzta, a délutáni
órákban sült kolbász és forralt bor illata terjengett. A vásár
látogatói továbbá lenyűgöző betlehemet csodálhattak meg
a csatai Csemadok Alapszervezete jóvoltából.
A karácsonyi forgatag megszervezésében nagy segítségünkre
volt számos helyi és zselízi vállalkozó ill. magánszemély is.
Támogatásukat ezúton szeretném megköszönni, hiszen
a rendezvény sikeréhez jelentős mértékben hozzájárultak.
Debnár Judit

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek
6. 12. Elizabeth Fernyák (Želiezovce), 12. 12. Maroš Gubík (Želiezovce), 16.
12. Patrik Čunka (Želiezovce), 19. 12. Michal Hollý (Želiezovce), 25. 12. Zoe
Adamcsek (Želiezovce),

Sľúbili si vernosť
12. 12. Zsolt Daniš (Želiezovce) - Andrea Pappová (Nitra)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Valéria Škarbová
Ildikó Dóková
Ladislav Szűcs
Miroslav Melovský
Zlata Farkašová
Mária Molnárová
Pavel Koperdák
Tibor Molnár
Jozef Majtán
Gabriela Béresová

08. 01.
20. 01.
24. 01.
24. 01.
25. 01.
26. 01.
26. 01.
26. 01.
29. 01.
30. 01.

60
Marta Bliznáková
Helena Fecskeová
Štefan Major
Mária Matiašková

07. 01.
06. 01.
25. 01.
02. 01.

Matilda Pardiová
06. 01.
Ružena Paulovicsová
01. 01.
Lenka Pompošová
09. 01.
Zuzana Uhliarová
14. 01.
Ladislav Újváry
19. 01.
Eva Vajdová
19. 01.

70
Ľudovít Harangozó
Anna Makovicová
Ján Simkó
Štefan Vanek

08. 01.
24. 01.
06. 01.
03. 01.

80
Mária Drevaňová

26. 01.

Opustili nás – Elhunytak
31. 12. Zuzana Nagyová (Želiezovce, 61 r.), 2. 1. Hermina Majorová (Želiezovce, 89 r.), 7. 1. Mária Drevaňová (Želiezovce, 79 r.), 15. 12. Ján Labát
(Želiezovce, 77 r.), 22. 11. Judita Laczóová (Želiezovce, 95 r.), 26. 12. Gizela
Borková (Želiezovce, 76 r.), 16. 12. Ružena Kakačková (Želiezovce, 56 r.),
11. 12. Lehel Roško (Nýrovce, 48 r.), 29. 12. František Boťťán (Nýrovce, 58
r.), 30. 12. Irena Vykukelová (Šarovce, 81 r.), 3. 1. Mária Trnavská (Čata, 83
r.), 4. 1. Jozef Polcsák (Hronovce, 76 r.)

Želiezovský spravodajca
Két kellemes délutánt töltöttek el az olvasók a karácsonyfa
mellett a Zselízi Városi Könyvtár gyermekrészlegén. Az idei
év legeredményesebb olvasóit a „Dobšinského posolstvo“,
illetve a Csontos Vilmos „Mezei bokréta” olvasóverseny
keretén belül értékeltük ki, melyeket a könyvtár minden
évben meghirdet. Az értékes könyvajándékokat a Szlovák
Takarékszövetkezet igazgatója, Trňanová Daniela nyújtotta
át a gyerekeknek, és egyben pozitívan értékelte a könyvek
és az olvasás iránti érdeklődésüket. Reméljük, hogy az olvasók a jövőben is szeretni fogják a könyveket, és a Városi
Könyvtár gyakori látogatói lesznek.
(vák)
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Harmonogram vývozu triedeného
odpadu na rok 2013
Zo Svodova a z Mikuly v dňoch:
21. januára, 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:
22. januára, 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:
23. januára, 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:
24. a 25. januára, 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. decemMestský úrad Želiezovce
bra.

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,-€. 0917 092 613
(13-02)

Az osztályozott hulladék elszállításának időterve 2013-ban.
Szódóról és Mikoláról:
január 21-én, 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:
január 22-én, 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 zselízi hírmondó 2012 decemberi keresztrejtvény megfejtése: Lipcse,
Otello, Falstaff, Le Roncolé, Parsifal, Lohengrin, Bayreuth. Beküldő: Veszprémi Csaba, Slnečná 3, Zselíz, aki ingyen hirdetési lehetőséget nyert lapunkban 3 euró értékben. Nyereményét szerkesztőségünkben érvényesítheti.

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:
január 23-án, 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.

Eladó gyermekruhák 3 éves korig, olcsón, megkímélt állapotban. Tel.
(13-01)
0905 7017 93
Predám starší RD vo Svodove pri hl.ceste. Zastavaná plocha je 1,8
(13-03)
á, záhrada 8,3 á. Tel. 0911405750
Köszönetnyilvánítás mindazoknak,akik lehetővé tették a csatai
karácsonyi vásár megszervezését
Poďakovanie sponzorom, ktorí podporili Vianočné trhy v Čate:
Konopka Mikuláš, Strieška Ján – PD Klas Čata, Líšková Ildikó
– Drogéria, Kalinová Viera – Potraviny EZ + AZ, Petrovics Erzsébet
– Železiarstvo, Ördögh Valéria – Potraviny FRESH, Lukács Ladislav
– Pekáreň Veľké Ludince, Csenger Tibor – Mira Office, Kvetinárstvo
Fábik, Melczer Gábor – Papiernictvo Delfin, Sokol Ladislav, Kornélia
Vargová – Papiernictvo Wera, Vetter Tibor, Molnár Ladislav, Nagy
Emíĺia – Natex-mix Ladislav Žákovič.

Az üzletekből:
január 24-én és 25-én, 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

Cena 14,- €
FENG ŠUEJ PRE ŠŤASTNÝ DOMOV.
Bratislava, Cesty 2012.
Starobylé čínske umenie vytvoriť harmóniu v našich domovoch.
Cena 12,95 €
Moreno M.: 17-dňová diéta.
Bratislava, Ikar 2012.
Skvelý plán na rýchle schudnutie, receptár, odpovede na otázky.
Cena 7,27 €
Scherhauferová, R.: PREDAJNÁ LÁSKA
Bratislava, Ikar 2012.
Naša Svodovčanka prekvapila novým románom, kto ju rád
číta, má teraz príležitosť prísť.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

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

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

Ára 4,28 €
MADÁCH KALENDÁRIUM 2013.
Újból előttünk az év, itt a jó olvasás. További magyar naptárak: Kincses, Felvidék Anno, Szakácsnő...
Ára 10,92 €
Hawkins: Kockázatos szerelem.
Budapest,General P. , 2012.
Apja elkártyázta család ékszereit és a kastélyt.....
Ára 9,92 €
GYILKOS TEREMTMÉNYEK
Budapest, Pannon, 2012.
Krokodilok, kígyók, skorpiók – ölj, vagy megölnek.

2013. január

Zselízi Hírmondó 9
* Sport *

Az egykori autóversenyző unokája motoros babérokra tör
Úgy tűnik, régiónkban újabb sportág van
fellendülőben. A motocross az utóbbi években lelkes amatőr művelőkre és támogatókra
talált. Ennek köszönhetően a szomszéd községben crosspálya épült, amelyen már több
versenyt is tartottak. Ha már a sportágnak
lelkes hívei vannak, és rendelkezésre áll a
közelben egy pálya is, csak idő kérdése, hogy
kezdjenek felbukkanni a tehetséges versenyzők. Egyikük a 9 éves zselízi Vince Krisztián,
aki a Magyarországi Nemzetközi Motocross
Bajnokság idei évadjában a I. o. MX Open
kategóriában a 7. helyet szerezte meg.
Kiemeli ezt az eredményt az a tény, hogy
Krisztiánnak ez volt az első versenyévadja.
A fiatal zselízi versenyző úgy mutatkozott

be a magyarországi versenypályákon, hogy
két versenyen is a dobogóra állhatott; egy
esetben a harmadik, egyszer pedig a máso-

