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Mestské noviny

V nedeľu 13. novembra vo večerných hodinách vypukol požiar
v areáli výcvikového strediska
Miestneho kynologického klubu
Hron, ktorý zničil takmer celú
budovu. Škoda bola vyčíslená na
21 tis. eur.
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Ako
iné roky,
i tento rok tu
máme Vianoce,
keď
Božie slovo akosi viac
preniká do ľudských duší
a keď ľudské slovo viac hladká
ako raní, keď sa svetlá sviec, ako
tisíce odkazov
ľudskej súdržnosti viac odrážajú v
šťastných detských očiach, keď hádky
a
neprajnosť aspoň na chvíľu, na krátky
čas ustupujú z cesty láske, porozumeniu
a úcte.
Sú
tu Vianoce,
prežime ich v pokoji a šťastí.

Vážení čitatelia
Želiezovského
spravodajcu!
V mene spolupracovníkov
a vydavateľa,
Samosprávy Mesta
Želiezovce,
Vám prajeme láskyplné,
pokojné prežitie
vianočných sviatkov,
v Novom roku
pevné zdravie
a mnoho osobNých
a pracovných úspechov.

redakcia

93701@pobox.sk

Ž

ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur
Kincső opäť jubiluje.
...Pri ich počítaní prišli na to,
že v tomto roku budú mať za
sebou 499 vystúpení! Preto
sa rozhodli ešte v tomto roku
uskutočniť aj jubilejné päťsté
vystúpenie. Kde? V Želiezovciach...
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Námestie vo vianočnej nálade

Novembrové zasadnutie MsZ

Rozpočet po prvom čítaní
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach sa zišli na 11. schôdzi tohto volebného obdobia vo štvrtok 24. novembra.
Po schválení programu a voľbe návrhovej
komisie sa venovali návrhu programového
rozpočtu mesta na roky 2012–2014. Rozprava k tejto téme sa spočiatku točila okolo
otázky, či návrh nemala pripomienkovať
ekonomická komisia. Róbert Gulyás považoval za dôležité poznať stanovisko komisie,
ktorá však odmieta zasadať po tom, čo sa jej
členovia vyjadrili, že pri finančných rozhodnutiach sú ich pripomienky neakceptované.
Primátor opäť zdôraznil, že komisie sú poradnými orgánmi, pričom podľa zákona je

ich zakladanie fakultatívne. Pavel Polka podotkol, že ho mrzí, že ekonomická komisia
nezasadá, keďže v prvom rade je poradným
orgánom poslanca, len sekundárne samotného zastupiteľstva. Vyjadril sa, že by bolo potrebné zamyslieť sa aj nad zvolením nového
predsedu ekonomickej komisie. Schválenie
rozpočtu je podľa neho mimoriadne dôležité
aj z toho hľadiska, že v prípade, že sa tak
nestane, ísť cestou rozpočtového provizória
je zlým signálom pre partnerov mesta. Procedurálny návrh Márie Harisovej na okamžité hlasovanie o otázke vyvolal vlnu nevôle,
keď Ladislavovi Sokolovi to znemožnilo
vyjadriť svoj názor k tejto otázke. Po krátkej
→2

2

december 2011

Želiezovský spravodajca

Rozpočet po prvom čítaní
1→

prestávke pristúpili poslanci k hlasovaniu
a návrh rozpočtu v prvom čítaní zobrali
na vedomie. MsZ súhlasilo s odpísaním
„Nie som ani koaličný, ani opozičný poslanec, som nezávislý poslanec. Prikloním sa
k tomu názoru, ktorý bude totožný s mojím,“ vyhlásil poslanec Ladislav Vékony
v rámci rozpravy o návrhu programového
rozpočtu mesta na budúci rok. Vyjadril
tým svoj názor na úvahy o trieštení zastupiteľstva na opozičnú a koaličnú časť. Faktom je, že v ostatnom období bolo na pôde
miestneho zastupiteľského orgánu citeľné
zvýšené napätie vo vzťahoch a formovanie
dvoch skupín poslancov. To sa prejavilo
aj na pracovnej porade venovanej príprave programového rozpočtu, na ktorej sa
zúčastnila len časť poslancov. Podľa Ladislava Vékonya mnoho tém riešených na
zasadnutí MsZ už prediskutovali na tejto
pracovnej porade.
daňových nedoplatkov spoločností Lamexa,
s.r.o. a Slovlam, s.r.o. v celkovej výške 27,4
tis. €. Keďže podľa právnika mesta tieto
spoločnosti už niekoľko rokov neexistujú,

boli tieto pohľadávky prakticky nedobytné
a každoročne skresľovali rozpočet mesta.
Zastupiteľstvo schválilo správu o súťažných
návrhoch na odpredaj nehnuteľností a na
uzatvorenie kúpnej zmluvy s dvomi záujemcami, zobralo na vedomie analýzu nákladov
na vykurovanie v mestských objektoch,
vypracovanú hlavnou kontrolórkou mesta
a mestskému úradu uložili povinnosť pri
spracovaní nového územného plánu mesta
vypracovať aktualizáciu Koncepcie rozvoja
mesta v tepelnej energetike. MsZ schválilo
správu o vyhodnotení ponúk zverejneného
zámeru na prevod obchodného podielu
a následne zmluvu o prevode obchodného
podielu v spoločnosti Ekoferment, s.r.o. na
spoločnosť Mumbles, s.r.o., ktorá ako jediná
sa zúčastnila verejnej obchodnej súťaže.
Róbert Gulyás pred hlasovaním vyhlásil,
že zmluva obsahuje iné podmienky, než
aké boli dohodnuté na mimoriadnom zasadnutí, odmietol sa zúčastniť hlasovania,
počas ktorého opustil sálu. Poslanci vzali na
vedomie správu o stave a vymáhaní nedoplatkov na nájomnom za bytové a nebytové
priestory mesta, oboznámili sa so správou

o plnení uznesení aj o činnosti mestskej
polície za mesiac október. Podľa Vojtecha
Tomašoviča bola správa MsP príliš strohá,
žiadal rozsiahlejšie informovanie zo strany
mestskej bezpečnostnej zložky. Poslanci
sa oboznámili s dôležitejšími stretnutiami
primátora v uplynulom období. Primátor
informoval o tom, že holandskí investori
meškajú so svojím návrhom na vytvorenie
spoločného podniku, zato záujem prejavili
noví potenciálni záujemcovia a mal naplánované stretnutie aj so záujemcami o investovanie do areálu kúpaliska. V rámci interpelácií bola opäť riešená otázka nedoplatkov
na nájomnom (P. Polka), dohôd o vykonaní
práce v rámci mesta a refundáciu prostriedkov z realizácie europrojektov (L. Sokol, R.
Gulyás, V. Tomašovič). V diskusii sa poslanci
vrátili k téme analýzy nákladov na vykurovanie v mestských objektoch, zaoberali sa
stavom komunikácie pri ZŠ a Sládkovičovej
ulice. Kazimír Kováč upozornil na to, že
mesto bežného občana vyzýva, aby si na svojom pozemku upratal, pritom mikulský park,
ležiaci pri hlavnej ceste, je v neporiadku.
(ik)

Pribudnú výrobné kapacity aj kruhový objazd
Spoločnosť Selyz Nábytok,
s.r.o. plánuje v budúcom roku
rozšíriť svoju výrobu. Dcérska
spoločnosť nemeckého koncernu Himolla Group sídliaca
pri hlavnej ceste vedúcej do
Štúrova oproti SES Tlmače chce
výrobné priestory rozšíriť o dve
nové haly.
V súčasnosti najväčší zamestnávateľ v Želiezovciach
rozbehol svoju činnosť koncom roka 2005, keď tu začala
fungovať šijacia dielňa. V roku

2010 spoločnosť rozšírila svoje
výrobné kapacity, keď k pôvodnej hale pristavala čalúnnickú
dielňu.
Dňa 23. novembra sa na
mestkom úrade uskutočnilo
verejné prerokovanie zámeru
vybudovania ďalších dvoch hál
v areáli spoločnosti za účasti
primátora Pavla Bakonyiho,
predstaviteľov spoločnosti Selyz
Nábytok, s.r.o. na čele s konateľom spoločnosti Ioannesom
Fotakidesom,
projektantmi

a pracovníkmi MsÚ. Primátor
v úvode vyjadril súhlasné stanovisko mesta k predloženému
zámeru. Spracovateľ zámeru
Ferenc Fekete sa vyjadril, že
zámer pripomienkovalo 13 dotknutých
orgánov a všetky
stanoviská boli pozitívne. Rozšírenie činnosti bude znamenať
zvýšenú premávku
nákladných vozidiel
cez mesto, keďže
však ide o zvýšenie
zo súčasných 100 na
150 kamiónov mesačne, pre obyvateľov
to nebude predstavovať väčšiu
záťaž. Prítomní riešili aj otázku
prekládky dažďovej kanalizácie kvôli výstavbe nových hál
a zmeny cestného napojenia
areálu spoločnosti na hlavnú
cestu I/76. Dopravný inšpektorát vyžadoval od spoločnosti
vybudovanie
odbočovacieho
pruhu na tejto ceste, želiezovský
primátor však prezentoval zámer mesta vybudovať kruhový
objazd v blízkosti podniku

Selyz Nábytok. Prítomní sa dohodli, že areál spoločnosti bude
napojený prístupovou cestou
z kruhového objazdu, čím odpadá povinnosť vybudovania

odbočovacieho pruhu.
Plánovaná výstavba ďalších
dvoch čalúnnických dielní sa
má uskutočniť v prvej polovici
budúceho roka, výroba v nových priestoroch sa má spustiť
v auguste 2012. V súčasnosti
pracuje v podniku vyše 250
ľudí, po rozšírení výroby sa tu
vytvorí ďalších sto pracovných
príležitostí. Selyz Nábytok investuje do výstavby 1,7 milióna
eur.
(ik)
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Požiar v kynologickom výcvikovom stredisku

Kríza a zmeny
v redakcii

SVODOV (ik) – V nedeľu 13. novembra
vo večerných hodinách vypukol požiar v
areáli výcvikového strediska Miestneho
kynologického klubu Hron. Zničil takmer
celú budovu. Požiar hlásil svodovský občan
z neďalekého domu, oheň zbadal okolo pol
ôsmej večer. Na miesto prišli v priebehu
niekoľkých minút želiezovskí hasiči a začali

následne aj izolácie, aby sa dostali k ohniskám, ktorých bolo viac, keďže cez strechu
sa oheň preniesol aj do ďalších miestností.
Viacmenej nedotknutá zostala len posledná
miestnosť. K usmrteniu a zraneniu osôb
nedošlo, aj vďaka tomu, že požiar vznikol
cez víkend: cez týždeň boli v objekte ubytovaní pracovníci istej firmy, pôsobiaci tu na

hasiť vtedy už rozsiahly požiar s epicentrom
v okolí spoločenskej miestnosti objektu. V
areáli bolo v tom čase niekoľko psov v neďalekých volierach, tam sa oheň nepreniesol.
Želiezovským hasičom prišli o krátky čas na
pomoc aj kolegovia z Levíc, do výcvikového
centra prišli aj niekoľkí členovia MKK Hron,
primátor aj niektorí pracovníci mesta. Hasiči
museli rozobrať časť strešnej konštrukcie,

montážach.
Aj keď požiar v nočných hodinách zahasili, ráno museli hasiči opäť zasahovať, keď
z budovy opäť začalo dymiť. Po opätovnom hasení nastúpili vyšetrovatelia HaZZ
i polície, konkrétnu príčinu požiaru sa im
však nepodarilo zistiť, ako ani zavinenie
cudzou osobou. Škoda bola vyčíslená na
21 tis. eur.

Členovia Miestneho kynologického klubu Hron, ktorých sa na druhý deň zišla
v areáli výcvi kového strediska asi desiatka, boli udalosťami zdrvení. Pomerov neznalý okoloidúci by mohol mať dojem, že v noci zhorel rodinný dom, v ktorom bývali.
Stredisko považovali za svoju srdcovú záležitosť a tak k nemu pristupovali. Nekonečné
hodiny brigádnických činností, vybavovačiek, zháňania stavebného materiálu či ďalších súčastí vybavenia, odborná literatúra, ale aj spomienky zachytené v archívnych
záznamoch, fotografiách, oceneniach či samotnej atmosfére „cvičáka“ ľahlo popolom.
Pritom po takmer dvoch desaťročiach zveľaďovania areálu sa objekt mal dostať do majetku klubu, odpredaj odsúhlasilo zastupiteľstvo, predseda už bol prizvaný k podpisu
kúpno-predajnej zmluvy. „Len za ostatné dva roky sme do budovy investovali asi dvestotisíc korún,“ odhaduje Štefan Csudai, dlhoročný člen klubu. „Všetky diplomy, kronika,
fotky a knihy zostali vnútri a zhoreli, je to neuveriteľné,“ poznamenáva s neutajiteľným
smútkom v očiach Pavol Alakša, hospodár a zakladateľ klubu. „Fungujeme naďalej,
činnosť neprerušíme a keď sa bude dať, postavíme novú budovu. Je až neuveriteľné, koľko telefonátov dostávam s ponukou pomoci v rôznych formách,“ hovorí predseda klubu
Branislav Alakša a v jeho slovách cítiť energiu a nepoddajnosť, ktorá pomohla členom
klubu zveľadiť mestský areál a vybudovať kynologický klub, ktorý je svojou štruktúrou
a odhodlaním svojich členov určite medzi slovenskou elitou. Preto nie je ťažké nechať
sa strhnúť nadšením svodovských kynológov a uveriť, že onedlho na mieste požiarom
zničenej budovy vyrastie nový objekt.
(ik)
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Žijeme v zaujímavej dobe, keď z týždňa
na týždeň sa učíme novým výrazom, aj takým, ktoré mali byť všeobecne známe a platné
vždy a všade. Takým výrazom je napríklad
rozpočtová zodpovednosť, ale bez dlhého
premýšľania nachádzame aj ďalšie nové, ako
euroval, PIIGS, intervenčný mechanizmus,
dvojrýchlostná Európa, a to so spoločným
menovateľom: krízou. Slovo, ktoré v súčasnosti
používajú ako strašiak na všetko, pričom ide
len o dôsledok pôsobenia ľudského faktora
nielen v ekonomike. ...
Strašiak zavítal aj do nášho mesta,
keďže nevynechal takmer žiadny kút vyspelého sveta, len v niekoľkých krajinách,
ako napríklad Švajčiarsko či Nórsko, sa
prejavuje v miernejšej podobe. V Želiezovciach a celkovo na Slovensku kríza možno
nevyčíňa v plnej svojej sile, ako v periférnych krajinách, kde hrozí kolaps národných
ekonomík. U nás spôsobila „iba“ pád vlády
(nie sme jediní) a v Želiezovciach vyniesla
na povrch nedorozumenia v chápaní samosprávnych funkcií, výkladu samosprávneho
zákona či tvorby rozpočtu, indukujúce
napätie vo vzťahoch a na zasadnutiach
mestského zastupiteľstva.
Kríza a jej následky sa pritom naplno
prejavujú na financiách samosprávy, nielen
želiezovskej. Mestu počas niekoľkých ostatných rokov poklesol príjem z podielových
daní, muselo realizovať škrty vo výdavkoch
a v polovici tohto roka prepustilo sedem
svojich zamestnancov. Tak sa stalo, že aj
naša redakcia je po týchto škrtoch útlejšia. Redaktor mestských novín bol medzi
siedmymi zamestnancami mesta, ktorých
sa zoštíhlenie týkalo. Týmto mu vyslovujem poďakovanie za jeho prácu na rozvoji
želiezovských mestských novín a nádej, že
zánikom pracovného vzťahu sa spolupráca
nekončí úplne. Faktom zostáva, že štíhlejší
rozpočet a štíhlejšie osadenstvo redakcie rezultujú štíhlejšíe noviny. Počet strán počnúc
decembrovým číslom síce znížime (reagujúc
aj na navrhovaný pokles prostriedkov na
tlač v návrhu budúcoročného rozpočtu).
Nepôjde však o rapídne a neodvolateľné
kresanie rozsahu. Tak, ako v minulosti,
počet strán môže byť z času na čas flexibilne prispôsobený potrebám, samozrejme
v mantineloch rozpočtu mesta. Spolu
s externými spolupracovníkmi, ktorí majú
na srdci osud novín a záujem čitateľov, sa
naďalej budeme snažiť priniesť čo najviac
zaujímavostí zo života Želiezoviec.
Ladislav Levicky
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Ondrejský jarmok na novom mieste
V dňoch 17. až 19. novembra
sa konal už XVI. ročník tradičného Ondrejského jarmoku.
Na netradičnom mieste. Na
Námestí sv. Jakuba boli atrakcie
pre deti a stánky boli rozložené po celej Petőfiho ulici a na
Schubertovej ulici od areálu
Eurospinnu až takmer po pamätný park. Stánky s občerstvením boli umiestnené väčšinou
v zvláštnej zóne na parkovisku
vedľa štadióna.
V 229 stánkoch ponúkali predajcovia z celého Slovenska,
Maďarska, Česka, Poľska a
Rumunska obvykle široký sortiment výrobkov a občerstvenie.
Boli sme zvedaví na ich názory
na priebeh jarmoku, podnety na

