„...pokles počtu žiakov v meste
si vyžaduje zásadnú reorganizáciu, ktorej podstatou je
zlúčenie škôl a školských zariadení, ako aj ich sústredenia do
areálov súčasných základných
škôl.“ V návrhu rozvojového
programu sa hovorí aj o udržateľnom rozvoji školstva. Čítajte
na 4.-5. str.

SPRAVODAJCA

marec 2011, XII. ročník

Mestské noviny

Hrobka rodiny Esterházyovcov
nachádzajúca sa na katolíckom
cintoríne v Želiezovciach by onedlho mohla patriť mestu. Vyplynulo to
z rokovania MsZ.
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ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur

Slovensko čaká záväzok: do roku 2015 musí
odkanalizovať všetky sídla s viac ako 2000
ekvivalentnými obyvateľmi. Týka sa to aj Želiezoviec. O situácii v meste informujeme v článku
Kanalizácia - prípadný úspech...
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Februárové zasadnutie MsZ

Začína sa diskusia
o rozvojovom programe
V úvode programu februárového, 3.
riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach, po obligatórnom
zvolení návrhovej komisie a overovateľov zápisnice prišlo na rad vyhlásenie
volieb hlavného kontrolóra mesta. Dňom
10. februára sa hlavná kontrolórka mesta
Lívia Mellenová vzdala svojej funkcie,
takže zastupiteľstvo muselo opäť pristúpiť k voľbe nového kontrolóra. V diskusii
k tomuto bodu poslanci zvažovali, či
je pre túto funkciu postačujúci úväzok
na 40 %. Ladislav Vékony poznamenal,
že v uplynulom období boli kontrolóri
často práceneschopní zo zdravotných
dôvodov, preto je ťažké na túto otázku
odpovedať. Primátor pripomenul, že
kontrolór pomáha zastupiteľstvu, ktoré
podľa potreby kontroly môže rozhodnúť
o úväzku a orientovať sa dá podľa plánu
práce hlavného kontrolóra. Podľa Róberta Gulyása, hoci hlavný kontrolór je
akoby predĺženou rukou zastupiteľstva,
bývalá kontrolórka s poslancami nekonzultovala plán práce, ktorý mal pre MsZ
skôr informatívny charakter. Po krátkej
prestávke zastupiteľstvo schválilo návrh
na vypísanie volieb hlavného kontrolóra
s tým, že záujemcovia môžu svoje žiadosti zaslať do 21. marca. Podmienky sú
zverejnené na internetovej stránke mesta
i v tomto čísle mestských novín.
Zastupiteľstvo rokovalo o návrhu
dodatku k VZN č. 18/2009 o dotáciách
na prevádzku školských zariadení. Pre
dlhotrvajúci nedostatok prostriedkov
na prevádzku školských klubov navrhol
Pavel Polka zváženie zrušenia týchto zariadení, i keď z didaktického hľadiska sú
prospešné, dodal.
→2

Mesto Želiezovce dňa 14. 3. otvorilo kanceláriu v budove Centra podnikateľských služieb
na Mierovej 24 (Dom služieb). Kancelária sa nachádza na druhom poschodí centra. „Centrum bude vo vybraných dňoch bezplatne poskytovať služby v oblastiach: financie a úvery,
podnikateľské poradenstvo, právne služby, účtovnícke a daňové poradenstvo pre podnikateľov,“ povedala riadiaca pracovníčka Centra podnikateľských služieb Adriana Tankóová.
Stránkové hodiny: pondelok od 9.00 do 12.00 – právne poradenstvo; utorok od 9.00 do 12.00
– zabezpečenie poradenstva v oblasti účtovníctvo, daňová problematika; streda od 9.00 do
12.00 – Zabezpečenie poradenstva v oblasti financie a úvery; štvrtok od 9.00 do 12.00 – podnikateľské poradenstvo, podnikateľské minimum.
(at, foto: šh)