dik fokára. „A magyar bajnokság versenyeire
jártunk, mert közelebb van, de jövőre mind a
magyar, mind pedig a szlovák bajnokságban
indul Krisztián” – mondja el Dóka Lajos, a
versenyző nagypapája és egyben mentora,
aki városunk sportéletébe évekkel korábban
autóversenyzőként és lóversenyistálló-tulajdonosként írta be magát. Elmondta, hogy
Krisztián rohamos gyorsasággal csöppent
bele ebbe a sportágba, miután egy barátjának
szülei meghívták őt motorozni Tergenyére.
„Kínai motorja néhány kör után tönkrement,
de az ismerősök tanácsára vettünk neki egy
másikat. Néhány nap múlva egy köbölkúti
táborban találkoztunk az egyik legjobb magyarországi edzővel, Németh Kornéllal, aki
észrevette Krisztián tehetségét, és
az ő tanácsára ismét motort cseréltünk. Ismét néhány nap múlva egy
edzőtáborban vett részt, ahol egy
szakember tanácsolta a versenyzést, és egy versenymotor beszerzését. Ezt karácsonyra megkapta,
és ezzel a KTM motorral vágott
neki az első versenyévadjának,
amely ilyen sikeresen végződött”
– mondja a büszke nagypapa. A
jövő évi szezon tavasszal kezdődik,
addig megpróbálnak szponzorokat
keresni a versenyzéshez, ami, mint
megtudhattuk, nem olcsó mulatság. A nagypapa szerint az elmúlt szezonban az oroszkai
Welter Károly támogatta Krisztiánt szakmai-

lag, Halámik József pedig a versenyfeltételek
biztosításában segített. „Nagy segítségünkre

van a tergenyei versenypálya, amelyet hazai pályának tartunk. Az, hogy Zselízhez
ilyen közel egy jól felszerelt motocross versenypálya áll rendelkezésre, nagyban segíti
mind Krisztián, mint más fiatal versenyzők
felkészülését” – fejezte ki háláját Dóka Lajos
mindazok iránt, akik hozzájárultak a pálya
kialakításához és fenntartásához.
(ik)

Országos bajnok Nyírágóról
Szeptember elején Galántán tartották
westernlovaglásban az országos bajnokságot.
A sportág királyi versenyszámában, a lasszóvetésben országos bajnoki címet szerzett a nyírágói Varga Zsolt, aki Achat nevű lova nyergében 4,4 másodperc alatt fogta be lasszóval a
szarvasmarhát. Ezzel az eredményével egy tized másodperccel előzte meg a zólyomlipcsei
Peter Dulát, aminek köszönhetően a 2012-es
év bajnokává avatták. Varga Zsolt a nyírágói
Nyrwest lovasklub tagja, ahol a westernlovaglás az utóbbi években nagy teret hódított.
Erről a klub további tagjainak eredményei
is árulkodnak. A friss bajnok lapunknak elmondta, hogy sikere nem jöhetett volna létre
a falubeliek, a klubtársak, a Kunovič család,
a szponzorok és Fekete Zoltán polgármester
segítsége nélkül.
A Nyrwest klub tagjainak eredményei a galántai országos bajnokság versenyszámaiban:
Barrel Racing – iúsági kategória: Simona
Kunovičová Achat nevű lován a 6. helyet
szerezte meg. Barrel Racing – nyílt verseny:
Nikola Ballová Froghollow Foxy nyergében
5. lett. Cattle Penning – nyílt kategória: Varga

Zsolt (Achat nyergében) a 7. helyen, Simona
Kunovičová (Be My Fox) a 12. helyen, Pavol Vanca (Moira
Dunit Sun) a 13.
helyen végzett. Pole
Bending – iúsági
kategória:
Simona
Kunovičová
(Achat) a 7. helyet
szerezte meg. Pole
Bending – open:
Nikola
Ballová
(Froghollow Foxy)
a 2. helyet szerezte
meg. Ranch Sorting
– open: Varga Zsolt
(Achat) és Eva Duraiová (Perseus, ZSŠ
Ivanka pri Dunaji)
a 4. helyen, Pavol
Vanca (Moira Dunit
Sun) és Simona Kunovičová (Be My Fox)
a 7. helyen végzett. Showmanship at Halter
– iúsági kategória: Simona Kunovičová 3.
lett. Team Penning – open: Zuzana Eibnero-

vá–Staššiková – Peter Dula – Pavol Vanca 2.,
Simona Kunovičová – Pavol Vanca – Varga Zsolt

4., Varga Zsolt – Eva Duraiová – Jozef Horváth 5.
helyezés. Western Horsemanship – iúsági kategória: Simona Kunovičová 5. hely, Western Pleasure – iúsági kategória 6. hely.
(ik)
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Új tagokat is várnak...
6→

klasszikus fotózás varázsára elmondása szerint még nem érzett rá, de nem zárja ki, hogy
az idő múlásával eljön az ez irányú vonzódás
is. Azt vallja, hogy manapság két úton lehet
sikeresnek lenni a fényképészet terén: vagy
kommersz módon – esküvők, rendezvények,
portrék és hasonló megrendelések fotózásával, vagy a minőségre törve, pályázatokat,

versenyeket nyerve sikerül egy jól fizetett fotós állást találni. Nem tudni, mennyire adott
az ilyen irányú lehetőség szűkebb környezetünkben, az azonban bizonyos, hogy Anikó
a második úton sikeresen indult el, miután
tavaly nyáron megnyerte a Szlovák Nemzeti
Vidékfejlesztési Hálózat fotópályázatát a
„Tradícióink” kategóriában, majd az év végén

a szlovák—magyar szociofotó pályázaton
második helyezést ért el. Példája bátorítást
jelenthet mindazoknak, akik komolyabban
szeretnének foglalkozni a fényképezéssel, a
fotósklub tevékenysége pedig az első lépésekben nyújthat támogatást.
(ik)

50 éves a templom
Hálaadó istentisztelettel emlékeztek meg
a zselízi református egyházközség tagjai advent első vasárnapján, december 2-án a helyi református templom felszentelésének 50.
évfordulójáról. A régi református templomot
második világháború végén a visszavonuló
német csapatok felrobbantották. A jelenlegi templomot 1958-ban kezdték építeni
a tavaly in memoriam díszpolgárrá avatott
Kovács Károly lelkész kezdeményezéséből,
és 1962-ben szentelték fel.
Az ünnepi istentiszteleten Kiss Pál esperes
hirdetett igét. A hívők az ünnepség keretében egy múltidéző kiállítást is megtekinthettek, amely az elmúlt öt évtizedről
számolt be. A rendezvény szeretetvendégséggel zárult.
(ik)

Hagyományosan magas érdeklődés kísérte a Franz Schubert
Művészeti Alapiskola
karácsonyi koncertjét, amelyet december 18-án, csaknem
telt ház előtt tartottak a Művelődési
Otthon
nagytermében. A rendezvényen a zenészek
mellett a tánc- és
képzőművész-szak
növendékei is bemutatkoztak.
(ik, foot: hg)

A legenda újjáéled
Az utóbbi időben sokat lehet hallani a
zselízi Magyar Ház ütemes felújításáról és
mondhatni szellemi újjászületéséről. Az új
vezetőséggel felállt Csemadok és a többi
helyi magyar civil szervezet egyaránt szívügyüknek érzi a közösségi ház sorsát. Ebből
kifolyólag készült el a közösségi terem és a
terasz is. Ám a munkálatok ezzel nem fejeződtek be, ellenkezőleg; minél több mindent
sikerül megvalósítani, annál több ihletet
kapnak a fenntartók újabb és újabb dolgok
kivitelezésére.
Melczer Gábor, a Csemadok helyi szervezetének elnöke többször kihangsúlyozta, közösség is épül a munkálatokkal, nem csak a ház.
Az egyik fő küldetésüknek tekintik, hogy a
magyar nemzetközösségnek otthont biztosítsanak, és összefogják azt. Ám egy fontos
aspektus kicsit háttérbe szorult a munkálatok
során, mégpedig a ház leghíresebb egykori
lakója. Aki révén nem csak Magyar Háznak,
de előszeretettel Sacher-háznak is nevezik a
szóban forgó komplexumot. Franz Sacher, a
méltán híres cukrász ebben a házban töltötte
szolgálati idejét, amikor 1833-ban Esterházy
János Károly szakácsaként dolgozott Zselízen.
Ebben az időszakban a házban született Eduard fia, akinek a nevéhez a rangos szállodalánc létrehozatala fűződik. Már e két személy
neve is garancia arra, hogy az épület méltán
a zselíziek egyik büszkesége legyen. Viszont
a Sacher hagyomány az utóbbi évtizedekben
megkopni látszott, és pár lelkes lokálpatrióta
igyekezetét leszámítva nem alakult ki ennek
semmiféle hagyományőrzése. Ezen is változ-