zlepšenie i porovnanie s minulými ročníkmi, keďže mnohí z
nich na Ondrejskom jarmoku
nepredávali prvýkrát.
Jozef Zaťko z Trenčína čakal
väčšiu tržbu a svoje nenaplnené
očakávanie pripisoval svojmu
umiestneniu na Schubertovej
ulici smerom k Hronu: „Som tu
takmer na konci, kam ľudia až

tak nechodia. Zdržujú
sa väčšinou na začiatku
a v tej občerstvovacej
zóne. Nepoznám tunajšie
pomery, ale pre mňa by
bolo výhodnejšie, keby
som bol na lepšom mieste. Bolo by zaujímavé
organizovať takéto jarmoky v iných priestoroch,
aby boli stánky rozniestnené v tvare kruhu alebo
obdĺžnika, aby tí ľudia
museli chodiť všade.
Napríklad na štadióne.
Takto je to v tvare T-éčka
a keď sa ľudia vyberú jedným smerom a už sa im
nechce ísť druhým...“
Blízko bol stánok Josefa

Vyskočila z Prahy: „V
Želiezovciach som už
bol. Na tej hlavnej ceste
to bolo lepšie. Nás, čo
sme tu vzadu si ľudia
až tak nevšímajú. Ale
celkovo je to dobré.
Lepšie by bolo, keby
bolo viac ľudí. A keby
ich bolo menej, bolo by
to zase zbytočne rozťahané.“
Štefan Husák zo Svodína predával medovinu: „Som
sklamaný, predtým to bolo lepšie.
Okrem toho zlyhávala aj elektrina...“
Pani Macáková ponúkala rôzne
nápoje a jedlá v stánku Alibaba:
„Na Ondrejskom jarmoku som
predávala už viackrát, ale lepšie
bolo, keď to bolo v centre, pretože
sa tam motalo viac ľudí. Chodili

do obchodov a videli toho viac.
Tu sme dosť odstrčení. A zišlo
by sa robiť výberové konanie na
stánky s občerstvením, pretože na
také malé mesto je tu príliš veľká
konkurencia. Iné mestá robia
výberové konania, podľa prihlášok a skúseností so sortimentom
a obsluhou vyberú predávajúcich,
aby každý z nich zarobil.“
Zaujímavé podnety ponúkol
aj Ladislav Lajtos z Lučenca,
ktorý mal pri štadióne stánok
s občerstvením: „Nie som veľmi
spokojný s obratom. Som síce
medzi stánkami v centre, ale
zastrčený v kúte a prichádza sem
málo návštevníkov. Organizátori
by možno mali prehodnotiť systém rezervácie predajných miest
na jarmoku a inšpirovať sa inými
miestami. Niekde majú napríklad
predajné miesta rozdelené do

niekoľkých sektorov, zadelených
do rozdielnych cenových taríf.
V Rožňave je napríklad možné
rezervovať si miesto pomocou
internetu – mapku predajných
miest nájdeme na stránke mesta,
vyberieme dve-tri možnosti a
prihlasujeme sa už na konkrétne
miesto.“
Helena Parencsésová zo Svodína mala svoj stánok pri obchodnom dome Nesti a ponúkala
chutné Svodínske osúchy: „Som
spokojná, hoci ľudia sa väčšinou
sa len pozerajú. Bývalo to tu
lepšie.“
Na tohtoročnom Ondrejskom
jarmoku sa za prenájom miest
vyzbieralo 16 013 eur, za spotrebu elektrickej energie 129 eur.
MsP vybrala na pokutách 300
eur za porušenie jarmočného
poriadku.
(šh)
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Rastie záujem o podnikateľské poradenstvo
V Centre podnikateľských služieb v budove bývalého domu služieb na Mierovej
ulici bola v rámci projektu Rozvoj podnikateľskej infraštruktúry miest Želiezovce
a Isaszeg prostredníctvom centier podnikateľských služieb zriadená služba bezplatného poradenstva pre podnikateľov. Služba
má prispieť k rozvoju malého a stredného
podnikania cestou poradenstva v rôznych
oblastiach podnikania od samotného zakladania živnosti alebo právnych subjektov až
po otázky pôsobenia, právnych, finančných
a účtovníckych vzťahov. Súčasťou projektu
je aj webová stránka www.zeliezovce-isaszeg.eu, informujúca nielen o projekte, ale
aj o poskytovaných poradenských službách
v rámci neho. V minulom čísle našich
novín sme predstavili situáciu v oblasti
záujmu o právne služby. Tentoraz sme sa
zamerali na poskytovanie poradenstva
v oblasti finančných služieb. Zhovárali sme
sa s poradcom Máriom Sebőkom, ktorý sa
vyjadril, že počítal s väčším záujmom z radov podnikateľskej verejnosti a záujemcov
o podnikanie.
– Je veľká škoda, že verejnosť vo väčšej miere
nevyužíva túto iniciatívu, ktorú mesto vďaka
projektu vytvorilo. Myslím si, že každý podnikateľ má vo svojej činnosti oblasti, kde by
možno potreboval poradiť.
Čoho sa týkali otázky záujemcov, ktorí využili možnosť bezplatného poradenstva?
– Viacmenej to boli otázky od živnostníkov,
resp. záujemcov o živnosť. Málo bolo záujemcov uvažujúcich o založení právnickej osoby.
Otázky návštevníkov poradenského centra
sa týkali celého spektra tém, počnúc od všeobecnej roviny až po financovanie konkrétnej
činnosti v zahraničnom obchode. Boli to napríklad otázky typu: prečo, ako sa mám stať
živnostníkom, aké povinnosti ma čakajú, či
sa oplatí byť platcom DPH, aké výhody alebo
nevýhody má prípadný súbeh zamestnania
a živnostenského podnikania, aké sú platobné
podmienky, spôsoby platby, spôsoby financovania určitej činnosti v obchodnom styku so
zahraničným partnerom a podobne. Boli tu
však aj záujemcovia, ktorí sa pýtali na témy
mimo okruhu podnikateľských aktivít – prevod pôdy, administrácia dedičstva...
V ktorých oblastiach môžete konkrétne vy
ako finančný poradca pomôcť záujemcom
o podnikanie a aktívnym podnikateľom?
– Pôsobil som v mnohých oblastiach, aj ako
bankový zamestnanec, aj ako podnikateľ.
Podnikám od roku 1994 v poľnohospodárstve

aj ako živnostník. Viem poradiť v oblasti
všeobecných otázok, napr. čo prináša každodenný živnostenský chlebíček, aké povinnosti
sú voči štátnej správe, obchodným partnerom,
ako na nadväzovanie obchodných vzťahov,
ale napríklad aj v oblasti prevencie nedobytných pohľadávok, v tom, akú formu zmluvy,
aké platobné nástroje zvoliť či už v domácom
alebo zahraničnom platobnom styku. Tieto
oblasti som mal na starosti najprv v Poľnobanke, potom v Poštovej banke. Poradím v
oblasti financovania podnikateľského zámeru
formou bankového úveru, upozorním ich na
prípadné riziká. Viem im poskytnúť pohľad
človeka, ktorý sedel na oboch stranách úverovej barikády – na tej, kde sa úvery žiadajú, aj
na tej, kde sa schvaľujú.
Uviedli ste príklad: otázka, či sa stať plat-

com DPH alebo nie, je určite zaujímavá aj
pre už pôsobiacich podnikateľov...
– Určite sú v tejto oblasti veľmi sofistikovaní
odborníci, ktorí sa zaoberajú účtovníctvom.
Zo skúseností každodenného života viem
poradiť, či v danej konkrétnej oblasti to je výhodné alebo nie. Určite to nie je výhodné napríklad v oblasti predaja koncovému užívateľovi, tam zmysel byť platcom DPH nemá, ale
ak je tam zapojený určitý medzičlánok, v tom
prípade to už môže byť celkom zaujímavé.
Mohli by sme prípadne toto poradenstvo
predstaviť na konkrétnom prípade?
– Vezmime si napríklad tému financovania
– čo je najlacnejšie financovanie podnikania?
Určite budú so mnou podnikatelia súhlasiť, že
najlacnejším je dodávateľské financovanie.
Možno to niekto nerád počuje, ale jednodu-

cho je to tak, najmä v prípade začínajúcich
podnikateľov. Pokiaľ záujemca o podnikanie
je v stave získať nejakú formu dodávateľského
financovania, tzn. dlhšiu splatnosť faktúr, inú
formu platby, odloženú platbu, komisionálny
predaj alebo podobne, je to preňho určite
výhoda, lebo sú to akoby peniaze zadarmo.
Samozrejme v rovine, že faktúru zaplatiť chce,
nie je to o tom, že chce partnera podviesť, ale
je to cesta získania financií.
Financie sú potrebné k úspešnému podnikaniu. Akú úlohu však zohrávajú pri
naštartovaní podnikania?
– Mnohí majú klamlivú predstavu: keby som
mal milión, tak by som... Väčšinou keby som
im dal milión, aby začali, tak by to nechali
tak. Podnikanie dnes je naozaj o hľadaní
medzery v trhu a nápadu a nie otázka peňazí
a až potom hľadania činnosti. Mnohé živnosti
začali s jednoduchým nápadom a podarilo sa
im ho aj bez veľkých peňazí pretaviť do úspešného podnikania.
Ako často použivajú podnikatelia nástroje na zabezpečenie – napríklad faktoring
či dokumentárny akreditív?
– Drobní podnikatelia a živnostníci skôr pomenej, veľké firmy samozrejme využívajú tieto nástroje. Pri faktoringu existuje aj domáci
faktoring, sú tu firmy, ktoré sa tomu venujú.
Treba však poznamenať veľmi dôležitú vec:
99 % faktoringových spoločností, ktoré prefinancujú dodávateľské faktúry, poskytujú tzv.
regresný faktoring. To znamená, že v prípade,
že sa odberateľ rozhodne faktúru nezaplatiť,
peniaze z prefinancovania faktúry musím
vrátiť faktoringovej spoločnosti. Čo sa týka
akreditívu, je to veľmi dobrý nástroj, som jeho
dlhodobým fanúšikom. Jeho využitie je však
skôr v sfére zahraničného obchodu, tuzemské
akreditívy medzi dvomi domácimi subjektmi
sú viac-menej raritou. Je vhodný v prípade,
že strany chcú mať istotu, že tovar príde
z bodu A do bodu B a platba príde z bodu
B do bodu A. Je to ideálny, efektívny a nie
drahý nástroj. Predpokladáme, že prípadní
záujemcovia, ktorí by sa prišli informovať
do Centra podnikateľských služieb, by boli
v pozícii dovozcu tovaru. Z pohľadu dovozcu: má istotu, že tovar príde v očakávanej
kvalite, ako začínajúci podnikateľ neriskuje
napríklad to, že platbu pošle do zahraničia
a tovar mu nepríde. V prípade akreditívu
druhá strana dostane platbu, keď odberateľ
dostane tovar.
Ďakujem za rozhovor.
Ladislav Levicky

Obsah tejto tlačovej správy nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.
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Škrupinatá pomoc
spoločenstva

„Pripravujte projekty a podávajte ich, lebo
keď ich nepodáte, podporu získať ani nemôžete,“
znelo a znie na rôznych inštruktážach, školeniach od roku 2007 v súvislosti so súčasným
programovacím obdobím Európskej únie, ktoré
potrvá do roku 2013. To je šanca, ktorú musíme
využiť - hovorili si predstavitelia miest a obcí na
Slovensku - teraz rozbehneme nevídaný rozvoj.
Ten sa vlastne aj rozbehol, keď si uvedomíme,
koľko prostriedkov máme k dispozícii v programovacom období 2007–2013 – vyše 11 mrd. eur.
Aká je však realita?
Po niekoľkých rokoch expanzívneho „projektovania“ subjekty realizujúce rozvojové projekty
z eurofondov nadobúdajú nové skúsenosti.
Najviac sa vďaka týmto projektom darí spoločnostiam, ktoré pre obce, mestá a firmy spracúvajú žiadosti o nenávratné finančné príspevky
s dobrými kontaktmi na správnych miestach.
A možno „kontaktom“. Investori, ktorí sa spoliehali na to, že z naprojektovaných investícií budú
musieť znášať 5 %, si postupom času uvedomili,
že pre rôzne neuznateľné, no potrebné položky sa
spolufinancovanie šplhá miestami do výšky až
niekoľkých desiatok percent, nehovoriac o cene
požičaných peňazí na predfinancovanie jednotlivých etáp projektov, ktorá pri úrokoch na niekoľko miliónov eur nie je zanedbateľnou čiastkou.
Ani najväčší optimisti nepredpokladali, že termíny na prefinancovanie investormi vynaložených
prostriedkov budú do bodky dodržané. Meškanie
o pol či trištvrte roka s uhrádzaním nákladov
zo strany ministerstiev však môže byť pre
niektoré, najmä menšie samosprávy likvidačné.
To je mimochodom aj prípad Želiezoviec, ktoré
začali vlani v lete realizovať dva veľké projekty
– rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny a rekonštrukciu ZŠ na Mierovej ulici. Krátko pred
ukončením projektov mesto ešte nedostalo ani
jednu z platieb, ktoré mali prebehnúť v štvrťročných intervaloch a namiesto dvakrát 5 % muselo
po celý čas znášať všetky náklady oboch projektov, ktoré realizovalo z preklenovacieho úveru.
Takýto postup má katastrofálny účinok na tok
hotovosti ktoréhokoľvek subjektu a značné dodatočné náklady na úroky takéhoto úveru, ktorý
by za normálnych okolností bol potrebný iba na
preklenutie krátkeho obdobia od vynaloženia
prostriedkov po prefinancovanie nákladov.
Keď k tomu pridáme problémy s firmami zaručene úspešnými pri verejných obstarávaniach,
ktoré často majú iba právnikov a stavbárov už
nie, nemôžeme sa diviť, že po niekoľkoročných
skúsenostiach mnohí europrojekty odmietajú.
Možno týmto procesom prešli aj ostatné štáty
únie, možno je to stredoeurópske dedičstvo,
faktom však zostáva, že z pôvodnej sliepky, ktorá
mala znášať zlaté vajíčka je sliepka, ktorá tieto
vajíčka z veľkej časti aj konzumuje. A občanom
zostávajú škrupiny...
Ladislav Levicky

december 2011
Projekt Art For Help žije naďalej a darí
sa mu. V Leviciach...
LEVICE (šh) - V sobotu 26. novembra bola v priestoroch Tekovského múzea slávnostne otvorená predaukčná výstava obrazov 22 umelcov, ktorí ponúkli 46 svojich diel na
vydraženie, aby bol
výťažok
venovaný
sociálne odkázaným.
Ide o piaty ročník
projektu Art for
Help, ktorého prvé
tri ročníky sa konali
v Želiezovciach a občianske
združenie
Formika ho odovzdalo Leviciam, kde preň
boli vytvorené priaznivejšie podmienky.
Záštitu nad podujatím prevzala viceprimátorka Levíc Beáta
Vrábelová,
ktorá
výstavu otvorila, slova sa potom ujal Csaba Tolnai, ktorý prítomným predstavil autora
myšlienky – želiezovského maliara Jozefa Kanyuka, o hudobnú vložku sa postaralo známe súrodenecké duo Tina a Tomáš Prištiakovci.
Aukcia sa bude konať dňa 11. decembra o 16.00 hod. v koncertnej sále Tekovského múzea.