tatni szeretnének a ház mostani „lakói”, akik
természetesen nemcsak a magyarság, hanem
a lokális hagyományőrzést is kiemelten fontosnak tartják.
Aki az utóbbi hetekben a ház felé járt, furcsa
építkezést, tereprendezést tapasztalhatott.
Nem, nem a bős-nagymarosi vízlépcső hiteles rekonstrukciója készül, csupán impozáns
lépcsőlejárat a ház alatti pincébe. Méltatlanul
elhanyagolt, boltíves pincehelyiség húzódik
az épület alatt, ami szerszám, illetve mindenféle használaton kívüli tárgy raktározására
szolgál. A pince nagyon fontos
eleme egy háznak, ugyanis míg
fönt a falak, helyiségek, terek változhatnak az idők során, a pince
csak kétszer változhat; egyszer,
amikor megépül és egyszer, amikor elpusztul.
Mit is kell tudni erről a pincéről?
Homály fedi azt, hogy pontosan
milyen szobaelosztása lehetett
közel kétszáz évvel ezelőtt Sacherék idején az épületnek. Viszont
az alagsor már akkor is ugyanott,
ugyanebben az elosztásban kellett,
hogy legyen. Ami pedig elvitathatatlan ettől a pincétől, hogy
Sacherék az alapanyagokat, élelmiszereket
és boraikat minden bizonnyal ebben a kiváló
klímájú pincében tárolták. Tehát tényleges
funkció-történetiség kapcsolódik ehhez a
helyiséghez.
Az épület tulajdonosai azon igyekeznek,
hogy a ház rendbetétele után ezt a nagy múl-

tú, impozáns pincét is megfelelő köntösbe
öltöztessék, és jelenlegi, méltatlan raktárfunkcióját felváltsák egy sokkal méltóbbal,
akár egy hangulatos borospincéssel. Egy
ilyen pincehelyiségbe a messzi földről érkező
turista is szívesen betérhet, megkóstolva a
híres tortát, leöblítve azt egy helyi borkülönlegességgel, miközben elmélázgat az idő kegyetlen múlásán.
Látható, hogy munkálatok hosszú sora vár
még a zselízi közösségre, de – amennyiben
kitűzött terveik valóra válnak – a Magyar

Ház méltán válhat Zselíz egyik legimpozánsabb és legmeghatározóbb épületévé, amelyre
minden lakos büszke lehet, és ahol mindenki
otthonra lelhet. A sokak által jogosan hiányolt
Sacher kultusz ezzel felelevenedhetne, és
visszahelyezhetné a várost a régió turisztikai
térképére.
Csonka Ákos
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Csillagváró Advent
Immáron másodízben rendezték meg Zselízen az adventi Csillagváró délutánt, mely a
Zselízi Református Gyülekezet „Színezd át
az életed” Mamikörének és a Zselízi Római
Katolikus Mária Légiójának szervezésében,
illetve a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola,
a Cimbora Óvoda, a Zselízi Művelődési Központ és a Csemadok helyi alapszervezetének
támogatásával valósult meg. A tavalyi nagy
sikerre való tekintettel a szervezők úgy döntöttek, idén a Magyar Ház családias légköre
helyett ezúttal a kultúrházba hirdetik meg
az eseményt, hogy még többen együtt szorgoskodhassanak a saját készítésű karácsonyi
meglepetéseken.
A szervezők megannyi kézműves foglalkozással várták a gyerekhad minden korosztá-

Karácsonyi koncertek

A zselízi Franz Schubert Vegyeskar az
adventi-karácsonyi időszakban két hangversenyt adott Zselízen: december 23-án,
advent negyedik vasárnapján a református
templomban, december 26-án pedig a Szent
Jakab-templomban. Mindkét hangverseny
műsorán magyar, szlovák, latin, német, angol,
olasz nyelvű karácsonyi kórusfeldolgozások
csendültek fel igényes összeállításban. (hg)

Gyermekotthonnak
gyűjtöttek
A zselízi Comenius Gimnázium tavaly decemberben is megrendezte a Jumbo Sale
elnevezésű jótékonysági célú vásárt. A rendezvényt korábban a gimnázium épületében,
az intézmény átköltözése miatt azonban tavaly decemberben a kultúrházban rendezték
meg. A Jumbo Sale lényege az, hogy a diákok
különféle személyes tárgyakat kínálnak fel
eladásra, és a bevételt jótékony célra fordítják.
„A pozsonyi gyermekonkológiának és a párkányi gyermekotthonnak gyűjtünk, évenként
felváltva. 2012-ben a gyermekotthon kapja
a teljes bevételt, amely általában 100 euró
körül mozog. A diákok által felajánlott szemé-

lyes tárgyak eladása mellett a szülők által sütött sütemények eladásából származik ez a bevétel” – mondta el Bogolepova Klára tanárnő,
a rendezvény főszervezője, aki érdekességként
azt is elárulta, hogy a jótékonysági akcióba az
iskola összes diákja bekapcsolódik.
(ik)

lyát, többek közt gyertyát lehetett készíteni,
adventi koszorút, ajtódíszt, viasz harangot,
üdvözlőlapot, decoupaget, karácsonyfadíszeket (számtalan technikával), mézeskalács
díszítést, de nagy sikert aratott a nyílpuskakészítés is, fiúk és lányok körében egyaránt. A
legapróbbakat játszó- és alkotósarok várta. A
szervezők gondoltak a gyerkőcöket elkísérő
szülőkre, nagyszülőkre is, akiknek Révész
Tibor lelkész tartott élménybeszámolót Erdélyország szépségeiről.
A kellő mennyiségű ajándéktárgy „legyártása” után a résztvevők egy nagy családként
együtt öltöztették pompázatos ruhájába a terem közepén mindaddig csupaszon árválkodó fenyőfát. Zárásként a Tabulatúra Régizenei
Együttes lépett fel, a gyermekek és az archaikus
zene szerelmeseinek nagy-nagy örömére, akik

dallamaikkal teljessé tették a már addig is nagyon kellemes adventi hangulatot.
Révészné Bellai Csilla főszervező kiemelte, hogy fontosnak tartják az ilyen jellegű
élményt nyújtó rendezvényeket, mivel a
mai rohanó világban és a média által ránk
erőltetett műviségekben könnyen háttérbe
szorulhat a karácsony valódi lényege és annak igazi értékei: az összetartozás, a család és
Isten szeretetének fontossága, amit a meghirdetett mottó is bizonyított: „Szeretetével jön
felém Istenem”.
Aki kilátogatott a művelődési házba e kellemes délutánon, biztos, hogy nem bánta meg,
hiszen megannyi élménnyel gazdagodhatott
e varázslatos légkörben, és hazavihetett egy
nagy adag szeretetet is.
Csonka Ákos

Összesen 2%-kal, a munkásszállón 8%-kal

Csökkent a bérhátralék
A természetes és jogi személyekkel szemben a város által nyilvántartott bérhátralék
a harmadik negyedévben 70,7 ezer eurót
ért el. Ez azt jelenti, hogy a bérlők 2%-kal
csökkentették adósságukat az első két negyedévhez képest, hiszen június végén még
72,2 ezer euróval tartoztak. A nem fizetés terén a helyzet főleg a Rákóczi utcai bérházban
javult, ahol a bérlők a harmadik negyedévben
adósságuk közel felét törlesztették, a 6300
eurós adósságból 3500 maradt. A nyolc bérlő
közül hatnak sikerült csökkentenie hátralékát,
egynek változatlan maradt a tartozása, csupán
egy lakó növelte adósságát. Ebben a lakóházban főleg idén halmozódott fel az adósság,
hiszen tavaly csupán ketten tartoztak, akik
2012 kezdetéig el is hagyták lakásaikat.
A várossal szemben felhalmozott adósságukat csökkentették a munkásszállóban lakók
is. A júniusi bérhátralék összege 10 160 euró
volt, ami szeptember végére 9 390 euróra
mérséklődött. Ez több mint 8%-os csökkenést jelent. A fizetési fegyelem javulását
főleg a végrehajtási felszólítással és magával
a végrehajtással érték el, bár minden esetben
ez sem garantálja az adósságok törlesztését.
A bérlők egyike képes volt visszafizetni
minden adósságát, bár a felhalmozott régi
tartozás törlesztése gondot okoz főleg
a rossz szociális helyzetben levőknek, akik
rendszertelenül fizetnek, sok bérlő még
a megegyezett részlettörlesztést sem képes
kifizetni. A legtöbb adósságot, 1850 eurót
a munkásszálló egyik lakója halmozta fel.
Míg a legtöbb esetben sokkal kisebb adósság esetén is végrehajtást eszközöltek, ennél
az egyénnél részletfizetésben egyeztek meg,
amit a bérlő rendszertelenül törlesztett.
A harmadik negyedévben sikerült hátralékát
80 euróval csökkentenie, összességében az
év 9 hónapjában azonban csak 60 euróval

csökkent a tartozása.
A Komenský utcai gondozóházban a többivel
ellentétben, a júniusi adatokkal összehasonlítva, az adósságok növekedtek. A lakbérhátralék 5%-os növekedését jegyezték, mert
a harmadik negyedévben ebben a léte-

sítményben a lakbérekből felhalmozott
adósság elérte a 24 ezer eurót. Sok esetben
úgy értek célt, hogy kiürítették a lakást, s az
adósságot bírósági úton hajtják be.
A harmadik negyedévben nőtt az adósság
a város által bérbe adott nem lakás céljaira
szolgáló helyiségek esetében is, mégpedig
32,9-ről 33,8 ezer euróra. Az adósságot
csupán két esetben sikerült mérsékelni, 8
adós hátralékának az összege nem változott
és 8 esetben nőtt a tartozása. A legnagyobb
adósságot a szolgáltatások házában székelő
társaság halmozta fel, amely a harmadik negyedév végén 12 ezer euróval tartozott a városnak. Az eset végrehajtóhoz került. A 70
ezer eurós adósság elképesztően hangzik,
jó hír azonban, hogy a tartozás nagy részét
létező vállalatokkal, vállalkozókkal vagy
szervezetekkel szemben mutatja ki a város,
ami reményt ad arra, hogy legalább egy részét törleszteni fogják, és nem sorolják ezeket
az adósságokat azonnal a behajthatatlanok
közé.
(ik)
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Kezdetben volt a gondolat...
Kezdetben volt a gondolat. Annak az embernek az ötlete, aki maga és mások örömére festett. Az alkotásokat el akarta juttatni azokhoz,
akiknek örömet szereznek, és egyúttal segíteni is akart a rászorulóknak. Aztán jött a magyarázat. Kanyuk József mondogatni kezdte
elgondolását, hogy találjon másokat is, akik
segítséget nyújtanak a megvalósításban. Rájuk akadt. Szerkesztőségünkben is. 2007-ben
katalógus készült 40 művéből, amelyeket
előbb kiállítottak, majd december 7-én elárvereztek. Sikerült. Az első zselízi jótékonysági
árverésen 40 900 korona gyűlt össze. Kanyuk
József örült, hogy 24 festménye helyet talált
olyan emberek otthonában, akik vele együtt
örülhettek annak, hogy nekik köszönhetően
16 hátrányos helyzetű család karácsonya lett
szebb, gazdagabb.
Kanyuk József már akkor tudta, hogy nincs
egyedül, mások is vágynak arra, hogy művészetükkel segítsenek. Nem tévedett.
Egy évvel később további hét művész csatlakozott hozzá. A gondolatból projekt lett, amely

megkapta az ART FOR HELP
címet, az eredeti logó és katalógus után beindult a weboldal
LÉVA (šh) – Az Art for Help hatodik évfolyamát újra
is. A projekt a Formica polgári Léva város és a Barsi Múzeum szervezte, koordinátorai
társulás kezébe került, amely
pedig Beáta Vrábelová alpolgármester, Novák Marganemcsak ezzel a céllal alakult,
réta és Tolnai Csaba voltak. Az árverés előtti kiállítás
több más projekt megvalósítója
december 9-én nyílt meg, az árverést egy héttel később,
is volt, értékes rendezvényeket
december 16-án tartották. Az árverező Štefan Bučko
szervezett, említsük meg közülük
színész volt. A huszonnyolc művész által felajánlott 54
pl. a Föld Napját.
A projekt nemcsak a rászorulókat festmény került kalapács alá, ebből 43 elkelt. A 3340
támogatta, segítségére lett ma- eurós bevételt a régió rászoruló családjai között osztotguknak a művészeknek is, hiszen ták szét, valamint a lévai Kontakt iúsági központnak
bemutathatták, népszerűsíthették juttattak belőle, amely csonka családokból származó
művészetüket, az árverés előtti fiatalokkal foglalkozik, és ingyenes szabadidős prograkiállítások felpezsdítették a vá- mokat kínál az iúságnak. Zselízről 10 rászorult kapott
ros kulturális életét, és maga az 40 eurós vásárlási utalványt.
aukció is pozitív visszajelzésű,
értékes társadalmi eseménynek számított.
A Formica polgári társulás felajánlotta proA szervezők szívét melengette a szükséghely- jektjét Léva városának. Egyszeriben nem volt
zetben lévők hálája is. 2008-ban 2 325 eurót, szükség magyarázkodásra, a járási székhely
2009-ben 3030 eurót sikerült összegyűjteni. vezetése elfogadta a projektet, és 2010-ben az
Növekedett a bekapcsolódott művészek és a árverés előtti kiállítás, majd a karácsony előtvásárlók száma is. ti aukció is a lévai Barsi Múzeumban kapott
Természetesen az helyet. Ott rendezték az ötödik és a hatodik
eladott képeké is.
évfolyamot is. De mivel Kanyuk József igazi
Ám, sajnos, az évek lokálpatrióta, aki a város szó alatt elsősorban
során már meg- az embereket érti, most is kaptak zselízi
szokhattuk, ha fel- szociálisan rászorulók is. Tíz ember 40 euró
tűnik városunkban értékű vásárlási utalványt vihetett haza.
valami jó, rendsze- Annak ellenére, hogy három éve a projekt
rint nem tart sokáig. már Lévához kötődik, örömteli, hogy táA gondolat kimu- mogatói közt rendre felbukkannak zselízi
tatható életképessé- vállalkozók is. Az Art for Help projektnek
ge ellenére Kanyuk köszönhetően hat év alatt sok-sok művész
Józsefnek újból ma- 283 bemutatott műve közül 202 alkotás kelt
gyarázkodnia kel- el. A rászorulók között 13 490 eurót osztotlett. Elmagyarázni tak szét. E két karácsony előtti rendezvény
azoknak, akik nem felpezsdíti Léva kulturális életét, úgy, mint
tudták vagy külön- 2010 előtt Zselízét is tette. Az árverésen azt is
féle okokból nem megtudhattuk, hogy Kanyuk József elnyerte
akarták megérteni... Az év idős embere 2012 díjat... Števo Hečko

10 zselízit támogattak

Új tagokat is várnak a zselízi fotóklubba
Tavaly tavasszal alakult meg a Csemadok zselízi alapszervezete mellett a Light Club Fotóscsoport, és alig háromnegyed éves fennállása
alatt több szakmai foglalkozást, közös fotózást, és immár egy nemzetközi részvételű fotóstalálkozó megszervezését is maga mögött tudhat.
„A klubnak 13 tagja van, ebből aktívan öten dolgozunk” – mondja
a csoport vezetője, Botta Anikó. „A kezdetben a facebookon szólítottam meg olyan ismerősöket, akikről tudtam, hogy érdekli őket
a fotózás. Általában kéthetenként találkozunk, ilyenkor, ha az idő
engedi, kimegyünk terepre. Voltunk például Esztergomban, ahol éjszakai felvételeket készítettünk. Az őszi találkozónk volt az első olyan
rendezvényünk, ahol vendégeink is voltak. Legközelebb tavasszal
tervezünk hasonló találkozót, utána minden évben kettőt szeretnénk
szervezni – tavasszal és ősszel. Egy kivétellel mind zselíziek vagyunk,
de várunk további jelentkezőket is, nemcsak városunkból, hanem a
környékről is. A találkozóinkat a zselízi Magyar Házban tartottuk,
magyar nyelven, és lehet, hogy ez néhány érdeklődőt távol tartott, de
mindannyian tudunk szlovákul is, így ez sem lehet probléma” – teszi
hozzá a klubvezető, aki az utóbbi évben két nívós fotósversenyen is
előkelő helyezést ért el.

Anikó – bizonyítván, hogy a fényképezést komolyan gondolja – egy
fotóstúdió berendezésén fáradozik, amelyet az első negyedévben
készül megnyitni a zselízi szolgáltatások házában. Úgy szeretné berendezni, hogy klubos oktatás céljaira is megfeleljen. „A stúdióban
előadóterem is lesz. Mivel hosszú távon gondolkozom, tanfolyamok,
workshopok szervezésével is számolok. Emellett mindenféle, digitális
fényképezéssel kapcsolatos lehetőség elérhető lesz. Meglátjuk, mire
lesz igény. Lehet, hogy a stúdió megnyitását követően a Magyar Ház
helyett az e tekintetben jobban felszerelt stúdióban tartjuk majd a
klubos foglalkozásokat. Itt télen is többet tudunk dolgozni; gyakorolhatjuk a stúdiófotózást, lesz kivetítő, dolgozhatunk laptopjainkon”
– mondja a leendő stúdiótulajdonos, aki szerint nem elvárás, hogy
csak komoly fényképészek jelentkezhetnek, a hobbifotósoknak is
sokat adhatnak a találkozók. „Akár egy teljesen kezdő fotós is eljöhet
közénk, ha többet szeretne megtudni a gépéről, a technikáról, a kompozícióról, a szabályokról. Nagyon sokat lehet tanulni az egyes fotók
közös elemzéséből...”
Botta Anikó 5 évvel ezelőtt kezdett komolyabban foglalkozni a fotózással, azon belül is a digitális fényképezéssel barátkozott meg. A
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A kitelepítettekre emlékeztek