Poplatky za odpad sa nemenia
Výdavky obyvateľov Želiezoviec spojené s poplatkami za odvoz odpadu sa v budúcom
roku zrejme nezvýšia. Vyplynulo to z rozpravy o návrhu budúcoročného programového
rozpočtu mesta. Vývoz komunálneho odpadu v súčasnosti dotuje mesto vo výške 40 %,
vyhlásil primátor Pavel Bakonyi na novembrovom zasadnutí MsZ v rámci prerokovania
návrhu rozpočtu na budúci rok. Primátor konštatoval, že je všeobecná zhoda medzi poslancami nezvyšovať dane a poplatky, čo platí aj v prípade poplatku za uloženie komunálneho odpadu, najmä keď sa rysuje investícia zameraná na zhodnocovanie odpadu, ktorá by
mala mestu zabezpečiť prísun finančných prostriedkov. V návrhu rozpočtu na rok 2012 sa

počíta so zvýšením výdavkov na nakladanie s odpadmi oproti tomuto roku. Podľa vedúcej
príslušného odboru MsÚ Emese Gubíkovej je nárast spôsobený zvýšenými výdavkami za
umiestnenie stavebného odpadu. V návrhu rozpočtu sa počíta s bežnými výdavkami v oblasti nakladania s odpadom vo výške 300 tis. €.
(ik)
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Námestie prístupnejšie
Možnosť je daná, avšak ťažko využiteľná, takto rozmýšľali mnohí šoféri, ktorí sa v uplynulých mesiacoch–rokoch
dozvedeli o možnosti parkovať na Námestí sv. Jakuba.
Napokon, parkovali tam mnohí, alebo ako kedy... Jedinečnosťou tohto parkoviska nebola totiť preplnenosť,
ako v centrách mnohých iných miest, ale ťažký prístup.
Námestie bolo pred niekoľkými desaťročiami upravené
s cieľom poskytnúť dostatok priestoru pre dav prvomájových sprievodov zašlých časov. Keď sa budeme držať
používaného (i keď teraz trochu asociovaného) výroku:
o zašlých len dobré aleb nič, tak o pôvodnej funkcii námestia, medzitým pomenovaného po jednom z apoštolov, radšej taktne pomlčíme a stroho iba konštatujeme:
počas ostatných dvoch desaťročí na účely spolčovania
slúžilo iba čo by sme na prstoch spočítali, preto celkom
logicky občasnú nadvládu prevzali v tejto lokalite autá.
Niektoré z nich však mali pre neupravený povrch nájazdu problém dostať sa na vytúžené voľné parkovacie
miesto v centre mesta. Logický a opodstatnený bol teda
návrh poslanca Ladislava Vékonya na jednom z tohtoročných zasadnutí mestského zastupiteľstva, týkajúci sa úpravy nájazdu na námestie. Naša municipálno-privátna firma (Eurospinn) návrh
zrealizovala začiatkom októbra a na potešenie želiezovskej motoristickej verejnosti je námestie, dočasne určené aj na parkovanie, prístupné
všetkým, ako aj návštevníkom nášho mesta. Obyvatelia si môžu zaželať len mnoho takýchto postrehov a bezproblémových realizácií. (ick)

Projekt po úspešnej realizácii
Aj rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy na Mierovej ulici je jedným
z úspešných projektov podaných mestom.
Je súčasťou Regionálneho operačného
programu, prioritnej osi 1 – Infraštruktúra
vzdelávania. Projekt rátal s rozpočtom vo
výške 1 071 41,21 eur.
Dnes môžeme povedať, že aj realizácia
úspešného projektu je úspešne za nami.
Všetky budovy boli zateplené a omietnuté
a boli na nich vymenené strešné krytiny.
Na budovách školského klubu detí, jedálne
a na telocvični boli vymenené okná. Pre d
vchodom do hlavnej budovy bol vybudovaný bezbariérový prístup, pribudli aj bezbariérové toalety. Vymaľované boli všetky
triedy, kabinety i toalety, vymenené gumolity
a dlaždice, vyčistené parkety, kompletne bola

vymenená vodoinštalácia, rekonštruované
hydranty. Zakúpený bol nový nábytok,
elektronický vrátnik a 3
interaktívne tabule.
Rekonštrukcia prebiehala aj počas riadneho vyučovania, ktoré sa muselo
prispôsobovať termínom
stavebných úprav. Vedenie školy i vyučujúci sa
tak museli vyrovnávať s
mnohými komplikáciami
a neustále hľadať mnoho
náhradných riešení. Nakoniec sa však všetko zvládlo
a odmenou pre nich i žiakov sú vynovené priestory,
na ktoré mohli byť hrdí aj počas nedávnej
oslavy 50. výročia otvorenia
hlavnej budovy.
Okrem zníženia

energetickej náročnosti školského komplexu,
ku ktorému vďaka rekonštrukcii došlo, škola

bude poskytovať väčší komfort žiakom i učiteľom, čím nepochybne prispeje aj k skvalitneniu výchovno-vzdelávaciemu procesu. A
to je najdôležitejšie...
(pm)

Európsky fond regionálneho rozvoja
“Investícia do vašej budúcnosti”
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Len skutočné úspechy sú trvalé...

Kincső opäť jubiluje
Prirovnanie k prvoligovým želiezovským futbalistom, ktorí sa stali majstrami
Slovenska, som už raz použil. Nerád sa
opakujem, ale nič lepšie mi nenapadlo ani
teraz, keď sa opäť stalo niečo podobné.
Futbalistom zatiaľ nie, ale
tanečníkom detského a mládežníckeho
folklórneho
súboru Kincső áno. Úspech,
aký sa na Slovensku nedá
prekonať…
Vlani oslávili 15. výročie
svojej existencie. V tomto
roku je to teda už 16 rokov,
čo sa niekoľko nadšencov
rozhodlo zmeniť nie celkom
normálny stav:
Želiezovce boli mestom známym v celom
bývalom
Československu
najmä vďaka celoštátnemu
folklórnemu festivalu organizovanému Csemadokom.
Každoročne sem prichádzali desiatky folkórnych súborov z mnohých krajín. Samotné Želiezovce - mesto folklóru, však žiadny
vlastný súbor nemali. A napriek niekoľkým
pokusom o jeho založenie každý z nich po
čase stroskotal...
Alexander a Esztera Juhászovci mali
niekoľkoročné skúsenosti s vedením
folklórneho súboru v Leviciach a po svojom návrate do Želiezoviec našli v sebe dosť
odhodlania, aby sa popasovali s počiatočnými ťažkosťami. Sami však vtedy netušili,
čo sa z toho vyvinie.
Za podpory mesta, najmä však rodičov,
postupne vytvorili tím – detský a mládežnícky súbor, napokon i družstvo rodičov
detských členov. Vystúpenia doma, v okolí,
zahraničné zájazdy, festivaly i súťažné prehliadky. A s nimi úspechy.
Aj rok 2011 bol v znamení úspechov
celého súboru, jeho časti – komorného
súboru i tanečníkov ako sólistov. Súbor sa
umiestnil v zlatom pásme na 23. ročníku
celoštátnej súťažnej prehliadky detských
folklórnych súborov a na 36. ročníku detského folklórneho festivalu Pod Likavským
hradom. Na 6. EszterLánc skončil takisto
v zlatom pásme. Bence Zsombor Juhász
ako sólový tanečník sa na tu umiestnil tiež
v zlatom pásme. Ako pár s Alexandrou Batárovou za účasť na 57. ročníku folklórneho
festivalu Východná dostali od Národného
osvetového centra ďakovný list a na XIX.
ročníku medzinárodnej súťažnej prehliadky
sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova
ostroha – ďalšie zlaté pásmo... Čo viac sa dá
v tejto oblasti na Slovensku získať? V sobotu sa komorný súbor zložený z piatich
párov zúčastní na prehliadke choreografií
v Sládkovičove (výsledok bude známy až po

uzávierke tohto čísla novín). A to všetko sú
„len“ súťaže. Okrem nich súbor (alebo jeho
časti) absolvuje aj množstvo vystúpení doma
i v zahraničí.
Pri ich počítaní prišli na to, že v tomto

jednotlivých tanečníkov a najmä výraz a
nadšený prejav. Okrem kvalitného odborného vedenia je ich úspech zjavne postavený
na zanietenosti mladých tanečníkov, ktorá
je výsledkom prístupu manželov Juhászovcov. Práve ich pedagogický prístup ocenili
odborníci pri vlaňajšom jubileu. Súbor je
súdržnou komunitou ľudí rôzneho veku,
ktorých spája láska a úcta ku kultúre svojich
predkov. Sami o sebe hovoria: „Sme jedna
veľká rodina.“
Okrem zachovávania ľudovej kultúry,
kultivovania svojho okolia, reprezentovania
mesta, krajiny a národa tu ide aj o vzdelávanie a výchovu mladej generácie a šírenie
niečoho, na čo sa dnes veľmi často zabúda:
Okrem vytrvalej a systematickej práce býva
druhou polovicou tajomstva každého skutočného a trvalého úspechu prístup. K práci
i k sebe navzájom.
Ale dosť už rečí... Radšej sa 30. decembra na

roku budú mať za sebou 499 vystúpení!
Preto sa rozhodli ešte v tomto roku uskutočniť aj jubilejné päťsté vystúpenie. Kde?
V Želiezovciach...
Chváliť či preceňovať všetko domáce je
u lokálpatriotov považované za prirodzené.
Ale priazeň publika bez ohľadu na miesto,
pôvod a národnosť a ocenenia odbornými
porotami sú niečo iné. A Kincső obstáli
v akejkoľvek konkurencii, medzi slovenskými i maďarskými súbormi, domácimi i
zahraničnými, a to aj na súťažiach, kde sa
nebral žiadny ohľad na príslušnosť k akejkoľvek národnostnej menšine. Jednoducho
– kvalitná choreografia i tanečné schopnosti

18. hodinu vyberme do Domu kultúry a presvedčme sa o tom na vlastné oči a uši. (šh)

Miešaný zbor Franza Schuberta účinkoval 6. novembra v Búči na slávnostnej bohoslužbe v miestnom kostole reformovanej cirkvi. Na podujatí spomínali na duchovného a vedca Mihálya Katonu.
Následne zbor vystúpil na otvorení Pamätnej výstavy F. Liszta v miestnej základnej škole. (hg)
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ZUŠ: ocenenia zo súťaží, záujem aj v okolí
Základná umelecká škola Franza Schuberta
v Želiezovciach v uplynulých týždňoch dosiahla ďalšie výrazné úspechy, ktoré ju spolu
s ďalšími triumfmi v celoštátnych súťažiach
udržujú v elite umeleckých škôl na Slovensku. Naposledy to boli hudobné súťaže, na
ktorých želiezovskí žiaci dosiahli pozoruhodné výsledky. Koncom novembra sa
konal v Nižnej 10. ročník celoštátnej súťaže
v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch s názvom Čarovná flauta. V
2. kategórii v hre na drevených hudobných
nástrojoch získal Ľudovít Štefanec 1. miesto,
v 3. kategórii rovnakej súťaže Attila Mézes 2.
miesto. Na súťaž ich pripravil Ľuboš Neviďanský, korepetítorom bol Eugen Banda.
Začiatkom decembra zorganizovala ZUŠ
Miloša Ruppeldta v Bratislave 3. ročník
Dní Miloša Ruppeldta, súťaže v komornej
hre pre klavírne duá a v sólovom klasickom
speve. V súťaži si mimoriadne dobre počínala žiačka želiezovskej ZUŠ Noémi Balážová, ktorá napriek tomu, že išlo o jej prvú
účasť v takejto súťaži, získala v 2. kategórii
Čestné uznanie a osobitnú pochvalu poroty.
Na súťaž ju pripravila Diana Horváthová,
jej korepetítorkou bola Nataša Mesárová.

Žiakom i pedagógom ZUŠ F. Schuberta
gratulujeme.
Našťastie. kvalitu želiezovskej umeleckej

vedenie školy odrieknuť pre časovú tieseň.
Verejnosť sa môže s činnosťou ZUŠ oboznámiť na vianočnom koncerte, spojenom s

školy oceňujú aj v našom meste a okolí,
svedčí o tom aj fakt, že len v decembri absolvujú žiaci hudobného odboru 8 koncertov,
pričom mnohé vystúpenia v okolí muselo

výstavou prác žiakov výtvarného odboru a
vianočnou burzou. Podujatie sa uskutoční
21. decembra o 16:00 hod. v Dome kultúry v
Želiezovciach.
(ik)

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ!

EHES – európsky projekt o zdraví

Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo so sídlom v Želiezovciach
vyhlasuje regionálnu súťaž detí a mládeže vo
výtvarnom prejave pre žiakov základných a
stredných škôl Dolného Pohronia na tému
„Moja rodná obec“.
Kategórie súťažiacich:
A) deti vo veku od 11 do 15 rokov
B) mladí vo veku od 16 do 20 rokov
Súťažiť môžu deti a mladí z obcí združených
v našom občianskom združení: Čaka, Čata,
Farná, Hontianska Vrbica, Hronovce, Keť,
Kukučínov, Kuraľany, Málaš, Malé Ludince,
Nýrovce, Plavé Vozokany, Pohronský Ruskov,
Sikenica, Šalov, Šarovce, Tekovské Lužany,
Turá, Veľké Ludince, Zbrojníky, Želiezovce.
Najkrajšie a najkreatívnejšie práce budú
odmenené a zverejnené v druhom čísle občasníka DRP „Dolné Pohronie“. Vylučujú sa
práce zhotovené na PC. Na zadnú stranu práce napíšte meno, adresu a kategóriu, v ktorej
sa do súťaže prihlasujete. Na obálku napíšte
„Výtvarná súťaž“.
Práce do výtvarnej súťaže posielajte alebo
odovzdajte do kancelárie OZ DRP, ktorá sídli
na Mestskom úrade v Želiezovciach, (SNP
2, 937 01, Želiezovce, 2. posch.). Kontakty:
0905/164 423 (M. Szabóová), 0905/245 514
(J. Melczerová) alebo 0948 398 872 (R. Harangozóová). Termín na odovzdávanie prác:
19.12.2011, 16.00 hod. Tešíme sa na zaujímavé
práce!
Kolektív OZ DRP

Vážení občania,
v mesiaci december dostanete viacerí od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so
sídlom v Leviciach pozvanie na návštevu do našej poradne zdravia s cieľom plnenia úloh
vyplývajúcich z celoeurópskeho projektu EHES. Obraciame sa na Vás so žiadosťou o spoluprácu na tomto projekte.
EHES je projekt zameraný na získanie informácií o zdravotnom stave obyvateľstva jednotlivých štátov Európskej únie (EHES = European Health Examination Survey / Zisťovanie
zdravia Európanov).
Úlohou projektu je získanie kvalitných a porovnateľných údajov o zdraví a zdravotných
rizikách dospelej populácie v celej Európe. Získané informácie budú použité na plánovanie
zdravotnej politiky, preventívnych aktivít a potrieb zdravotnej starostlivosti.
EHES zahŕňa zber údajov prostredníctvom dotazníka, jednoduché fyzikálne vyšetrenia
(hmotnosť, výška, obvod pása), meranie tlaku krvi a biochemické vyšetrenie krvi (celkového
a HDL cholesterolu, glukózy – cukru, triacylglycerolov – tukov). Výsledky vyšetrení budú
zaslané aj príslušným ošetrujúcim lekárom. V okrese Levice bude vyšetrených 70 účastníkov
štúdie vo veku 18 – 64 rokov zaradených do súboru náhodným výberom na celoslovenskej
úrovni (na Slovensku spolu 2 500). Účastníci štúdie po vyšetrení dostanú malé občerstvenie
a 5 eurovú poukážku na nákup.
Získané informácie budú spracované za dodržania podmienok ochrany osobných údajov
a nebudú použité na žiadne iné účely. Všetky získané informácie budú prospešné aj pre Vás,
lebo sa dozviete cenné informácie o svojom zdravotnom stave.
Na vyšetrenie je potrebné prísť ráno nalačno. Piť je povolené len čistú vodu. Lieky, ktoré
respondent bežne užíva, je potrebné užiť najmenej hodinu pred vyšetrením. Je potrebné vyhnúť sa zvýšenej pohybovej aktivite a fajčeniu.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach bude vyšetrenia vykonávať do konca roku 2011 v Leviciach na ulici 29. augusta č. 2 (žlto-zelená budova 6-bytovky
nachádzajúca sa pri starom vstupe do areálu nemocnice) na základe písomného pozvania
respondentov.
Za ochotu spolupracovať na realizácii tohto projektu Vám v mene RÚVZ v Leviciach
vopred ďakujem!
MUDr. Alena Frtúsová, MPH, regionálny hygienik
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Ladislav Sokol (nar. 29. 8. 1961, Želiezovce)

výzvu. Pamätám si na meranie síl s prvoligoFutbal je hrou života a v prípade hráča,
minút. Mužstvo bolo v tých časoch doplňované
vým, rešpektovaným tímom Dunajskej Stredy.
ktorý to v tejto hre niekam dotiahol, je aj
vojakmi z Levíc. Náš vlak meškal, zápas sme
Jednogólový náskok súpera sme obrátili a nad
zrkadlom života. Zmysel tejto všeobecne
museli začať včas, a tak som sa dostal do zákdružstvom zo Žitného ostrova sme vyhrali 3:
platnej myšlienky v plnej miere potvrdzujú
ladnej zostavy namiesto Mira Kokošku. V pia1. Zolo Pásztor v niekoľkých majstrovských
myšlienky, ktoré odzneli počas asi hodinovétej minúte prišiel Kokoška a tréner Tibor Fúrik
sezónach rozvlnil sieť brán súperov aj tridho rozhovoru. Moju otázku týkajúcu sa toho,
ma poslal pod sprchy. Z hracej plochy som
saťpäťkrát. Veľká časť gólových prihrávok
kam by sa zaradil na zozname želiezovských
odchádzal s plačom, zbalil som si svoje veci a
pochádzala odo mňa. Je predstaviteľné, že
futbalistov všetkých čias, skromne odmieta,
rozhodol som sa, že nikdy viac nevstúpim na
šance by som nedokázal
ale ihneď dodáva, že nemá dôvod
zužitkovať a Zoli by
na hanbu. V počiatkoch pôsobil ako
nebol schopný rozohrať
útočník, neskôr sa posunul o niena centimetre presné
čo vzad do zálohy, ale na všetkých
prihrávky. Futbalu som
postoch bol Ladislav Sokol hráčom
obetoval mnoho, ale aj
s mimoriadnymi technickými danosveľa som od neho dostal.
ťami, jeho lopty brána akoby priťaStál ma množstvo času,
hovala. Vráťme sa však k začiatkom.
ale neľutujem. Na zlé veci
„Mohol som mať asi šesť rokov, otec
som zabudol a na dobré
hrával v mojej rodnej obci – Svodove a
sa príjemne spomína.” V
ja som pomáhal družstvu tým, že som
roku 1997 pôsobil ako
zbieral lopty. Nemal som ťažkú úlohu,
tréner a spolu s ďalšími
športový klub mal iba dve lopty. Vtedy
funkcionármi doviedol
som sa začal vážne zaujímať o futbal
želiezovské
družstvo
a vtedy som sa naozaj zaviazal tomuto
športu. Klub síce nemal organizované V období vynikajúcich výsledkov. Ladislav Sokol štvrtý sprava v hornom rade. dospelých do III. ligy.
Aktívne
pôsobenie
žiacke družstvo, ako žiaci sme však
želiezovské športovisko. Náhly príval hnevu
ukončil ako 38-ročný v našom meste. Ešte 6
cestovali autobusovým prívesom ťahaným
však trval iba dva dni, na utorkový tréning
rokov pôsobil ako hrajúci tréner v Šarovcitraktorom uja Jána Trabacha na zápasy do
som prišiel medzi prvými. Odvtedy som tu!”
ach, Málaši, Farnej a Pohronskom Ruskove.
Veľkého Dvora, Nýroviec či Šaroviec,“ spoPočas svojej dlhej kariéry boli jeho spoluhráčTri roky pôsobí ako predseda Mestského
mína si s oduševnením na začiatky Ladislav
mi Belák, Duchoň, Benčík, Košportového klubu v Želiezovciach, pritom
Sokol.
koška, Csikós, Chytil, Pásztor,
trénuje prípravky. Je poslancom mestského
Po skončení základSzabó, Janšík, Gulyás, Balogh,
zastupiteľstva, riadi športovú komisiu. Podnej školy sa zapísal na
Trnavský, Csala, Kricsmérik,
niká, vo svojom voľnom čase hráva spolu
vojenskú strednú školu
Herceg. Trojročné pôsobenie v
s rodinou volejbal, pláva, lyžuje, bicykluje
v moravskom HolešoLeviciach od roku 1984 mu prisa a samozrejme hrá futbal. Jeho 12-ročný
ve, kde počas štyroch
nieslo rozhodne veľa ponaučesyn je stredopoliarom v našom III-ligovom
rokov chrlil góly v tania. „Zaujímavé obdobie, málo
žiackom družstve. „Spolu s mojimi pomocmojšom štvrtoligovom
príležitostí. Tak by som mohol
níkmi a hráčmi družstva dospelých sme sa
dorasteneckom
tíme.
charakterizovať cyklus strávený
zaoberali možnosťou postupu do IV. ligy. Boli
Ako 17-ročný už účinv I. Slovenskej národnej lige.
by sme radi, keby sa náš plán podarilo uskukoval medzi dospelýDarmo som na každom trétočniť už budúci rok v lete,” prezradil svoje
mi. Keď v končiacom
ningu odozvdal zo seba maxiprianie Ladislav Sokol.
ročníku nebol ochotný
mum, tréner mi nedával šancu.
(ág)
podpísať zmluvu vojaNezabudnuteľné chvíle vo mne
ka z povolania, musel
FUTBAL
yanechali dni strávené s tamoopustiť strednú školu.
jšími
hviezdami
–
Maslenom,
Počas deviatich mesiaVýsledky futbalových družstiev
Bartovičom, Klenkom, Halcov hrával v okresnej
V. LIGA – dospelí – východ
mom, Lackovičom, Chlpekom
súťaži za obec blízko
alebo Slaninom.” Laco sa vrátil
Chebu, potom sa vráHurbanovo - Želiezovce
3:6 (1:5)
na miesto predchádzajúcich
til do Svodova. Jeho
Rotík S. 4, Karko, Rotík T.
úspechov, do Želiezoviec, kde
disciplinovaný herný
Želiezovce - Nesvady
3:2 (1:2)
sa dostal po taktovku trénera
prejav a nekompromisCzíria, Tóth K., Rotík S.
Jána Matiaška a neskôr sa
nú bojovnosť si všimol
aj on sám stal trénerom. Ku
Alexander
Gyürky,
IV. LIGA – dorastenci – juhovýchod
všektému, ku každému mal
ktorý ho navrhol do
pripomienku, radu. Jeho najpozornosti želiezovsPalárikovo - Želiezovce
3:4 (2:2)
väčšou prednosťou asi bolo,
kých funkcionárov. „Na
Dobrovicky 2, Varga D. 2
že svojich zverencov dokázal
tréningy som chodil pešo.
Želiezovce - Šamorín
1:3 (1:2)
sfanatizovať. „Všetky zápasy
V prvom majstrovskom
Varga D.
znamenali pre mňa obrovskú
zápase som odohral päť
nyf.

decenber 2011
Kaviareň MIRACLE Vás pozýva na
RELAX v Zlatú nedeľu 18. decembra 2011 od 9:00 do
17:00 hod. v Dome kultúry v Želiezovciach
Z ponuky: výber kníh v slovenskom aj maďarskom jazyku
(Mestská knižnica Želiezovce, Családi Könyvklub), zdravotné
vazelíny a zdravotná kozmetika z aloe vera, doplnky výživy (firma dr. egrt), prvá zdravá a kráľovská káva DXN, Bachova kvetová terapia, drevené edukačné hračky, minerály, polodrahokamy,
šperky, sošky, telové sviečky, čaje, potravinové doplnky, včelí
med, propolis, medovníkové domčeky, hračky, orgonity, kožené
dekoračné výrobky spojené s ukážkou vyhotovenia, masážne
pomôcky, produkty AGEL, energetické esencie, ochutnávka
belgickej čokolády, OTO Flabélos – profesionálny prístroj na
pohybovú terapiu, jasnovidka Lívia (z relácie Reflex v TV Markíza, ezoterická poradňa), fotenie aury, terapia jemnohmotnými
energiami, archanjelské sviečky.
Prednášky:
10:00–10:45
Dr. Boris Subotič: Centrum liečby tradičnou
čínskou medicínou – Štítna žľaza a jej vplyv
na činnosť vnútorných orgánov.
11:00–11:45
Milada Hitzingerová: SHAMBALA – práca
s energiami Shambali a meditácia
13:00–14:45
Mgr. Svetlana Sopková: AGEL, esencie
15:00–15:45
Mgr. Arnošt Štěpánek: O orgonitoch
Výstava:
Danka Bednárová – Umelecké šperky, výstava spojená s predajom, obrazy na látke, šaty vyrobené ručne z potláčaných a maľovaných látok a zdobené rôznymi aplikáciami

Senior Mentor Program

A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év feletti felnőtteket
keres, hogy – mint mentorok és oktatók – az olvasás elsajátításában
segítsenek a helyi általános iskolás diákoknak. Legyen Ön is a Senior
Mentor Program tagja: segítsen egy fiatal tanulónak, hogy sikeresen
vegye a tanulmányi akadályokat, dolgozzon együtt csapatban más idősebb felnőttekkel, és kapjon havi ösztöndíjat! A pedagógiai tapasztalat
nem előfeltétel.
További információért hívja a 00421 905 543 650 vagy a 0036 20
807 3268-as telefonszámot, valamint látogassa meg a www.civilvallalkozasok.hu honlapot!
A Senior Mentor Program
célkitűzése, hogy 55 év feletti
felnőttek mint mentorok és
oktatók az olvasás elsajátításában segítsék azokat a helyi
alapiskolás tanulókat – egyéni,
délutáni foglalkozás keretében
–, akiknek ez gondot jelent.
A Senior Mentor Program
növeli a tanulók tanulmányi
teljesítményét, és segíti az iskolákat, hogy munkájukban még sikeresebbek legyenek, valamint fokozza a programban részt vevő idősebb felnőttek jólétét. „A program 4. éve működik Magyarországon, jelenleg 21
iskolában vagyunk már jelen. A 2011/12-es tanévben Szlovákiában is
szeretnénk elindítani a programot, támogató szervezetünk a Szövetség
a Közös Célokért. Az induláshoz a program népszerűsítése szükséges,
és mentorok jelentkezését várjuk” – mondta el Igricz Dorottya programkoordinátor. Ma 20 szolgálati helyszínen több mint 80 egyéni tag
teljesít szolgálatot – oktatóként és mentorként – kihívásokkal küszködő
általános iskolákban iskolai tanítás utáni programokban.
(összeállította: ik)
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Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek
3. 11. Kristína Vargová (Želiezovce), 7. 11. Martin Pizúr (Želiezovce)

Sľúbili si vernosť
23. 11. Miroslav Rafael (Kozárovce) a Alžbeta Lakatošová
(Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50

Štefan Kováč

12. 12.

Katarína Dobiášová04. 12.

Ján Szalay

17. 12.

Ildikó Kissová

Štefan Forgáč

22. 12.

Magdaléna Bathóová07. 12.

Štefan Verlík

22. 12.

Helena Lakatosová08. 12.

Helena Napová

26. 12.

Július Duba

12. 12.

Gabriel Tóth

27. 12.

Jana Drevaňová

16. 12.

Brigita Trgiňová

18. 12.

70

Ľubomír Bilý

19. 12.

Ondrej Félix

17. 12.

Štefan Novosád

20. 12.

Ľudovít Balla

21. 12.

Eva Beláková

24. 12.

Štefan Gajdoš

23. 12.

Ľudovít Mocsári

31. 12.

05. 12.

80
60
Ján Salma

Ľudovít Luki

14. 12.

03. 12.

Opustili nás – Elhunytak
6. 11. Alexander Tóth (Keť, 92 r.), Ema Zólyomiová (Želiezovce, 77 r.), 7. 11. Ľudovít Parák (Farná, 60 r.), 10. 12. Eva Líšková (Želiezovce, 61 r.), 11. 11. Ján Húska (Želiezovce, 87 r.), 13.
11. Marianna Dávidová (Želiezovce, 53 r.), 18. 11. Árpád Balog
(Kukučínov, 60 r.), 21. 11. Alžbeta Jozefíková (Želiezovce, 90
r.), 25. 11. Antónia Sántová (Čata, 78 r.), 29. 11. Zuzana Eliadesová (Želiezovce, 92 r.), Ondrej Mészáros (V. Ludince, 80 r.),
30. 12. Estera Némethová (Želiezovce, 91 r.), Mária Horváthová (Nýrovce, 88 r.), 2. 12. Katarína Kohutiková (Želiezovce, 92
r.), 8. 12. Margita Žovová (Zbrojníky, 88 r.)
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Ž a l ú z i e

Zuzanu Eliadesovú

(04-43)

na jej poslednej ceste.