Ősszel emlékünnepséget tartottak Garammikolán, amelyen
a második világháború utáni kitelepítésekről és deportálásokról
emlékeztek meg a helyi lakosok.
A rendezvényen helyi lakosok és
egykori kitelepítettek, valamint
azok utódai vettek részt. „65 év
távlatából emlékeztünk a zsúfolt
templomban, helybéliek és hazalátogatók, akik kb. 50-en voltak.
Az igehirdető Molnár János dékán

– mondta el lapunknak Kuczy
Ilona garammikolai lakos, aki
a 65 évvel ezelőtti eseményekről
is tájékoztatott: „A sok próbát
kiállt garammikolai gyülekezet
1947-ben új, fennállása óta eddig
sosem tapasztalt megpróbáltatás
elé nézett: a mintegy 117 családot, azaz 402 személyt számláló
gyülekezetből 1947 januárjában
Csehországba deportáltak 21
családot – 77 személyt. De ez

volt, aki ebben a gyülekezetben
született, deportálták, majd egyetemi tanulmányai után innen indult tovább. A szószéken Galgóczi
Rudolf zselízi esperes-plébános
követte őt. Mindkettejük igaz
szava evangéliumi tartalmú volt”

csak előjáték volt,
és mintha a kegyetlenség
nem
ismerne határt, az
év második, illetve a
következő, 1948-as
esztendő első felé-

ben Magyarországra telepítettek
ki 52 családot (184 személyt). A
gyülekezet egy év alatt, majdnem
egyharmadára csökkent.” Az
– ebből az alkalomból megjelent
– kiadvány szerint 1947 folyamán
Garammikola lakosainak 60 százalékát – 96 családot, 363 személyt) deportáltak és telepítettek ki.
A vendégek a mikolai kultúrházban ünnepi ebéden vettek
részt, majd az ökumenikus isten-
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tisztelet után a Kiss csárdában baráti beszélgetésekkel folytatódott
a találkozó. A mikolaiak 1997 és
2007 után harmadik alkalommal emlékeztek meg a szomorú
eseményekről. Az 50 meghívott
vendégből még 12-en voltak
olyanok, akik Garammikolán
születtek. Búcsúzóul a résztvevők
megfogadták, hogy legközelebb 5
év múlva találkoznak ismét.
(ik)

A zselízi magyar alapiskola tanulói önkormányzatának kezdeményezéséből a karácsonyi
szünet előtti utolsó munkanapon, december 21-én nagy sikerű műsort adtak az intézmény
tanulói. A fellépők leginkább a nagy igényességgel betanult és előadott műsorszámokkal
lepték meg kellemesen a közönséget, amely nagy tetszéssel fogadta a Kaszmán Zoltán
rendezésében betanult Holt költők társasága című színjátékot, és hosszan tartó tapssal jutalmazta a tánc- és a rendkívül színvonalas énekszámokat, valamint az elsőként fellépő Franz
Schubert Gyermekkart is.
(ik, foto: hg)

Rövidesen érvénybe lép a kilakoltatás
A tavalyi év harmadik negyedévében a munkásszálló bérhátraléka 770 euróval csökkent,
ennek ellenére a létesítmény finanszírozásáról az önkormányzatban folyó viták állandóan érzelmi hangsúlyt kaptak. Ennek oka,
hogy a bérhátralék a csökkenés ellenére elérte a 9400 eurót. A létesítményben a legutóbbi
kimutatás 16 hátralékost tartott nyilván,
többüknek már megszűnt a bérleti viszonya,
és végrehajtás folyik ellenük.
A munkásszálló működtetése a városnak
hosszú ideig veszteséget okozott, a szakemberek szerint ennek több oka is volt. Ezek
egyike, hogy az épület az eredeti tervek szerint
a kórház dolgozóinak ideiglenes elszállásolását
biztosította volna, és nem hosszú távú berendezkedésre készült. Ebből ered az épület
legnagyobb negatívuma is – nem mérhető
az egyes lakások energiafogyasztása, ami
lehetetlenné teszi az igazságos számlázást,
a lakókat pedig pazarlásra ösztökéli. Az októberi önkormányzati ülésen nyilvánosan is
megerősítést nyert a fáma azokról a látogatókról, akik kávéra mennek a munkásszállón
lakó ismerősükhöz, majd érdekes módon vizes hajjal távoznak. A másik ok a múlt század
hatvanas éveiben épült épület energiaigényes-

sége, a harmadik pedig a tény, hogy a bérlők
nagy hányada nem akar vagy nem tud időben
fizetni a bérleményért, adósságcsapdába esett,
ami kilakoltatáshoz és végrehajtáshoz vezetett. A város jogásza szerint ez utóbbi sem
biztosíték a lakbérhátralék miatti követelések
kiegyenlítésére, mivel az adósok többségének
sem bevétele, sem vagyona nincs. Ez esetben
viszont kérdéses, megvizsgálta-e valaki ezt a
tényezőt abban az időben, amikor a lakások
kiutalásáról döntött.
A kiadások és a bevételek egyensúlyba
hozatalának megoldását a bérlet emelése
jelentheti, aminek nagyságát 6%-ban határozták meg. De mennyi is az a 6%, amikor a
lakók közül sokan arról panaszkodnak, hogy
esetükben sokkal nagyobb emelésről volt
szó? „A 6%-os emelés az egész épületre érvényes, miközben figyelembe vettük, mennyien
élnek egy lakásban, mennyi gyermek van ott,
milyen területen laknak, milyen berendezéseik vannak a lakásban” – magyarázza az
ármeghatározás részleteit Félix Béla, a városi
vagyongazdálkodási szakosztály vezetője.
Ilyen kritériumok és az energiafogyasztás
alapján számították ki az egyes lakások
bérlete után számlázott összeget. „A lega-

lacsonyabb lakbér 65 euró alatt van, a legmagasabb 240, átlagban pedig 120–130 eurót fizetnek a lakók” – mondja, és hozzáteszi, hogy
a lakók nem fizetnek többet, mint amennyit
fogyasztanak. Ám úgy tűnik, hogy a fenti
okok miatt elég sokat fogyasztanak, hiszen
a havi bérben maga a lakbér csak átlagosan
14 eurót tesz ki, a többi az energifogyasztást
fedezi. A munkásszálló vízfogyasztásáért a
város havonta 460, a villanyáram-fogyasztásért 960, a gázért 1865 eurót fizet.
Az épület rövid távú jövője a jelenlegi
állás szerint megpecsételődött, a képviselő-testület tavaly arról döntött, hogy a lakók
márciusig maradhatnak, ezután bezárják a
munkásszállót. Nem világos azonban, mi
lesz az épülettel, lesz-e pénze a városnak
felújítani, vagy üresen áll majd, esetleg eladja-e az önkormányzat. Tény azonban, hogy
amíg városi alkalmazottakat azért bírálták a
testületi üléseken, hogy – lakásokhoz tartozó fogyasztásmérők hiányában – nem tudták kordában tartani az energiafogyasztást
az épületben, addig senki sem javasolta a
lakbérhátralékosokat produkáló lakáskiutalási rendszer reformját.
Levicky László
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Végrehajtókkal a nem fizetők ellen
A legutóbbi három évben tulajdonképpen
nem változott a helyzet a városban a jogi és
természetes személyek adófizetése terén, az
előző évekhez képest tavaly kissé csökkent
azok száma, akik nem fizették rendesen
adójukat. 2009-ben összesen 534,4 ezer euró
adókiesést mutattak ki, míg egy évvel később
552,7 ezret, tavaly pedig 522,3 ezer eurót.
Több mint tíz év után is kísértenek a mečiari
vad privatizálás idejéből származó vállalatok
adósságai. „Az adóhátralékok rendkívüli
emelkedését a vállalatok privatizálása után
kezdtük érezni, amikor az új tulajdonosok
képtelenek voltak kifizetni kötelezettségüket,
és olyan cégekkel szemben, mint a Manaz,
a Slovlam, a Slovprogres, a Lamexa csődeljárást kezdeményeztek, ezzel akadályokat
gördítettek a végrehajtók elé a kinnlevőségek
behajtására. Ez az állapot a mai napig is tart”
– mondta Szolár Erika, a Zselízi Városi Hivatal gazdasági részlegének referense. A város
által nyilvántartott legnagyobb adósság szerinte a jogi személyek ingatlanadóját terheli,
miközben még mindig a Manaz K. a legnagyobb adós. E társaság vagyonára még az
elmúlt évezredben, 1999-ben írtak ki csődeljárást, ez a mai napig tart. „A második legnagyobb tartozást a városban élő természetes
személyek halmozták fel, akik a szemétért és
az építkezési hulladékért nem fizettek illetéket, ez esetben azonban az adósok többsége
szociálisan hátrányos helyzetű polgár.”
Az adóhátralékot a város adóvégrehajtó
felszólítások elküldésével próbálja meg behajtani. 2010-ben 149 ilyen felszólítást adtak
ki 33,3 ezer euró értékre, tavaly 146-ot küldtek az érintetteknek, értékük 18,1 ezer euró

volt, idén októberig már 115-öt postáztak 16
ezer euróra. A városnak a törvény lehetővé
teszi az adóhátralék behajtását, miközben az
önkormányzat megtakarítja azt az összeget,
amelyet egyébként a végrehajtónak kellett
volna befizetnie, és lehet, hogy minden esetben ő sem tudott volna eredményt elérni.
„Az adóról szóló rendelkezés meghatározza
az adóvégrehajtás módját, miközben a végrehajtónak, jelen esetben a városnak a hatáskörében áll, hogy a hátralék megszerzésének
módját maga válassza meg. A természetes
személyek esetében az egyik legelterjedtebb
módszer a fizetésből való levonás, de ez csak
abban az esetben jöhet szóba, ha az adós
munkaviszonyban van, vagy más rendszeres
bevétele van, pl. nyugdíja. A szociális segély
nem képezheti végrehajtás tárgyát” – tette
hozzá Szolár Erika. A végrehajtás gyakran
alkalmazott módja a bankszámláról való
levonás. „Még a banktitok létezése mellett is
szerezhet információt a város a bankoktól az
adós bankszámlájáról, méghozzá a számlatulajdonos beleegyezése nélkül is. Ilyen
módon levonható pénz az illető egy vagy
akár több bankban vezetett számlájáról is”
– állítja a városi adóosztály munkatársa, aki
szerint a város mint adókezelő jelzálogként
kezelheti a már meglevő adósságot és a jövőben keletkezhető tartozást is. „A határozat
kiadása előtt megállapítjuk, hogy az adósnak
mennyi a vagyona, pl. a telekkönyvi hivatallal
együttműködve megtudhatjuk, rendelkezik-e
ingatlannal, a közlekedésrendészettel együttműködve megtudjuk, van-e gépjárműve.
A jelzálog létrehozásakor ügyelnünk kell arra,
hogy a tárgy értéke, amelyre érvényesítjük,

arányos legyen az adóhátralék összegével”.
Ezenkívül szóba jöhet még az ingóságok eladása, a készpénz elkobzása, az értékpapírok,
ingatlanok, vállalkozások, vagy azok részének
eladása, a kereskedelmi részesedéshez kötött
vagyoni jogok megrövidítése.
A múltban a város próbálkozott azzal is,
hogy eladta az adóhátralékot más behajtónak, mivel azonban a behajthatatlanság miatt
egyre kisebb az érdeklődés az ezzel foglalkozók részéről, manapság erre már nincs példa.
Hasonlóan sikertelen az adósok nevének
közlése is. A város az első félévben közölte
az adósok névsorát – a jogi személyek esetében az 1600 eurót, a természetes személyek esetében pedig a 160 eurót meghaladó
adósságok esetében. Az efféle szégyentáblák
közzététele manapság már nem hatékony.
A város illetékesei szerint egyáltalán nem
volt anyagi haszna, hiszen a jogi személyek
esetében szinte kivétel nélkül behajthatatlan
követelésekről van szó, a természetes személyeknél pedig az adósok többsége szociálisan
hátrányos helyzetű, sem vagyona, sem bevétele nincs. A be nem fizetett adókból a város
kiegyenlíthetné adósságát, sőt még beruházásra is maradna, mégis egyértelmű, hogy
az adósság nagy részét soha nem törlesztik,
mert már régen megszűnt intézményekről
van szó, vagy mert ún. NINJA adósokról (a
fogalom az USA-ból a gazdasági válság idejéből származik: No Income, No Job, No Assets
– személyek bevétel, munka és vagyon nélkül – a szerk. megjegyzése). Az első esetben
a helyzeten már nem lehet javítani, a másodikban még lehetséges lenne. Munkahelyek
teremtésével.
Levicky László

Egy zselízi lett az év idős embere
BAJMÓC (ik) – Kanyuk József, aki Zselízen és a környéken festőművészként
és az Art for Help jótékonysági árverés
kezdeményezőjeként ismert, múlt évben
Szlovákiában az év idős embere lett. A
hasonló elnevezésű ankétban, amelyet

minden évben az Idősek Támogatásának
Fóruma polgári társulás hirdet meg, 21
díjazott között ezüstsávos minősítést szerzett. A kitüntetésre Béres István, a Szlovákiai
Nyugdíjasok Egysége járási elnökségének
tagja javasolta.
Az Idősek Támogatásának Fóruma
polgári
társulást
azzal a céllal hozták létre, hogy
országunkban javuljon az idősebb
emberek életének
minősége és méltósága. A szervezet
minden
évben
kiosztja az év idős
embere címet mások megsegítéséért,
hozzáállásáért,
áldozatosságáért.
2012-ben a ren-

dezvény védnökségét JUDr. Jana Dubovcová jogvédő és Ján Richter, szociálisügyi
miniszter vállalta. Az ünnepélyes kiértékelést december 10-én tartották a bajmóci
vár aranytermében, a kihirdető szervezet
képviselői és Bajmóc polgármesterének jelenlétében. Kanyuk József az elismerést Ľubica Gálisovától, az Idősek Támogatásának
Fóruma polgári társulás elnökétől vette át.
A kitüntetést polgárunk főleg azzal érdemelte ki, hogy életre hívta a Szlovákia
szerte ismert jótékonysági aukciót, melynek során művészek képzőművészeti alkotásokat ajánlanak fel, a szervezők a befolyt
összeget jótékonyági célokra fordítják. Az
immár hagyományosnak számító Art for
Help rendezvénynek köszönhetően karácsony
előtt a szociálisan rászoruló lakosok életét
könnyítik meg az elárverezett alkotások
árából, s közben a fiatal művészek is
bemutatkozási lehetőséget kapnak. A kitüntetettnek olvasóink nevében is szívből
gratulálunk!

Zselízi Hírmondó
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Tisztel Zselíziek!
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a lakosok vállára. Több nagy projektumot
tudtunk befejezni az elmúlt évben, amelyek
önrésze ugyan nagy terhet rótt a város pénzügyi helyzetére, de ezek hosszú évtizedekig
fogják szolgálni a város lakosságát. Igaz,
hogy a feszült helyzet konfliktusokhoz vezetett sorainkban, ám tudjuk, hogy a pénzügyi
gondok mindenhol konfliktusokat szülnek
az emberi kapcsolatokban. Évek óta azt
hangoztatom: városunkban nem azzal van
gond, hogy csupán valamelyikünknek van
igaza, akik csak a legjobbat akarják, hanem
az érdekérvényesítés módjában. A 2013-as év
esélyt ad a gondjaink megoldására, legyenek
azok pénzügyi vagy kapcsolati szinten.
Külső beavatkozás nélkül léptünk a közpénzek fokozatos hiánycsökkentésének útjára,
amelyen ebben az évben továbblépünk.
Pozitív tényező, hogy növekszik a lakosok
érdeklődése a közügyek iránt, és hogy egyre
inkább nyilvánosságra hozzák és érvényesítik érdekeiket, véleményüket, amivel segítik
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a képviselők és a városi dolgozók munkáját
és döntéseit. Az idei év fontos feladata lesz
a közpénzek fokozatos konszolidációjának
folytatása, a városi szolgáltatások hatékonyságának növelése, a legfontosabb beruházások megvalósítása és olyan, megtérülő beruházások előkészítése, amelyek saját bevételeket és az újraelosztott adóktól való fokozatos
függetlenséget biztosítanák városunknak.
Befejezésül szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik részt vettek a munkában,
vagy legalább kívánták nekünk a sikert, és
felkérni mindenkit, aki céljainkkal azonosulni tud, hogy segítse munkánkat – a polgármesterét, a képviselőkét és a városi dolgozókét – segítő kezeivel, visszajelzéseivel, józan
helyzetfelismerésével és tudásával. Ezáltal
válhatnak valóra a sikeres és boldog új évről
szóló kívánságaink.
Mindannyiuknak szeretetteljes és sikeres
2013-as esztendőt kívánok.
Bakonyi Pál

Kedves Olvasók!
1→

elégedetlen diák reakciója is különböző lehet. Van, aki azt mondja: én tanultam, de ,,hülye”
a tanár, rossz az iskola. Van, aki elismeri: keveset tanultam, megérdemlem a rosszabb jegyet.
Létezik olyan is, aki éjt nappallá téve dolgozni fog, hogy kijavítsa a rossz osztályzatot. Talán
hasonlóak vagyunk mi, ,,felnőttek” is. Helyzetünk miatt sokszor okolunk (persze gyakran
joggal) kormányt, válságot, politikust, képviselőt, vagy éppen belenyugszunk abba, hogy
nem vagyunk többre képesek. Meggyőződésem azonban, hogy miként az iskolában, a ,,való
világban” is végül az lesz a legelégedettebb, aki minden nehézség ellenére felveszi a harcot,
és javítani szeretne helyzetén. Abban az őszinte reményben írom köszöntőmet, hogy e nem
könnyű körülmények között is, az újévben mindenki megtalálja önmagában azt az erőt és
akaratot, ami képessé teszi élete még jobbra fordításában.
Ehhez kívánok Önöknek jó egészséget, türelmet, kitartást ás nagyon sok boldogságot az új
esztendőben.
Maradandó tisztelettel:
Kepka Márk