LUNAP - NÉMETH 036/773 91 91 0905 42 00 44

Silvestrovská diskotéka
Dom kultúry v Želiezovciach,
dňa: 31. 12. 2011 o 19:00 hod.
DJ: Ondrej Peleš

Miesto pre Váš inzerát

Konzumné: 20 €
(švédske stoly, novoročný prípitok, alko, nealko v cene)
Info: v kaviarnci MIRACLE (tel. 0905 921 469)

(11-22)

Allianz - Slovenská poisťovňa

oznamuje, že od 1.1.2012 sa regionálne pracovisko
presťahuje do nových priestorov budovy
LUX – EL na Mierovej ulici č.1,
vedľa hotela Schubert (bývalý autoservis Križovič)

(11-21)

Život je ohraničený,
spomienky sú nekonečné...
Úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí odprevadili našu mamičku,

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

• exteriérové
• medziokenné
• interiérové
▪ Protihmyzové sieťky
▪ Silikónové tesnenie okien a dverí
▪ Plastové zhrňovacie dvere
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Az örökéletbe vetett hit reményében emlékezünk drága halottunkra,
Nagytiszteletű

Szakál Attila

„Mert a mi országunk a mennyekben van,
ahonnan a megtartó Úr Jézus Krisztust is
(Fil. 3,20)
várjuk.“

EMLÉKE ÉL!
A költő s a hun fejedelem
nevére hallgatott büszkén,
útitársa volt a küzdelem
élete rögös mezsgyéjén.

Érzékeny volt az igazságra,
ármányok mardosták lelkét,
sok ájtatos farizeusra
koptatta hangját, erejét.

Komárom és Prága nevelte
formálta elveit, hitét,
az Úr hívta el – nem ő tette-,
kiválasztotta gyermekét.

A magányt nagyon nem kedvelte,
szeretni s adni fáradott:
a nyerőt, másokra tette,
feledvén száműzni a gondot.

Igazul élj az Írás révén,
hirdette mindenek felett:
érces, zengõ hangja lévén
a szószék is megremegett.

Az Isten is megelégelte
magányos szélmalomharcát,
s kegyelmébe magához vette
hűséges zselízi szolgáját.

PONÚKA SVOJÍM ZÁKAZNÍKOM:
– vyšetrenie zraku očným lekárom
– široký výber okuliarových rámov
– čistenie okuliarov a šperkov ultrazvukom
– aplikácia kontaktných šošoviek

Info: 036/7712009

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

Cena 16,90
PO STOPÁCH DIVOV SVETA.
Komárno, JTC 2011.
Výpravná farebná obrazová publikácia, darček pod stromček.

kniznicazeliezovce@kredit.sk

Cena 10,29
Banon, Patrick: KRISTOVO DVOJČA
Bratislava, Slovart 2011.
Historický a duchovný význam Jána Krstiteľa v románe.

Kupón

5,00 € zľava
v očnej optike

Očná optika, Ul. Komenského 46, Želiezovce
(oproti supermarketu COOP)

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
Cena 10,92
NAJKRAJŠÍ SVET ROZPRÁVOK
Bratislava, Matys 2011.
Žabí kráľ, Divé labute, O perníkovej chalúpke a mnoho ďalších
rozprávok s krásnymi farebnými ilustráciami.

KEĎ OKULIARE,
TAK OPTOSAN

Ára 9,92
Benedek Elek: LEGSZEBB MESÉI.
Kisújszállás, Pannon 2011.
Az élet vize, A gyémántkrajcár, Az okos leány és sok kápráztató
mese. Bővebb választék mesékből a könyvesboltunkban.
Musilová, M.: RÓMAI EMLÉKEK –Vindobonától Aquincumig.
Ára 14,Pozsony, KÖA 2011.
A 114. oldalon megtalálhatjuk a Zselízröl szóló szöveget és képeket.
Juhász L.: MAGYAR HORGÁSZVIZEKEN. Ára 18,22
Debrecen, TKK.
Halfajok és horgászatuk, horgászeszközök, receptek a nagy, képekkel illusztrált könyvben.

(11-06)

ref. esperesre, a zselízi ref. gyülekezet szeretett lelkipásztorára és drága
édesapára,akit az Úr tíz évvel ezelõtt,
2001. november 27-én hívott el
mennyei kegyelmébe. Emléke örökké él szívünkben!
Gyermekei, unokái, testvérei
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* Sport *

Sokol László (szül.: 1961. VIII. 29., Zselíz)
jutott szerephez. Végzős hallgatóként nem
A futball az élet játéka, és aki játékosként vitte
volt hajlandó aláírni a hivatásos katonai szervalamire az életben, annál az élet tükre. Ennek
az örök érvényű megállapításnak az értelmét
teljes egészében alátámasztották a közel egyórás csevegésünk során
elhangzott gondolatok.
Kérdésemet, mely szerint hová sorolná magát
a mindenkori zselízi
labdarúgók ranglistáján,
szerényen elutasítja, ám
rögvest hozzáteszi, szégyenkezésre egyáltalán
nincs oka. A kezdeti
időszakban csatárként,
később hátravontabban,
középpályás szerepkörben egyaránt szerephez
jutó Sokol László kiváló
technikai tudással meg- A 90-es években. Sokol László az alsó sorban balról a 6.
áldott labdarúgó volt,
ződést, így eltanácsolták a tanintézetből. Kilabdáit vonzotta a kapu. Ámde térjünk viszlenc hónapon át egy Cheb melletti település
sza a kezdetekhez. „Hatéves lehettem, apám
járási osztályban közreműködő gárdájában
szülőfalumban, Szódón focizott, jómagam
futballozott, majd hazatért Szódóra. Gyürky
pedig labdaszedőként segítettem a csapatot.
Sándor figyelt fel fegyelmezett, határozott
Nem volt nehéz dolgom, mivel a sportklub
játékára, ellentmondást nem tűrő küzdeni
csupán két labdával dicsekedhetett. Igazán
tudására, és ajánlotta őt a zselízi egyesüekkortól érdekelt a labdarúgás, és kötelezlet vezetői figyelmébe. „Az edzésekre és a
tem el magam mellette. Szervezett diákcsamérkőzésekre gyalog jártam. Első bajnokim
pat ugyan nem létezett, tanulókként viszont
mindössze öt percre sikeredett. Akkoriban
Trabach Jani bácsi vezényletével pótkocsis
lévai katonákkal töltötték fel az együttest.
traktorral utaztunk ki a nagypusztai, nyíráKésett a vonatuk, a találkozót viszont időben
gói, vagy sárói összecsapásokra” – emlékszik
meg kellett kezdeni, így Kokoška helyett én
vissza rajongva a kezdetekre Sokol László.
kerültem a kezdőcsapatba. Az ötödik percAlapiskolai tanulmányait követően kanél tartottunk, amikor megérkezett Miro,
tonai középiskolába iratkozott be a morvaengem pedig Fúrik Tibor edző elküldött
zuhanyozni. Sírva vonultam le a pályáról,
összepakoltam cuccaimat, és eldöntöttem,
hogy soha többé nem jelenek meg a zselízi
sporttelepen. Hirtelen felgerjedt haragom
azonban csupán két napig tartott, az elsők
között érkeztem a keddi edzésre. Azóta itt
vagyok!” Hosszúra nyúlt pályafutása során
olyan csapattársai voltak, mint Belák, Duchoň, Benčík, Kokoška, Csikós, Chytil, Pásztor,
Szabó, Janšík, Gulyás, Balogh, Trnavský, Csala,
Kricsmérik, Herceg. 1984-től kezdődően mindenképpen sok tanulsággal szolgált számára
a hároméves lévai kitérő. „Érdekes időszak,
csekély lehetőség. Így jellemezhetném az I.
Szlovák Nemzeti Ligában eltöltött ciklust.
Hiába nyújtottam minden edzésen a maximumot, edzőm mégis mellőzött. Az ottani
sztárokkal, Maslennal, Bartovič-csal, Klenkóval, Halmóval, Lackovič-csal, Chlpekkel,
vagy Slaninával töltött napok felejthetetlen,
életre szóló élményt nyújtottak számomra.”
országi Holešovba, ahol négy éven keresztül
Laci visszatért korábbi sikereinek színheaz ottani IV. ligás iúsági csapatban ontotta
lyére, Zselízre, ahol Ján Matiaško edző kezei
a gólokat. Tizenhétévesen már a felnőtteknél

közé került, később jómaga is edző lett.
Mindenhez és mindenkihez volt hozzáfűznivalója, tanácsa. Legfőbb erősségének talán az számított, hogy
képes volt fanatizálni védenceit.
„Számomra minden meccs óriási
kihívásnak bizonyult. Emlékeim
közt szerepel a tekintélyt parancsoló, I. ligás dunaszerdahelyiek
elleni felkészülési megmérettetés.
Egygólos hátrányból fordítva, 3:
1-re diadalmaskodtunk a csallóköziek fölött. Pásztor Zoli nem
egy bajnoki idényben harmincötször is betalált az ellenfelek kapujába. A gólpasszok zöme tőlem
származott. Elképzelhető, hogy én
nem tudtam volna kihasználni a
lehetőségeket, Zoli pedig nem lett
volna képes a mértani pontosságú
támadás-indításokra. Sokat áldoztam a focira, de rengeteget kaptam
is tőle. Egy csomó időt elrabolt,
ám nem sajnálom. A rosszat elfelejtettem,
a sikerekre viszont jól esik visszagondolni”.
Edzőként, a futballt irányító törzskarral
egyetemben 1997-ben a III. ligába juttatta
a zselízi felnőttcsapatot. Az aktív labdarúgást
harmincnyolc évesen fejezte be városunkban.
Ezután még hat éven át Sáróban, Málason,
Farnadon és Oroszkán tevékenykedett játékosedzőként. Három éve sportklubunk elnöke, mindemellett a serdülők edzője. Önkormányzati
képviselőként a sportbizottságot irányítja.
Vállalkozik, szabad idejében családjával
együtt röplabdázik, úszik, síel, kerékpározik
és természetesen focizik. Tizenkét éves fia
a III. ligás diákcsapatunk középpályása.
„Segítőtársaimmal és a felnőtt csapat játékosaival karöltve fontolóra vettük a IV.
ligába való kerülés lehetőségét. Szeretnénk, ha tervünk már jövő nyáron megvalósulna” – tárta fel óhaját Sokol László.
(ág)
LABDARÚGÁS
Csapataink eredményei
V. LIGA – felnőtt csapat – kelet
Hurbanovo – Želiezovce
3:6 (1:5)
Rotík S. 4, Karko, Rotík T.
Želiezovce – Nesvady
3:2 (1:2)
Czíria, Tóth K., Rotík S.

IV. LIGA – iúsági csapat – délkelet
Palárikovo – Želiezovce
3:4 (2:2)
Dobrovicky 2, Varga D. 2
Želiezovce – Šamorín
1:3 (1:2)
Varga D.

nyf.
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Nemzetközi iskolakönyvtári nap a zselízi Comenius Gimnáziumban
A magyar szaktanterem kicsit más, mint a többi. Ez a tanterem egyben az iskolakönyvtár is.
Ideális környezet, amelyben az irodalmat
tanítjuk. Mégis úgy érzem, rengeteg tennivalónk van még. Hogy megszeresse a mai fiatal
az olvasást, tehát magáért a szellemi izgalomért szánjon időt az olvasásra, sok munkát
és jó módszereket igénylő feladat. A gyerekek
viselkedéséből arra a meggyőződésre jutottam, hogy a könyvtárba való becsalogatáson
kívül van még egyéb feladatunk is. Például
a kedvcsinálás, a figyelemfelkeltés, a motiváció. Természetesen a családi példa is sokat jelent: ahol nemcsak a polcokon sorakoznak a
könyvek, ahol a szülők rendes szokásai közé
tartozik az olvasás, ahol a gyereknek külön
olvasólámpája van, ahol meg is beszélik egy-egy érdekes vagy szívet melengető könyv
gondolatait, ott a gyereknek is életformájává
válhat az olvasás, és gyönyörűséget lelhet
benne. Ajánlani – beszélgetni – újabbat ajánlani … Úgy hiszem, hogy ez is egyfajta recept
lehet, amelyet a tanárnak, netán a szülőnek,
de az iskolai könyvtárosnak mindenképpen
kezdeményeznie kell, mégpedig kisgyerekkorban, amikor még hajlítható, mindenre – a
jóra is – fogékony a gyerek. Olvasó és nem
olvasó emberek mindig is voltak, rajtunk is
múlik, hogy az előbbiek javára tolódjék el ez
az arány.
A rácsodálkozás mellett büszkeséggel tölthet

el bennünket régiónk gazdag kulturális és
történelmi múltja. Életünk alapvető kérdései
közé tartoznak: kik azok, akik a kultúránkat
gazdagítják, milyen hagyományokat őrzünk,

és mit adunk át mindebből a következő
nemzedéknek. Iskolánk már évek óta nagy
hangsúlyt fektet a regionális kultúra ápolására. Ezért illesztettük be idén a NEMZETKÖZI
ISKOLAKÖNYVTÁRI NAP könyvbarát
programjába a régiónk irodalmi hagyományainak az ápolását is. A szlovákiai magyar
irodalom jeles képviselőinek szülőföldje
a Garam mente, Zselíz és környéke. Itt az alkalom, hogy találkozzunk a mi vidékünkről
származó, iskolánkhoz kötődő írókkal, az ő
könyveiket vegyük kezünkbe.
Az iskolakönyvtári nap első foglalkozásának
főszereplője a KÖNYV volt. A tavaly már

sikert aratott olvasásmaratonba az idén is
bekapcsolódott minden tanár és diák. Duba
Gyula, hontfüzesgyarmati születésű jeles
írónk: Lámpagyújtás c. könyvéből olvastunk
megállás nélkül két tanítási órán. A könyvtári ünnep hangadó olvasmánya a Gondolatok
a könyvről fejezet volt, amelyet a szerző vallomásai követtek a szülőföldről. A Szlovákiai
Magyar Írók Szövetsége jóvoltából minden
padon volt Duba-kötet, így mindenki aktívan bekapcsolódhatott az olvasásba.
Az olvasásmaratont a rendhagyó irodalomóra követte. A 90 percig tartó foglalkozást iskolánk egykori diákjai, ma a szlovákiai
magyar irodalom élvonalbeli képviselői:
N. Tóth Anikó és Németh Zoltán tartották.
Oldott, kellemes légkört teremtő beszélgetésük lekötötte a hallgatóságot. Olvastak
részleteket műveikből, meséltek diákéveikről,
rajongva beszéltek az olvasás szépségeiről,
a pályájukról, a mostani irodalmi törekvésekről, szlovákiai magyar irodalmi lapokról...
A hangulatot még növelte Zsapka Attila
verséneklő művész, zeneszerző. Hazai magyar költők – Gál Sándor, Z. Németh István,
Mihályi Molnár László – verseit énekelte
gitárkísérettel.
A vendégek kíváncsiak voltak az iskolakönyvtárra is, és búcsúlátogatást tettek a régi
iskolaépületben is.
Mgr. Gubík Mária

Megoldódott a felhajtás...
A lehetőség adott, de nehezen volt kihasználható, így gondolkodhattak azok a járművezetők, akik az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban
használták ki a Szent Jakab téri parkolási lehetőséget. Végül is parkoltak ott sokan, vagy mikor hogy... A parkoló különlegessége nem abban
rejlett, mint más városok központjaiban, hogy tömve
volt, hanem a nehéz megközelíthetőségében. Mindez
ősszel megváltozott.
A főteret néhány évtizeddel ezelőtt úgy alakították
ki, hogy elegendő helye legyen a május elsejei felvonulások résztvevőinek. Ha tartjuk magunkat a (kicsit
megváltoztatott) szóláshoz, miszerint az elődökről jót
vagy semmit, akkor az időközben az egyik apostolról
elnevezett főtér eredeti szerepéről mélyen hallgatunk,
és csak csendesen állapítjuk meg, hogy az utóbbi 20
esztendőben a gyülekezést nem igen szolgálta ez
a közterület, két kezünkön is meg tudnánk számolni
az alkalmakat, ezért aztán teljesen logikus, hogy az
autók számára is megnyitották. Néhányuknak azonban problémát okozott az egyenetlen feljáró miatt
a város közepén levő parkolási helyet megcélozni
és főleg elérni. Logikus és lényegre törő volt éppen
ezért Ladislav Vékony képviselő javaslata az egyik
idei képviselő-testületi ülésen, hogy tegyék lehetővé
az akadálytalan felhajtást a főtérre. A részben városi,
részben magánkézben levő Eurospinn vállalat a javaslatot októberben megvalósította: a zselízi és az idelátogató gépjárművezetők örömére
a főtérre már biztonságosan fel lehet hajtani. A lakosok sok – ehhez hasonlóan – rugalmas problémamegoldást várnak el a jövőben is. (ick)
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Csak a valódi sikerek maradandóak