Miközben boldog új évet kívántam
közeli hozzátartozóimnak, barátaimnak,
elgondolkodtam, mit kívánnék így az új év
küszöbén városunknak. Annak ellenére,
hogy néha szégyenkezem miatta, mégiscsak
hozzám közelálló, és megérdemli a jókívánságokat. Kívánok neki igazságot. Azt
veszem észre ugyanis, hogy a családban,
barátságban vagy a munkahelyen az igazmondás és igaz cselekedet sikerhez, békességhez vezet. Néha ugyan az igazság fájdalmas is lehet. Főleg annak, aki nem szívesen
hallgatja meg. Ha az igazságot meghalló
személy (beosztott, képviselő, családtag,
barát és akár a főnök is) kellőképpen intelligens, előbb-utóbb rájön, hogy az igazság
nagyon jó hatással van a kapcsolatokra, az
érzésekre vagy akár a munkára is. Ha érvényesül az igazság, a dolgok működnek. Ha
azonban visszaélnek vele, gondok keletkeznek. Az igazság elbagatellizálásának legjobb
példája a politika vagy a pénzügyi szektor.
Az igazság hiányában szenved városunk
is. És amíg az igazság kisebbségben lesz,
ne várjunk sikert! A zselíziek többségének
is el kell fogadnia az igazságot: a városban
történtekről nem dönthetnek alkalmatlan
választott képviselők, bizalommal visszaélő
vezetők, drágán fizetett külsős barátok,
madzagon rángatók, különben településünk
tovább hanyatlik majd. Néhányan elkezdtük az igazság érvényesítését. A visszajelzések különbözőek. Néhányakban légvárak
omlanak össze, mások idegesek, mert
a kártyák feltárulnak. Akad, aki az utcán
megveregeti a válladat, mások meg nem
köszönnek vissza. BÚÉK Zselíz!
Peter Martosy

A városi rendőröket
életmentésért tüntették ki

A társulások az átkelőhelyek átértékelését
szorgalmazzák

LÉVA (ik) – December 11-én a városi hivatal
esketési termében tartották Az év emberséges
tette 2012 ankét ünnepélyes kiértékelését,
amelyet a Pohronie regionális hetilap szervezett, közösen a Szlovákiai Humanitárus
Tanáccsal és a Szlovák Vöröskereszt Lévai
Területi Egyesületével. A rendezvényen
részt vett Milan Belica, a Nyitrai Kerületi
Önkormányzat elnöke, Štefan Mišák Léva
polgármestere, Beáta Vrábelová Léva alpolgármestere, Ivan Sýkora, a Szlovákiai Humanitárus Tanács elnöke valamint Bakonyi Pál,
Zselíz polgármestere.
Az év emberséges tette 2012 díját az életmentés kategóriában mások mellett a zselízi
városi rendőrség két tagja is elnyerte: Kamil
Halgaš és Roland Hanzo egy öngyilkosságot
megkísérlő férfi megmentéséért.
Életmentő tettüket február elsején hajtot-

Szükségszerű lenne a Szódótól egészen
a tolmácsi gépgyárig tartó főútvonalat
végigjárni és átértékelni a gyalogátkelőhelyek elhelyezését. Ezt javasolta a város
képviselőinek Pavol Ivan, a Mikulčan
polgári társulás elnöke. A városrészek
polgári társulásainak tagjai szerint az átkelőhelyek elhelyezése helytelen és elégtelen,
hiszen sem Mikolán, sem Szódón az autóbuszmegálló mellett nincs kijelölt átkelő.
Ladislav Vékony képviselő figyelmeztetett
a gyalogátkelőhely egy további sikertelen
megtervezésére is: „A múltban a járási
közlekedésrendészet elutasította átkelőhely
létesítését az Sznf utca 9-es szám alatt lévő
óvoda bejárata mellett, mert létezik egy átkelő az autóbuszmegállónál és egy a közeli
játékteremnél.”
(ik)

ták végre az esti órákban a Petőfi utcában,
amikor a rendőröket riasztották, hogy valaki
öngyilkosságot akar elkövetni a megadott
címen. A helyszínre érkezéskor a rendőrök
megállapították, hogy a ház egyik ablaka
nyitva van, és füst ömlik ki rajta. A felszólításra senki nem reagált, ezért a rendőrök
behatoltak, a földön fekve egy férfit találtak, akinek a fejét paplan takarta, és nem
válaszolt a kérdéseikre. A rendőrök újraélesztették a 30 éves férfit, és kivitték a házból.
Az életmentésben részt vett továbbá Juraj
Hubáček és Gustáv Nuota is, akik a rendőrség zselízi területi osztályának rendőrei. Őket
még tavasszal kitüntette az akkori belügyminiszter. Az emberséges tett díj odaítélésével
végre a zselízi városi rendőrök cselekedetét
is nyilvánosan elismerték. A kitüntetetteknek olvasóink nevében is gratulálunk.
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Érvényben a költségvetés és az adórendeletek
1→

Városunk jogásza, Nyúl József
szerint támogatni kell a hasonló
szellemű petíciókat, amelyek
egyeznek a város összes lakosának érdekeivel, és azért is, mert
romáktól jött a kezdeményezés.
A
testület
A városi képviselő-testület decemberi ülésén jóvá- t u d o m á s u l
hagyta a város 2013-as költségvetését. Alappillérei vette a pea következők:
tíciót, a hiRendes bevételek
3 778,0 ezer € vatalvezetőt
Rendes kiadások
3 675,4 ezer € megbízta egy,
A rendes költségvetés többlete
102,6 ezer € a közrendet
Tőkealapú bevételek
1 438,5 ezer € s z a b á l y o z ó
Tőkealapú kiadások
1 540,8 ezer € á l t a l á n o s
A tőkealapú költségvetés hiánya
-102,3 ezer € é r v é n y ű
Bevételi pénzügyi operációk
550,0 ezer € rendelet kiKiadási pénzügyi operációk
475,0 ezer € dolgozásával,
Különbség
75,0 ezer € a
petíciós
Bevételek összesen
5 715,0 ezer € bizottság táKiadások összesen
5 691,2 ezer € jékoztatásáKülönbség
75,3 ezer € val, a városi
rendőrség
a képviselő-testület üléseinek parancsnoka pedig feladatul
tervét erre az évre, megvitatta kapta, hogy hatékony intézkea határozatok teljesítéséről és a déseket vezessen be a közrend
városi rendőrség tevékenységé- védelmére.
ről szóló beszámolót. A képvi- Nyúl József a vitában tájékoztatselők megvitatták azt a petíciót, ta a képviselőket arról, hogy
amelyben 845 lakos hatékony a város első fokon két pert is
lépéseket kér az önkormány- megnyert; az egyik esetben volt
zattól a növekvő agresszivitás alkalmazottjával, a másikban
és bűnözés visszaszorítására. a ZH Kredit követelésbehajtó
a versenytárgyalás eredményeit,
egyetértett a győztes kiválasztásának módjával, és azzal, hogy
a bérleti szerződést Harangozó
Sándorral kössék meg. Jóváhagyta a főellenőr munkatervét,

cég ellen, amely az egykori utcai úttest rossz minőségére.
Perspektíva biztosító volt zselízi Peter Martosy megjegyezte,
kórházzal szembeni követeléseit hogy a Gazdasági Kérdések
akarta behajtani városunkon. Intézete (INEKO) által készített
A jogász szerint a két ügyben statisztika szerint a pénzügyi
190 ezer euróra pere1ték a egészség szempontjából várováros. Polka Pál a lakosok több sunk a 131. helyen áll 138 város
kérését is tolmácsolta, akik a közül. Felkérte kollégáit, hogy a
városi hangszórók, a hulladékel- testületben több teret szentelszállítás minőségének javítását jenek a gazdasági kérdéseknek,
szerették volna elérni, illetve rá- és jelezte: fontosnak tartaná, ha
mutatott arra, hogy a városháza egy munkaértekezlet keretében
épületébe csak részben lehet foglalkoznának a témával, valaakadálymentesen
bejutni. Felvetette,
hogy a kastély biztonsági szolgálat
általi távrendszeres ellenőrzését át
kellene értékelni,
illetve fel kellene
mondani a szerződést. Félix Béla,
a vagyonkezelési
csoport vezetője
arról tájékoztatta
a
jelenlevőket, A kastély felügyeletét a városi rendőrség
hogy a város már veszi át
fel is mondta a
szerződést. Ezt a feladatot a to- mint a városi vagyongazdálkovábbiakban a városi rendőrség dási rendelet átdolgozásával is.
látja el. Ladislav Vékony ismételten Az ülést kora délután az alpol(ik)
felhívta a figyelmet a Napfény gármester zárta.