A Kincső újabb jubileuma
Már egyszer összehasonlítottam a
csoportot a feltételes módban szlovák bajnokságot nyert zselízi futballcsapattal. Nem
szívesen ismétlem magam, de jobb hasonlatot nem találván meg kell tennem, hiszen ismét hasonló esemény történt.
Nem a sportolókkal, hanem a Kincső ifjúsági néptánccsoporttal. Olyan sikert
ért el, amelyet Szlovákiában
nem lehet túlszárnyalni…
A csoport tavaly ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját. Idén tehát 16 éve, hogy
néhány lelkes ember változtatni akart egy nem teljesen
normális helyzeten.
Zselízt a volt Csehszlovákiában úgy ismerték, mint a
Csemadok országos népművészeti fesztiváljainak színhelyét. Minden évben több
tucat folklórcsoport érkezett
városunkba bel- és külföldről. Zselíz volt a
folklór városa, amely azonban nem rendelkezett saját csoporttal. Több kezdeményezés
is volt a helyzet megváltoztatása érdekében,
de egyik sem tudott hosszú életű maradni.
Juhász Sándor és felesége, Eszter, többéves
tapasztalattal rendelkezett folklórcsoportok
vezetésében, a lévai csoportot vezették,
majd visszatértek Zselízre, és nem kis elszántsággal hozzáláttak, hogy végigjárják az
új csoport alapításának rögös útját. Nem is
sejtették, milyen sikereket rejteget a jövő…
A város és főleg a szülők támogatásával fokozatosan megalapították az iúsági,
a gyermekcsoportot, majd végül a Kincsős Szülők Csapatát. Szerepeltek itthon,
a környéken, külföldön, fesztiválokon és
különféle versenyeken is. És sikert sikerre
halmoztak.
A 2011-es év is a csoport és az egyes
táncosok szólista sikereinek jegyében telt.
A csoport aranysávos helyezést ért el a
gyermek néptánccsoportok országos versenyének 23. évadján és A likavai vár alatt
elnevezésű gyermek folklórcsoport-fesztivál
36. évfolyamán. A VI. Eszterlánc Szlovákiai
Magyar Gyermek Néptáncfesztiválon és
Szólótáncversenyen szintén arany sávos
minősítést szereztek, Juhász Bence Zsombor pedig a szólótáncosok közt érdemelte ki
ugyanezt a legmagasabb kitüntetést. A východnái fesztiválon a Juhász Bence Zsombor–Batár Alexandra páros köszönőlevelet
érdemelt ki a Nemzeti Művelődési Központtól, majd a Šaffova ostroha szólistaverseny 19. évfolyamán arany sávos minősítést
szereztek. Mi többet lehet még Szlovákiában
elérni ezen a téren? Szombaton a tánccsoport 5 párja Diószegen részt vett egy koreográfia-seregszemlén (eredményt lapzárta

után hirdettek). És ezek csupán a versenyek.
Ezen kívül a csoport számos hazai és külföldi
fellépésen vesznek részt.
A szereplések számbavétele során rájöttek, hogy épp a 499. fellépésen vannak túl.

Ezért döntöttek úgy, hogy még idén
megszervezik a jubileumi ötszázadik fellépést. Hol? Zselízen.
A lokálpatrióták esetében természetes, hogy nagyra és talán túlértékelnek minden hazait. Azonban
kivívni a nézőtér tetszését, függetlenül a helytől, eredettől, nemzetiségtől, valamint a szakmai zsűrik
elismerését, az már más. A Kincső
bármilyen konkurenciában megállta a helyét, szlovák és magyar, hazai
és külföldi csoportok közt egyaránt, olyan
versenyeken is, ahol nem vették figyelembe a
nemzeti kissebséghez való tartozást. A nívós
koreográfia, az egyes táncosok képességei és

elsősorban az összkép és a lelkes előadásmód
sikert arat. A színvonalas szakmai vezetésen
kívül a siker további titka a fiatal táncosok
lelkesedése, ami szintén a Juhász házaspár
érdeme. A szakmai nyilvánosság éppen ezt
a pedagógusi hozzáállást díjazta tavalyi jubileumuk során. A csoport különféle korú
emberek összetartó közössége, akiket az elődeink kultúrájához való szeretet és tisztelet
köt össze. Ők maguk is vallják: „Egy család
vagyunk.”
A népi kultúra megtartása és terjesztése,
a város, az ország, a nemzet képviselete mellett a fiatal generáció oktatása és nevelése
rejlik a csoport tevékenységében, és még
valami, amiről manapság gyakran elfeledkeznek: A kitartó és szisztematikus munka
mellett a valódi és maradandó siker titkának másik része a hozzáállás. A munkához
és egymáshoz.

De elég a szóból. Győződjünk meg minderről személyesen, december 30-án este 18
órakor a Zselízi Művelődési Otthonban.
(šh)

Városunk Franz Schubert Vegyeskara november 6-án Búcson szerepelt a református templomban
tartott ünnepi istentiszteleten, ahol a tudós lelkészre, Katona Mihályra emlékeztek. Ezt követően
kórusunk megnyitotta a búcsi alapiskolában a Liszt Ferenc Emlékkiállítást.
–hg–
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Í r j uk, mondjuk helyesen!

Keresztrejtvény

Kedves Olvasó! Decemberi számunk nyelvművelő rovatában
a megszokottnál némileg könnyedebb szórakozást kívánunk
nyújtani Önnek a karácsonyi–újévi szabadnapok idejére. Keresztrejtvényünk megfejtéseként olyan hírességek nevét kapja
meg, akikre 2012-ben fogunk emlékezni, mert 100, 150 vagy
200 évvel ezelőtt születtek. Keresztrejtvényünkben nem tettünk különbséget az i és í, az o és ó, az ö és ő, az u és ú valamint
az ü és ű között.
Vízszintes: 2. Bebocsátást kérők. 12. De. 14. Az adott dologért
cserében. 15. Harag. 17. Hazai termék védelmében kivetett
adó. 18. Kilowatt. 20. Kosárra. 24. Alumínium. 26. Őskori
szerszám és fegyver. 28. Telefonos beköszönés. 30. Százötven
évvel ezelőtt született magyar származású Kelet-kutató.
32. A gólyával rokon, Egyiptomban élő gázlómadár. 33. … Iván
dalszövegíró, Hofi Géza szerzőtársa. 34. Főleg Irán, Irak, Szíria
és Törökország területén élő nép tagja, névelővel. 35. Zselízen csóványnak mondjuk. 36. Morfium tartalmú kábítószer.
37. Olasz névelő. 38. Páratlan robogó! 40. Dubrovnik korábbi
nevének páratlan helyen álló betűi. 42. Valamint. 43. Eszme.
44. …fízis = a csontkinövés orvosi megnevezése. 45. Tenger
Közép-Amerikában. 48. Olasz nyelvterületen a szerzetesek
neve elé tett szócska. 49. Keresztülhaladt. 51. Kolonc. 53. A
Brit-szigeteket választja el. 55. Magyar igekötő és spanyol névelő. 57. Magyarországi település a Duna bal partján. 58. Ki… =
kicsi lesz neki. 60. … Pacino. 63. Létező, előforduló. 65. Lelkipásztor. 66. Föld alá rejtém. 67. Nem férfi. 68. Rádium.
Függőleges: 1. Nagy edény. 3. Páratlan Eta. 4. Kétszáz éve született angol író. 5. Szelén. 6. Princípium. 7. Szájban termelődő
folyadék. 8. Irodai kapocs. 9. És latinul. 10. Természettudományi Kar. 11. Építőanyag. 13. Ez is építőanyag, de sírkövek
is készülhetnek belőle. 16. Az utolsó osztrák—magyar trónörökös. Száz éve született, és 2011. július 4-én hunyt el. 19.
Raoul …, száz éve született svéd diplomata, aki a második
világháború idején magyarországi zsidók ezreit mentette
meg a deportálástól. 21. Rajzot vagy ábrát árnyékol. 22. Vissza: női név. 23. … Gott, cseh táncdalénekes. 25. Igavonó. 26. Nem be. 27. Orosz
repülőgép-típus betűjele. 28. Drót. 29. Százötven éve született magyar Nobel-díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt.
31. … Szent Ferenc. 32. Egy terhességből született két személy. 34. Indulatszó. 39. Páratlan Graham. 42. Ész. 46. Európai szigetországban lakóé.
47. Bern szélei! 50. Kiss …, Kate! 52. Japán pénz. 53. Körmöltet. 54. Tévécsatorna. 56. Dohányzási eszköz. 59. Seb bevonata. 61. Nem föl. 62.
Lőcsei gépkocsijelzés. 64. Ragadozó halfaj.
Horváth Géza

Művészeti alapiskola: díjak országszerte, érdeklődés a környéken
A zselízi Franz Schubert Művészeti Alapiskola újabb jelentős sikereket ért el az utóbbi hetekben, amelyek a korábbi országos szintű
kitűnő versenyeredmények mellett azt eredményezik, hogy a zselízi
intézmény a szlovák művészeti iskolák élmezőnyében foglal helyet. Legutóbb két zenei versenyen
értek el kimagasló eredményeket a zselízi iskola
növendékei. November végén Nižnán rendezték
meg a Varázsfuvola elnevezésű országos versenyt,
amelyen fuvolán és fafúvós-hangszereken mérték össze tudásukat a résztvevők. A fafúvósok 2.
kategóriájában Štefanec Lajos az 1. helyen, a 3.
kategóriában Mézes Attila a 2. helyen végzett. A
versenyre Ľuboš Neviďanský készítette őket fel,
korrepetítoruk Banda Jenő volt.
December elején a pozsonyi Miloš Ruppeldt
Művészeti Alapiskola megrendezte a Miloš Ruppeldt-napok 3. évfolyamát. Az országos négykezes
zongorajáték- és klasszikus szólóének-versenyben
rendkívül jó eredményt ért el Baláž Noémi, aki annak ellenére, hogy
első ízben vett részt ilyen versenyen, a szólóének 2. kategóriájában
díszoklevelet kapott a zsűri külön dícséretével. A versenyre Horváth

Diana készítette fel, korrepetítora Nataša Mesárová volt. A zselízi művészeti alapiskola tanárainak és diákjainak ezúton is gratulálunk.
Szerencsére a Franz Schubert Művészeti Alapiskolát nemcsak
országos szinten, hanem városunkban és régiónkban is elismerik. Erről tanúskodik, hogy
a zeneszakos növendékek csak
december folyamán 8 koncertet adnak, és néhány továbbit
le kellett mondania az iskola
vezetőségének, mert a gyerekek
egyszerűen nem győznek eleget
tenni a felkéréseknek. A zselízi
nyilvánosság a hagyományos
karácsonyi koncerten győződhet
meg az iskola nívójáról, amelyet a
képzőművészeti szak növendékeinek munkájából összeállított kiállítássa és karácsonyi börzével kötnek össze. A rendezvényt december
21-én 16:00 órakor rendezik a Zselízi Művelődési Otthonban.
(ik)
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Sikeres Léván az Art for Help projekt
LÉVA (šh) – November 26-án a Barsi Múzeum termeiben ünnepi keretek közt nyitották
meg azt az árverést megelőző kiállítást, amelyen 22 művész 46 alkotásával ismerkedhetett
meg a nyilvánosság. A műveket árverésbe bocsátják, amelynek bevételét a szociálisan rászorultak megsegítésére
fordítják. Mindezt az
Art for Help projekt
5. évfolyamának keretében,
amelynek
első három évében a
rendezvénynek Zselíz adott otthont. A
projektet a Formica
polgári társulás átadta
Lévának, ahol megfelelőbb feltételeket tudtak teremteni a kezdeményezés számára.
A rendezvény
védnökségét
Beáta
Vrábelová, Léva alpolgármestere
vállalta,
aki a kiállítást megnyitotta. Ezután Tolnai Csaba kért szót, aki a résztvevőknek bemutatta a
kezdeményezés eszmei szerzőjét – Kanyuk József zselízi festőt. A rendezvényen zenei aláfestést az ismert testvérpár, Tina és Tomáš Prištiak szolgáltatott.
Maga a jótékonyság árverés december 11-én délután 16:00 órakor kezdődik a lévai Barsi
Múzeum koncerttermében.

Nem változik a hulladékilleték
Zselíz város lakosságának a jövő évben nem növekednek a háztartási hulladék felszámolásának kiadásai. Erről a jövő évi költségvetés javaslatának tárgyalása során értesültünk. A
háztartási hulladék elszállítását jelenleg a város 40%-ban támogatja, jelentette ki Bakonyi Pál
polgármester a képviselő-testület novemberi ülésén a jövő évi programköltségvetés javaslatának megvitatásakor. A polgármester megállapította: általános egyetértés uralkodik a képviselő-testületben arról, hogy a város ne emelje jövőre az adókat és az illetékeket, beleértve a

háztartási hulladék elszállításának illetékét. Ez annál inkább érvényes a jelen esetben, amikor
egy hulladékgazdálkodással kapcsolatos beruházás lehetősége mutatkozik, amely rendkívüli
jövedelemhez juttatná a várost. A 2012-es költségvetés-javaslat a hulladék-felszámolási díjak
növekedésével számol. Gubík Emese városházi osztályvezető szerint ennek oka az építkezési
törmelék elhelyezéséért fizetett illeték növekedése. A költségvetés-javaslat szerint a jövő évben a hulladék-gazdálkodással kapcsolatos kiadások túllépik a 300 ezer eurót.
(ik)