Hol kötnek ki adóink?
Hogyan gazdálkodnak Zselízen elvezetése 40 ezerbe kerül. A zöl- összesen 447 ezer euró, és már ez
a közpénzekkel? Az utóbbi hó- dövezetek karbantartása évi 40 26 ezer euróval több, mint ami az
napokban ez a kérdés gyakorta ezer eurót igényel, a helyi utak adókból befolyik. A háztartási és
felmerül azok körében, akik ér- karbantartása és közlekedési az építkezési hulladékért a város
deklődnek a városban történtek jelzései 41 ezerbe kerülnek, téli 148 ezer euró illetéket szed be
évente a lakosoktól,
felől. Ez irányban a város
miközben
magának
honlapján
hozzáférhető
a
hulladékelszállítás
városi költségvetés nyújt
150 ezer euróba kerül.
értékes és érdekes tájéA szemét elhelyezésékoztatást, a benne való
ért a szeméttárolóban
tájékozódás azonban kicsit
további 85 ezret fizetöbb időt igényel. Nem
tünk. Minden évben
kevésbé érdekes, ám jóval
vásárolunk kukákat,
érthetőbb volt Monika
tavaly erre 7500 eurót
Tomekovának, a Zselízi
fordítottunk. A régi
Városi Hivatal gazdasági
szeméttároló törvényrészlegvezetőjének a legu- A tavalyinál több pénzbe kerül idén a biohulladékből eredő monitorotóbbi képviselő-testületi projekt üzemeltetése is
zása évi 5000 euróba
ülésen elhangzott fejtegetése. Megkértük, összegezze karbantartása további 35 ezerbe. kerül. A szelektált hulladék elröviden mondandóját az ol- A levegőtisztasági és biohulla- szállításáért a város évente 6000
dék-projekt és annak üzemel- eurót fizet, az illegális szemétlevasóknak is.
„Helyi adókból a város évente tetése az elmúlt évben 38 ezer rakatok likvidálása 7500 euróba
421 ezer eurót kap. A közvilágí- euróba került, idén sokkal többet kerül. Mindez azt jelenti, hogy
tás kiadásai – csak a villanyáram fizetünk majd érte. A könyvtár a hulladékgazdálkodás terén
kerül évi 40 ezerbe, a karbantar- 60 ezerbe, a városi rendőrség a város bevétele 148 ezer euró,
tás 10 ezerbe. Az csapadékvíz 147 ezer euróba kerül. Mindez kiadása viszont 260 ezer euró.

A városi épületek bérletéből
a város bevétele 175 ezer euró,
miközben a városi épületekre
– ebbe beletartoznak azok az
épületek is, amelyek nincsenek
bérben – fordított kiadások 378
ezer eurót tesznek ki.
A természetes személyek adójából – amit az állam utal át
a városnak – fedezi a város az
alapiskolákon kívül (ezt az állam más úton finanszírozza) az
óvodákat, az iskolai éttermeket,
a napköziket, a művészeti alapiskolát, a szabadidőközpontot,
ami kb. 700 ezer euróba kerül.
A beruházási hitelek törlesztése
a városnak évi 250 ezer euróba
kerül, ezek és az eurohitelek kamatai további 108 ezret tesznek
ki. A városi hivatal mnűködéséhez 600 ezer euró szükséges. A
feltételezett 1,556 millió eurós
részesedési adóból tavaly év végéig csak 1,477 millió futott be a
város számlájára.”
(ik)
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Decemberi önkormányzati ülés

Érvényben a
költségvetés és
az adórendeletek

A képviselő-testület december 13-án tartotta a tavalyi utolsó rendes ülését a városi
hivatal esketőtermében. Az ülést Kepka
Márk alpolgármester vezette. A tárgyalás
legfontosabb elemei a helyi adókról szóló
általános érvényű rendeletek (ÁÉR) és
a város idei költségvetésének jóváhagyása
voltak. Az enyhe növekedéssel számoló
ingatlanadóról szóló ÁÉR elfogadása
előtt Monika Tomeková, a városi hivatal
pénzügyi osztályának vezetője gyors áttekintést adott arról, hogyan használja ki
a város az adóbevételeit. Rövid szünetet
követően a képviselő-testület jóváhagyta
a helyi adókat és illetékeket érintő rendeleteket: a 2/2012 sz. ÁÉR-t az ingatlanadóról,
a 3/2012 sz. ÁÉR-t a kutyaadóról, a 4/2012
sz. ÁÉR-t az idegenforgalmi adóról, az
5/2012 sz. ÁÉR-t az árukiadó automata
berendezésekről, a 6/2012, sz. ÁÉR-t a nem
szerencsejáték-jellegű automatákról, a 7/2012
sz. ÁÉR-t a közterület-használatról, valamint a 8/2012 sz. ÁÉR-t a kommunális és
apró építkezési hulladék utáni illetékről.
Problémamentesen fogadták el a képviselők a 2013-as költségvetést. Jóváhagyták
a város és az Euro Energy Slovakia közti
csereszerződést, amely nyomán a múzeum
mögötti terület, illetve a teniszpályák alatti
telkek cserélnek gazdát. Nagyobb teret
kapott a szabadtéri színpad épületének
bérbeadására kiírt versenytárgyalás
eredményeiről szóló beszámoló. Az
alpolgármester tájékoztatta a képviselőket
arról, hogy a versenytárgyalási bizottság a
legmagasabb – 1100 eurós – havi bérleti díjat kínáló jelentkezőt javasolja szerződéskötésre. Sokol László óvatosságra intette a képviselőket, és támogatta azt a kikötést, amely
szerint 3 havi kauciót kérjenek a bérlőtől.
A kínált bérleti díj szerinte szokatlanul
magas, ami kérdésessé teheti a jelentkező
fizetőképességét. A város jogi képviselője
megjegyezte: a versenytárgyalás feltételeit
úgy állították fel, hogy amennyiben a város
nem kötne bérleti szerződést a jóváhagyott
féllel, ismételt versenytárgyalást kellene
kiírnia. Végül a testület tudomásul vette
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Városi újság

Kanyuk József, aki Zselízen és a környéken
festőművészként és az
Art for Help jótékonysági
árverés kezdeményezőjeként ismert, múlt évben
Szlovákiában az év idős
embere lett.

93701@pobox.sk
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PF 2013

ára: 0,35 euró
...lasszóvetésben országos bajnoki címet szerzett a nyírágói Varga
Zsolt, aki Achat nevű
lova nyergében 4,4 másodperc alatt fogta be a
szarvasmarhát
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December 11-én a városi hivatal esketési termében tartották Az év emberséges tette 2012 ankét
ünnepélyes kiértékelését. Az életmentés kategóriában a díjat a zselízi városi rendőrség két tagja,
Kamil Halgaš és Roland Hanzo is elnyerte.
Foto: (pohronie.sk)

Tisztel
Zselíziek!

Kedves
Olvasók!

Életünkben és városunk életében is lezártuk
a 2012-es év fejezetét. Új fejezetet nyitottunk, és ahogy mindig, most is reménykedünk, hogy a következő év jobb lesz, mint
a megelőző.
Az előző évet meghatározónak tartom. A
szlovák önkormányzatokra már ötödik éve
nehezedik a válság terhe, és egyelőre kevés
remény van arra, hogy rövid távon javuljon az általános gazdasági helyzet. Ennek
ellenére városkánk bizonyította életrevalóságát. Sok más önkormányzattól eltérően
az évről-évre csökkenő részesedési adók
terhét anélkül viselte el, hogy a helyi adók
növelésével a teherviselést áthelyezte volna

Ismét itt az ideje, hogy mindenki visszatekintsen az óévre és számvetést készítsen:
Jobban, boldogabban él-e, mint tizenkét
hónappal ezelőtt? Sikerült-e megvalósítania
azokat a komolyan vagy komolytalanul tett
fogadalmakat, amelyeket a megelőző év
januárjában tett? Megtett-e mindent azért,
hogy saját és családja jóléte gyarapodjon?
Biztos vagyok benne, hogy ezekre a kérdésekre sokfajta válasz létezik és abban is,
hogy csak kevesen tudják azt mondani:
maradéktalanul elégedett vagyok a 2012-es
évvel.
Mi lehet ennek az oka? Mi a teendő?
Az iskolában a feleletére kapott jeggyel
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