2011. december
Közösségi támogatások
– nehézségekkel
„Készítsenek és adjanak be pályázatokat,
mert ha nem így tesznek, nem nyerhetnek támogatást” – ez hangzott el és hangzik el a továbbképzéseken 2007 óta, az Európai Unió jelenlegi
programozási időszaka kapcsán, amely 2013-ig
tart. Olyan esély ez, melyet ki kell használnunk,
mondták a szlovákiai városok és falvak képviselői, most példátlan fellendülés elindítói lehetünk.
A fellendülés megkezdődött, hiszen a 2007–
2013-as időszakban jelentős pénzeszközök állnak
rendelkezésünkre – több mint 11 milliárd euró.
Mi azonban a valóság?
A néhány éves erőteljes pályázatírást és -megvalósítást követően a szervezetek, melyek euróalapokból valósítanak meg fejlesztési projekteket, új
tapasztalatokkal gazdagodtak. A legjobban azok
a társaságok járnak, melyek a községeknek és
cégeknek kidolgozzák a vissza nem térítendő támogatások iránti kérelmeket. Ezek a társaságok jó
helyen jó kapcsolatokkal rendelkeznek. És talán a
„kapcsolatok” is jól járnak. A beruházók, akik arra
számítottak, hogy a megpályázott beruházásoknak
az 5 százalékát kell állniuk önrészként, az idő múltával rájöttek, hogy a különféle el nem számolható,
ám szükséges tételeknek köszönhetően a önrész
olykor néhány tíz százalékra is nőhet. Nem beszélve
a projekt egyes szakaszainak előfinanszírozására
kölcsönvett pénzről, melyek kamata néhány millió
euró esetében nem elhanyagolható tétel. A legoptimistábbak sem gondolták, hogy a beruházók által
befektetett eszközök előfinanszírozására kiírt időpontokat pontról pontra be fogják tartani. A kisebb
önkormányzatok számára azonban végzetes lehet,
ha a minisztériumok fél vagy háromnegyed, esetleg
egy éves késéssel fizetnek. Ez volt a helyzet Zselízen
is. A város tavaly két nagy projekt megvalósításába fogott bele – a városközpont és a Béke utcai
alapiskola felújításába. A projektek befejeződése
előtt a város még az első átutalást sem kapta meg
a minisztériumtól, miközben a térítésnek kb. negyedéves intervallumokban kellett volna érkeznie,
így a kétszer 5% önköltség helyett egész idő alatt
mindkét projekt minden költségét a városnak kell
térítenie, amit áthidaló kölcsönből oldott meg. Az
ilyen eljárás bármely szubjektum készpénzforgalmára katasztrofális hatással lehet, és jelentős
többletköltséggel jár a hitelkamatok miatt. Hitelre
normális körülmények között csak a befektetett
eszközöktől a költségek finanszírozásáig eltelt rövid
időszak áthidalása alatt lenne szükség.
Ha ehhez még hozzáadjuk azt a problémát,
amit a közbeszerzések alkalmával biztosan befutó,
építészek és más szakértők helyett csupán jogászokat alkalmazó cégek jelentenek, nem csodálkozhatunk, hogy a néhány éves tapasztalatok miatt
sokan csalódtak az eurós pályázatokatban. Lehet,
hogy ezen a folyamaton végigmentek az unió más
országai is, lehet, hogy ez közép-európai örökség,
a tény azonban tény marad: az eredetileg arany
tojást tojó tyúk csak egy olyan tyúk, amely azt a
tojást nemcsak hogy nem tojja, hanem másokéinak
egy részét meg is eszi.
Levicky László
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Pénzügyi tanácsok - ingyen
A Béke utcai Vállalkozói Szolgáltatások
Központjában (volt szolgáltatások háza)
a Zselíz és Isaszeg vállalkozói infrastruktúrájának javítása vállalkozói szolgáltatási központok által című projekt keretében ingyenes
tanácsadást vehetnek igénybe a kezdő és már
működő vállalkozók. A szolgáltatás a kis- és
középvállalkozások fejlesztését célozza meg
különféle területeken nyújtott tanácsadás
útján – a vállalkozások, vállalatok alapításától
egészen a működés, a jogi, pénzügyi, könyvviteli kérdésekig. A projekt részeként létrejött
a www.zeliezovce-isaszeg.eu honlap, amelyen az együttműködésről, valamint a szolgáltatói központ által nyújtott tanácsadásról
is tájékoztat. Lapunk múlt havi számában
a jogi tanácsadásról számoltunk be. Most
a pénzügyi szolgáltatások témájában nyújtott
tanácsadással foglalkozunk. Ez alkalomból
Sebők Márióval beszélgettünk, aki elmondta:
nagyobb érdeklődésre számított a vállalkozás
iránt érdeklődők és a már vállalkozók részéről.
– Nagy kár, hogy a nyilvánosság nem használja
ki ezt a kezdeményezést, amelyet a város kínál
a projekt révén. Úgy gondolom, hogy minden
vállalkozónak – legyen akár kezdő vagy már
tapasztalt – vannak olyan területei, amelyeken
jól jönne a tanácsadás.
Milyen területek iránt érdeklődtek azok,
akik ezt az ingyenes tanácsadási lehetőséget már kihasználták?
– Többé-kevésbé kisiparosok, illetve iparengedély iránt érdeklődők látogattak meg eddig.
Nagyon kevés olyan érdeklődő volt, aki vállalatalapításon gondolkodott volna. A feltett
kérdések a vállalkozással kapcsolatos témák
széles spektrumát ölelték fel, az legegyszerűbb
kérdésektől egy konkrét nemzetközi kereskedelmi példáig. Például: miért és hogyan kezdjek el
vállalkozni, milyen kötelességeim lesznek, előnyömre válik-e, ha áfa-fizető leszek, előnyös-e
munkaviszony mellett vállalkozni, milyen fizetési feltételeket, módokat, finanszírozást lehet
választani bizonyos esetekben a nemzetközi kereskedelemben. Voltak más jellegű érdeklődők
is, akik nem vállalkozásról, hanem mindenféle
más témáról kérdeztek: termőföld-adásvétel,
örökség adminisztrálása stb.
Milyen területeken tud pénzügyi tanácsadóként konkrét válaszokat adni a vállalkozás iránt érdeklődőknek és a már működő vállalkozásoknak?
– Azelőtt több területen is dolgoztam, voltam
banki alkalmazott és vállalkozó is. 1994-től
mindmáig vállalkozom, részben a mezőgazda-

ságban, részben mint kisiparos. Tudok segíteni
általános témakörben, pl. mivel jár a vállalkozói életforma, milyen kötelességei vannak
a vállalkozónak az államigazgatással szemben,
milyenek a partnereivel szemben, hogyan
létesítsünk üzleti kapcsolatot, hogy előzzük
meg a behajthatatlan követelések létrejöttét,
milyen szerződésformákat, fizetési eszközöket
válasszunk akár a belföldi, akár a nemzetközi
piacon? Ezeken a területeken dolgoztam előbb
a Poľnobankában, majd a Postabankban. Segíteni tudok a vállalkozói terv bankhitel általi
finanszírozásában, az érdeklődőket figyelmeztetem a lehetséges veszélyekre. Egy olyan ember
rálátását kínálom, aki a hitelbarikád mindkét
oldalán állt már – ott is, ahol kérvényezik a
hitelt, és ott is, ahol jóváhagyják.
Mondott egy példát: az áfa-fizetés kérdése biztosan érdekes lehet a már működő
vállalkozók szempontjából is…
– Bizonyosan vannak nagyon szakavatott tanácsadók is ebben, akik mondjuk könyvvitellel
foglalkoznak. Az általános tapasztalataimból
kiindulva abban tudok segíteni, hogy mikor
igen és mikor nem érdemes áfa-fizetőnek
lennie a vállalkozónak. Biztosan nem
érdemes abban az esetben, ha az illető
a végső felhasználónak adja el termékeit, szolgáltatásait, ha azonban van
egy köztes vállalat, akkor érdemes rajta
elgondolkozni.
Be tudná mutatni a tanácsadást egy
konkrét példán is?
– Vegyük például a vállalati finanszírozás kérdését. Mi a vállalkozások legolcsóbb finanszírozási eszköze? Biztosan
sokan egyetértenek velem abban, hogy
a szállítói finanszírozás. Talán nem
mindenki hallja ezt szívesen, főleg ha
kezdő vállalkozókról van szó. Ha a
kezdő vállalkozónak van lehetősége valamilyen
formában szállítói finanszírozáshoz jutnia, pl.
hosszabb lejáratú számla, megegyezett későbbi
térítés, komisszionális eladás vagy hasonló eljárás formájában, az biztosan előnyt biztosít
számára, hiszen egy időre mintha ingyen
pénzhez jutna. Természetesen abból indulunk
ki, hogy ki akarja fizetni a számlát, nem pedig
becsapni partnerét. Ez a finanszírozás egyik jó
módja.
A finanszírozás elkerülhetetlen eleme
a vállalkozásnak. Milyen szerepe van a
vállalkozás elindításában?
– Sokaknak téves elképzelése van, hogy ha
például lenne egy milliójuk, akkor biztos hozzákezdenének. Általában úgy van, hogy ha

adnánk nekik egy milliót, akkor sem vágnának
bele. A vállalkozás ma inkább a piaci rések
megtalálásáról és az ötletről szól, nem feltétlenül a kezdőtőkéről és a tevékenység ezt követő
kereséséről. Sok vállalkozás egy egyszerű ötlettől vezérelve jött létre, amelyet később sikeres
vállalkozássá tudtak felfejleszteni.
Milyen gyakran használnak a vállalkozók
különböző pénzforgalmi szolgáltatásokat,
például faktoringot vagy akkreditívet?
– A kisvállalkozók és a kisiparosok inkább
ritkán, a nagyobb vállalatok természetesen
használják ezeket az eszközöket. A faktoringnál
létezik belföldi is, több cég foglalkozik ilyen
szolgáltatásokkal. Fontos azonban megemlíteni, hogy a szállítói számlák előfinanszírozásával foglalkozó faktoringcégek 99%-a az
ún. regresszív faktoringot alkalmazza. Ez azt
jelenti, hogy amennyiben a vásárló nem fizeti
ki a számlát a megadott időn belül, az eladónak vissza kell fizetnie a faktor által a számla
finanszírozására megelőlegezett összeget. Ami
az akkreditívet illeti: nagyon jó eszköz, hosszú
ideje támogatom a használatát. Ugyanakkor el
kell mondani, hogy elsősorban a külkereske-

delemben használatos, belföldi vállalkozások
közt csupán többé-kevésbé kivételes esetekben.
Abban az esetben hasznos, ha a partnerek
megkövetelik, hogy ha az áru az A pontból
a B pontba érkezik, akkor a fizetés a B pontból
az A pontba fusson be. Ideális, eredményes és
olcsó eljárás. Feltételezzük, hogy a Vállalkozói
Szolgáltatások Központjába egy érdeklődő
érkezik, aki árubehozatallal kíván foglalkozni.
Az importőr szemszögéből az akkreditív biztosítja, hogy az áru a megfelelő minőségben
megérkezik. Nem történhet meg, hogy kifizeti
az árut, amely nem érkezik meg. Az akkreditív
használata esetében csak akkor valósul meg
a kifizetés, ha a vevő megkapja az árut.
Köszönöm a beszélgetést.
Levicky László

Obsah tejto tlačovej správy nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

Budujeme partnerstvá

www.husk-cbc.eu

4

2011. december

Zselízi Hírmondó

Az András-napi vásár új színhelyen
November 17–19-én tartották az 15. András-napi vásárt,
amely idén új, rendhagyó színhelyen valósult meg. A Szent Jakab
téren körhinták és egyéb érdekességek várták a gyerekeket, a
vásáros standok pedig a Petőfi
és a Schubert utcán helyezkedtek
el az Eurospinn telephelyétől
egészen a kopjafáig. A frissítős
eladóhelyek a stadion melletti
parkolóban és környékén álltak.
Az eladók belföldről, Magyarországról, Csehországból,
Lengyelországból és Romániából
érkeztek, a 229 eladóhely a portékák, ételek és frissítők széles választákát kínálták. Az eladóknál

érdeklődtünk a vásárról alkotott
véleményükről, tapasztalataikról,
hiszen a legtöbben közülük nem
először jártak a zselízi vásárban.
A trencséni Jozef Zaťko nagyobb forgalmat várt a rendezvénytől, a gyengébb eredményt
annak tulajdonította, hogy a
Schubert utca (Garamhoz közeli)
végén kapott helyet: „Majdnem
az utca végén vagyok, ide már
nem nagyon járnak a vásárlók.
Általában az utca másik végén
és központjában, a frissítőknél
vannak. Nem ismerem a helyi
viszonyokat, de előnyösebb
lenne számomra, ha máshol,
jobb helyen kaptam volna
helyet. Érdekes lenne olyan
helyen megrendezni ilyen vásárokat, ahol a sátrakat kör vagy
négyzet alakban lehetne elhelyezni, hogy az emberek mindenkihez eljussanak. Például egy
stadionon. Itt T alakban helyez-

kedtek el a standok, és ha
az emberek elindulnak
egy irányban, már nem
mindig mennek vissza a
másik irányba…”
Tőle nem messze találkoztunk a prágai Jozef
Vyskočillal: „Már jártam
Zselízen. Szerintem a
főúton jobb volt. Bennünket itt a végén nem
vesznek annyira észre az
emberek. De viszonylag
jó a helyzet. Biztos még
jobb lenne, ha több
ember volna. Ha pedig
kevesebben
lennének,
feleslegesen széthúzott-

nak tűnne a vásár.”
A szőgyéni Štefan Husák
mézbort árult a vásáron: „Csalódott vagyok, azelőtt kedvezőbb
volt a helyzet. Emellett még az
áramellátás is akadozott.”
Az Alibaba elnevezésű sátorban ételt és italt árultak, az
egyik eladójuk elmondta: „Az
András-napi vásárban már
több ízben dolgoztam, de jobb
volt a helyzet, amíg a városközpontban rendezték meg, több
ember járt-kelt arrafelé. Járták
az üzleteket, és több mindent
láttak. Ez itt eléggé eldugott hely.
Jó lenne, ha a frissítőkre kijelölt
helyeket pályázat útján osztanák
ki, mert ilyen kis városra túl
nagy a konkurencia. Máshol pályázatot szerveznek e téren, majd
a jelentkezési ívek, tapasztalatok
és kínálat alapján választják ki az
eladókat, és így mindenki nyer.”
Érdekes ösztönzéssel állt elő

a losonci Lajtos László, aki a stadion mellett frissítőt árult: „Nem
vagyok túl elégedett a forgalommal. Itt van ugyan a standom
a központban, de a sarokban,
és idáig csak kevés látogató jön
el. A szervezők átgondolhatnák
a vásár helyfoglalási rendszerét,

esetleg más városok rendszerének alapján. Néhány helyen
szektorokra osztották a vásár
területét, amelyekhez különböző
ártarifák tartoznak. Rozsnyón
például az internet segítségével is
lehet helyet foglaltatni – a vásár
területének térképét kihelyezik
a város honlapjára, ez alapján
kiválasztunk két-három helyet,
és konrét helyre jelentkezünk.“
A szőgyéni Parencsés Ilonával a Nesti üzletközpont
mellett találkoztunk, ahol
finom szőgyéni lángost árult:
„Elégedett vagyok, bár az emberek általában csak nézelődnek. Volt ez jobb is.”
Az idei András-napi vásáron
a város 16 013 eurós bevételre tett
szert az áruhelyek értékesítéséből,
a villanyáram-fogyasztásért pedig
129 euró számlázott.
(šh)
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Válság és változások
a szerkesztőségben
Érdekes időket élünk, amikor hétrőlhétre új kifejezéseket vagyunk kénytelenek
megtanulni, olykor olyanokat is, amelyeknek általánosan ismerteknek és elismerteknek kellene lenniük. Az egyik ilyen kifejezés
a költségvetési felelősség, de hosszasabb
gondolkodás nélkül eszünke jutthatnak
teljesen újak is, mint például az európai
pénzügyi védelmi mechanizmus, PIIGS,
intervenciós mechanizmus, kétsebességű
Európa, és ezeknek közös eredője: a válság. Ezt a szót manapság talán túl gyakran
is ijesztgetésre használják minden létező
esetben, miközben a lényege csupán az,
hogy kudarcott vallott az emberi tényező, és
nemcsak a gazdaságban…
Az ijesztő szó városunkban is bonyolítja
a dolgokat, mint ahogy nem hagyja ki a fejlett világ szinte egyik szegletét sem, csupán
néhány országban, mint például Svájcban
vagy Norvégiában enyhébbek a következményei. Zselízen és általában Szlovákiában
a válság nem mutatkozik teljes erejében,
mint például Európa perifériáján, ahol a
nemzetgazdaságok bedőlésével fenyeget.
Nálunk „csupán” a kormány bukását eredményezte (nem vagyunk egyedül), Zselízen
pedig felszínre hozta az önkormányzati
funkciókkal, az önkormányzati törvény
értelmezésével és a költségvetés-alkotással
kapcsolatos félreértéseket, amelyek feszültséget okoztak a városi önkormányzati testület utóbbi ülésein.
A válság és következményei teljes mértékben megmutatkoznak az önkormányzat
pénzügyeiben, és nemcsak Zselízen. Városunk bevételei a részesedési adóból szintén
csökkentek az utóbbi években, az önkormányzatnak csökkentenie kellett a kiadásokat,
ez év derekán 7 alkalmazottjától volt kénytelen megválni a városi hivatal. Városi lapunk
szerkesztője is a hét elbocsátott alkalmazott
között volt. Ezúton is köszönetet mondok
neki a városi újság fejlesztésében elvégzett
munkájáért, és hangot adok bizakodásomnak, hogy az együttműködés nem ér teljesen véget a munkaviszony megszűnésével.
Tény marad azonban, hogy a kisebb költségvetés miatti kisebb szerkesztőség kisebb
újságot képes készíteni. Decembertől ugyan
csökkentjük a lap oldalszámát (reagálva a
lapkiadásra rendelkezésre bocsátott eszközök csökkenésére), de a csökkenés nem lesz
visszavonhatatlan és túl nagy arányú. Ahogy
a múltban is, a lap oldalszámait rugalmasan
módosíthatjuk szükség szerint, természetesen
a költségvetés kereteiben. A lap sorsát és az
olvasók érdeklődését a szívükön viselő külső
munkatársak segítségével továbbra is igyekezni fogunk minél több helyi történésről
tájékoztatni kedves olvasóinkat.
Levicky László
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Tűzvész pusztított a kutyakiképző-telepen
SZÓDÓ (ik) – November 13-án, vasárnap
az esti órákban tűz ütött ki a Hron Helyi
Kinológia Egyesület kiképző-telepén. A lángok gyorsan terjedtek, szinte az egész épület

tóknak szét kellett szedniük a tetőszerkezet
és a szigetelés egy részét, hogy hozzájussanak
a lángok gócpontjaihoz. Többé-kevésbé épen
csupán a terület kerítéséhez közeli két helyiség

a tűz martalékává vált. A tüzet egy közelben
lakó szódói lakos vette észre, és értesítette
a tűzoltókat körülbelül fél nyolckor este.
Néhány percen belül a helyszínre érkeztek
a zselízi tűzoltók, és megkezdték az oltást. A
tűz központja az épület társalgójának táján
volt, de a tetőn keresztül gyorsan átterjedt a
többi helyiségre is. A kiképzőközpont területén az épülettől nem messze néhány kutya
volt a ketrecekben, nekik szerencsére semmi
bajuk nem esett, a tűz arrafelé nem terjedt.
A zselízi tűzoltóknak hamarosan lévai
kollégáik is segítségükre siettek, majd a kiképzőközpont területén megjelent a klub néhány tagja, Zselíz város polgármestere és az
önkormányzat néhány dolgozója is. A tűzol-

maradt. Személyi sérülés nem történt,
ami nagyrészt annak is köszönhető, hogy
hétvégén ütött ki a tűz, hétközben ugyanis
egy vállalat néhány munkása szállt meg a
szobákban.
Bár a tüzet az éjjeli órákban sikerült
megfékezni, reggel ismét ki kellett szállni a
zselízi lánglovagoknak, mert az épület egy
részén erőteljes füst kezdett szállni. Miután
eloltották az új gócpontot, a terepen a tűzoltói helyszínelők és a rendőrnyomozók vették
át a főszerepet. Végül nem sikerült kideríteni
a tűz kiváltó okát, idegenkezűségre utaló
jeleket sem találtak a szakértők. Az épület
használhatatlanná vált, a becsült kár kb.
21 000 euró.

A Hron Helyi Kinológiai Klub tagjai, akik másnap kijöttek a helyszínre, megdöbbenéssel nézték az épület maradványait. A helyzetet nem ismerő járókelő arra is gondolhatott volna, hogy a saját családi házuk égett le. A kiképzőközpontot szívügyüknek
tekintették, és ekképpen is álltak hozzá. Társadalmi munka számtalan órái, az ügyes-bajos
dolgok intézése, építőanyag-és egyéb felszerelés beszerzése, szakirodalom, de az archív feljegyzésekben, fényképeken, díjakban, oklevelekben és magában a központ atmoszférájában
megörökített múlt, ez mind füstté vált néhány óra alatt. A csaknem két évtizednyi építkezés-szépítkezés után a terület végre a klub tulajdonába került volna, már a képviselő-testület is
jóváhagyta, és a klubelnököt már várták a városi hivatalban az adásvételi szerződés aláírására.
„Csupán az utóbbi két évben körülbelül kétszázezer koronát fektettünk bele az épületbe”
– becsüli fel Csudai István, a klubtag. „Minden oklevél, krónika, fénykép és könyv bennégett,
ez hihetetlen” – mondja a klub gondnoka és alapító tagja, Alakša Pál. „Tovább működünk,
nem függesztjük fel a tevékenységet, és ha csak egy mód lesz rá, új épületet építünk a leégett
helyébe. Szinte hihetetlen, milyen sokan keresnek fel, hogy segíteni szeretnének” – mondja
Branislav Alakša klubelnök, és szavaiban érezhető az energia és az elszántság, amely sok éven
keresztül segített a klub tagjainak felvirágoztatni az eredetileg városi telket és épületet, és
olyan kinológiai klubok kialakítani, amely szervezeti szintjével és tagjainak ragaszkodásával
bizonyosan az országos elitben van. Ezért nem nehéz átvenni a klubelnök lelkesedését, és
elhinni, hogy rövid időn belül valóban állni fog az új épület.
(ik)
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elmondására az aktuális kérdésben. Rövid
szünet után a testület szavazott a költségvetésről, és első olvasatban tudomásul vette a
javaslatot. A képviselő-testület beleegyezett
abba, hogy a város leírja a Lamexa K-vel és
a Slovlam K-vel szembeni követeléseit 27,4
ezer euró értékben. A város jogásza szerint ez
a két vállalat már néhány éve nem létezik, a
követelések gyakorlatilag behajthatatlanok.
Ezek a követelések évről évre torzították a
költségvetést. A testület jóváhagyta az ingatlan-eladási versenypályázatok eredményeiről
szóló beszámolót, és a kapcsolódó adásvételi
szerződések javaslatát, tudomásul vette a
városi főellenőr által kidolgozott elemzést a
városi épületek fűtéséről, és a városi hivatalnak feladatul adta a hőenergetikai koncepció
aktualizálását az új városrendezési terv kidolgozása során. Jóváhagyta az Ekoferment
K-ben való városi tulajdonrész eladására
irányuló versenytárgyalás kiértékeléséről
szóló beszámolót, valamint a tulajdonrész
Mumbles K-nek mint a versenytárgyalás
egyetlen résztvevőjének való eladására irányuló szerződés javaslatát. Gulyás Róbert
a szavazás előtt kijelentette, hogy szerinte a
szerződés más feltételeket tartalmaz, mint
amelyekben a legutóbbi, rendkívüli testü-

„Nem vagyok sem koalíciós, sem ellenzéki
képviselő, független képviselő vagyok. Azt a
véleményt támogatom, amely az én véleményemmel azonos” – jelentette ki Ladislav
Vékony önkormányzati képviselő a novemberi képviselő-testületi ülésen a jövő
év költségvetés-javaslat tárgyalásakor. Ezzel
a kijelentésével a képviselő-testület koalíciós és ellenzéki részre való felosztásáról
is véleményt alkotott. Tény, hogy az utóbbi
időben az önkormányzati testületben gyakran feszültség uralkodik, és több kérdésben
valóban két képviselői csoport alakul. A
megosztottság megmutatkozott a jövő évi
költségvetés-javaslathoz összehívott munkaértekezleten is, amelyen csak a képviselők
egyik csoportja vett részt. Ladislav Vékony
szerint a képviselő-testületi ülésen felvetett
észrevételek nagy része már a munkaértekezleten elhangzott.
leti ülésen megegyeztek, ezért elutasította
a szavazáson való részvételt, és a szavazás
idejére elhagyta a termet. A képviselők tudomásul vették a városi ingatlanok bérleti
díján keletkezett hátralékokról, azok behajtásának módjáról, valamint a határozatok
teljesítéséről szóló beszámolót, és megismerkedtek a városi rendőrség októberi
tevékenységéről szóló beszámolóval. Vojtech

Tomašovič szerint a városi rendőrség beszámolója túl rövidre sikeredett, a jövőben
bővebb tájékoztatást kér a városi biztonsági
testülettől. A képviselők megismerkedtek
a polgármesternek az elmúlt időszakban
megvalósított programjával. A képviselőket
többek közt arról tájékoztatta, hogy a kastély
iránt érdeklődő holland befektetők késnek a közös vállalat kialakítására irányuló,
megígért javaslatukkal, ugyanakkor újabb
érdeklődők jelezték érdeklődésüket a zselízi
kastély iránt, és a fürdő iránti lehetséges
beruházóval is megtervezett egy találkozót.
Az interpellációk keretében a képviselők
visszatértek a lakbérhátralékok kérdéséhez
(Polka Pál), érdeklődtek a város munkavállalási szerződéseiről, valamint a megvalósult
projektek kiadásainak megtérítéséről (Sokol
László, Gulyás Róbert, Vojtech Tomašovič).
A vita során ismét terítékre került a városi
objektumok fűtési kiadásainak elemzése, a
képviselők a szlovák alapiskola melletti utak
és a Sládkovič utca állapotával foglalkoztak.
Kovács Kázmér felhívta a figyelmet arra,
hogy miközben a város a lakosokat figyelmezteti, ha területükön rendetlenség van, a
főút melletti garammikolai park hosszú ideje
elhanyagolt.
(ik)

Jövőre új gyártócsarnokok és körforgalom
A Selyz Bútor K. jövőre
bővíteni szeretné gyártási kapacitását. A párkányi főút mellett,
a tolmácsi gépgyárral szemben
elhelyezkedő német Himolla
Group koncern leányvállalata
két új gyártócsarnokot építene a
jövő évben.
Az üzem jelenleg városunk
legnagyobb
foglalkoztatója,
2005 decemberében kezdte meg
tevékenységét Zselízen, amikor
varróműhelyt helyezett üzembe.
A tavalyi évben bővítette gyártókapacitását, amikor a létező
gyártócsarnok mellé egy újat
építettek, amelyben kárpitosműhely számára.
November 23-án a zselízi
városházán tartották a vállalat
fent említett beruházási szándékának nyilvános megvitatását. A
két új gyártócsarnok felépítését
tervező vállalat részéről Ioannes
Fotakides ügyvezető és néhány
munkatársa, valamint a tervezetet kidolgozó szakemberek,

a város részéről Bakonyi Pál
polgármester és a városi hivatal
néhány alkalmazottja vett részt
a tárgyaláson. A polgármester
bevezetőben tolmácsolta a város támogatását a vállalkozói
tervezet megvalósításában. A
tervezet kidolgozója, Fekete Ferenc elmondta, hogy a tervet 13
érdekelt szervezet kivétel nélkül
támogatta. A termelés bővítésével
megnövekedik a városon áthaladó teherforgalom is, ám mivel
a jelenlegi 100 helyett havonta
150 kamion érkezik a gyárba, ez
nem jelent érdemi növekedést,
sem komolyabb terhet a lakosság
számára. A jelenlevők a kérdéses
területen levő csatornavezeték
áthelyezéséről, valamint a gyár
területének az I/76-os főútra
való csatlakozásának kérdéséről
is tárgyaltak. A járási közlekedésrendészet megköveteli a vállalattól, hogy a termelés bővítése során letérő sávot építsen a főúton,
Zselíz város polgármestere azon-

ban elmondta: a város tervezi,
hogy körforgalmat épít a főúton
a Selyz Bútor K. telephelyének

vállalat a jövő év első felében
kívánja felépíteni, a gyártás a tervek szerint 2012 augusztusában

közvetlen közelében. A tárgyaló
felek megegyeztek abban, hogy a
telephelyet a körforgalomról és
a rákötött bevezető útról teszik
megközelíthetővé, tehát a letérő
sáv kialakítása feleslegessé válik.
A két kárpitosműhelyt a

kezdődik. A gyárban jelenleg
250 ember dolgozik, a tevékenység bővítését követően újabb 100
munkahely létesül. A Selyz Bútor
K. 1,7 millió eurót fektet be a
gyártás bővítésébe.
(ik)

HÍRMONDÓ

2011. december, XII. évfolyam

Városi újság

November 13-án, vasárnap az esti
órákban tűz ütött ki a Hron Helyi
Kinológia Egyesület kiképző-telepén. A lángok gyorsan terjedtek,
szinte az egész épület a tűz
martalékává vált. A becsült kár kb.
21 000 euró
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Mint
máskor,
a karácsony
idén is kopogtat
az
ajtónkon, ilyenkor
év vége felé. Ilyenkor
talán figyelmesebben
hallgatjuk Isten szavát,
ilyenkor talán az emberi
szó
is jobban simogat, mint bánt,
ilyenkor a gyertyák fénye, mint
az emberi összetartás ezer és ezer
üzenete, fényesebben tükröződik a
gyermekek szemében, ilyenkor a gőg
és a harag, ha talán csak rövid időre is,
de visszavonul a szeretettel, tisztelettel és
a megértéssel vívott harcában. Eljött idén is
a
karácsony. Éljük
át békében és szeretetben.

Tisztelt Olvasó!
A munkatársak és a
kiadó, Zselíz város
önkormányzatának
nevében
szeretetteljes, békés
karácsonyi ünnepeket,
sok egészséget
és sikerekben gazdag
új évet kívánunk.

A Zselízi Hírmondó
szerkesztősége

93701@pobox.sk

Z

SELÍZI

ára: 0,35 euró
A Kincső ünnepel.
...szereplések számbavétele
során rájöttek, hogy épp a
499. fellépésen vannak túl.
Ezért döntöttek úgy, hogy még
idén megszervezik a jubileumi
ötszázadik fellépést. Hol?
Zselízen.
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Főtér karácsonyi hangulatban

Novemberi önkormányzati ülés

Első ízben a költségvetésről

A városi képviselő-testület tagjai november 24-én találkoztak a választási időszak 11. rendes
ülésén. A napirend és a javasló bizottság összetételének jóváhagyását követően a jelenlevők
a város 2012–2014-es programköltségvetésének javaslatával foglalkoztak. A téma vitájának
nyitó kérdése az volt, hogy a javaslatot nem kellett volna-e véleményeznie a pénzügyi bizottságnak. Gulyás Róbert fontosnak tartotta volna megismerni a pénzügyi bizottság véleményét,
amely azonban nem tanácskozik, miután tagjai kijelentették, hogy a pénzügyi döntéseknél
a javaslataikat nem veszik figyelembe. A polgármester ismét elmondta, hogy a bizottságok
csupán tanácsadó szervek, a törvény szerint létrehozásuk nem kötelező. Polka Pál hozzátette: sajnálja, hogy a pénzügyi bizottság nem ülésezik, hiszen a bizottság elsősorban a
képviselő tanácsadó szerve, csak másodlagosan a képviselő-testületé. Kijelentette, el kellene
gondolkodni azon, hogy esetleg új pénzügyi bizottsági elnököt válasszon a testület. Szerinte
a költségvetés időbeni elfogadása abból a szempontból is fontos, hogy ellenkező esetben
költségvetési provizórium lép érvénybe, ami a város partnerei felé nem ad megnyugtató jelzést. Haris Mária azonnali szavazásra irányuló ügyrendi javaslata nyugtalanságot okozott a
testületben, miután ezáltal Sokol László képviselő nem kapott lehetőséget véleménye
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