Na dokončenie začatých projektov
dostaneme takmer 4,5 milióna eur
Prostredníctvom nenávratných finančných príspevkov zo štátneho rozpočtu
a z prostriedkov Európskej únie budú v tomto roku Želiezovciam poskytnuté prostriedky vo výške 4448,8 tis. €. Tieto prostriedky
mesto dostane na financovanie svojich
úspešných projektov, ktorých realizácia bola
začatá ešte v minulom roku. Na financovanie
projektu Regionálne centrum na zhodnotenie biologicky rozložiteného odpadu (biofermentor) mesto získa v tomto roku 1360

tis. €, na zvyšnú časť projektu Rekonštrukcia
a modernizácia ZŠ na Mierovej ul. 1017 tis.
€, na ďalšie etapy projektu Rekonštrukcia verejných priestorov centrálnej mestskej zóny
Želiezoviec 1170 tis. €. Na projekt Riešenie
kvality ovzdušia získame v tomto roku 746
tis. € a na zvyšnú časť projektu Rozvoj podnikateľskej infraštruktúry miest Želiezovce
a Isaszeg (rekonštrukcia domu služieb a vytvorenie podnikateľského centra) dostane
mesto v roku 2011 ešte 155,8 tis. €.
(ik)
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Začína sa diskusia o rozvojovom programe
1→

Vojtech Tomašovič vyhlásil, že plnoorganizované základné školy sú nimi aj vďaka
fungujúcim školským klubom, preto by
nesúhlasil s prípadným návrhom na ich
zrušenie. Ak by sa kluby zrušili, o rok by
mesto nedostalo príspevok od štátu na ich
prevádzku, čo činí asi 70 000 eur, vyhlásil
Pavol Hostačný, koordinátor referátu školstva a kultúry. Poslanci napokon dodatok
schválili a koordinátora poverili hľadaním
možností dodatočného financovania školských zariadení.
Schválili druhú zmenu VZN č. 16/2009
o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na školách a v školských zariadeniach
mesta, zvolili nových členov školských
samospráv, zobrali na vedomie vyhodnotenie kultúrnych kalendárov za uplynulý rok
a schválili návrhy kultúrnych kalendárov na
tento rok. Schválili správu o činnosti centra
voľného času, pričom v súvislosti s ňou
Vojtech Tomašovič poznamenal, že hoci
vlani odzneli kritické slová na adresu tejto
inštitúcie, vzhľadom na počet pracovníkov
zvláda svoje úlohy adekvátne, len asi slabšie
propaguje svoju činnosť. Poslanci zobrali na
vedomie správu o činnosti školského úradu
a správu o pridelení a vyúčtovaní dotácií na
minulý rok, pričom niektoré prípady nečerpania dotácií vysvetlil Pavol Hostačný. MsZ
zobralo na vedomie návrh na spolufinancovanie projektu dobudovania kanalizačnej
siete v meste, príslušnému koordinátorovi
uložilo predložiť VZN o nakladaní s odpadovými vodami a pripraviť návrh zmluvy
o budúcom pripojení na kanalizačnú sieť,

ktoré by podporili zámer zabezpečiť aspoň
80 %-ný pomer napojenia obyvateľstva na
prípadne vybudovanú kanalizáciu, čo je
prahovým ukazovateľom úspešnosti projektu. Pri bode týkajúcom sa návrhu majetkovo-právneho vysporiadania hrobky Esterházyovcov sa rozvinula aj paralelná debata
o nutnosti prerokovania predkladaných
bodov v komisiách. Zastupiteľstvo súhlasilo s majetkovo-právnym vysporiadaním
objektu a poverilo primátora vykonaním
potrebných úkonov.
V programe rokovania bol aj primárny
návrh rozvojového programu mesta na
toto volebné obdobie. Rozsiahly materiál
rieši okrem rozvojových projektov aj zmenu
organizačnej štruktúry samosprávy a koncepciu trvalo udržateľného rozvoja školstva.
V rámci organizačných zmien návrh predpokladá vytvorenie príspevkovej organizácie, do ktorej by boli začlenené dom kultúry,
mestská knižnica, mestské múzeum a šport.
Mala by sa založiť aj obchodná spoločnosť
so 100 %-nou účasťou mesta, do ktorej by sa
odčlenili niektoré činnosti mesta, ako správa, údržba a opravy budov, realitná činnosť
súvisiaca s predajom bytových a nebytových priestorov, investorská a inžinierska
činnosť vo výstavbe, sprostredkovateľská
a obchodná činnosť. Pripomienky poslancov sa týkali najmä opodstatnenosti zakladania eseróčky pri chýbajúcich finančných
kalkuláciách takejto spoločnosti. Primátor
na to odpovedal, že v Kolárove sa založenie
podobnej spoločnosti spravujúcej majetok
mesta osvedčilo. Poslanci boli zvedaví naj-

MsZ mimoriadne

Čestný občan nášho mesta Pavel Korbel vystavoval svoje
diela v Budapešti. Výstava s názvom Retrospektívny prierez
tvorbou Pavla Korbela bola otvorená v Osvetovom stredisku
Óbuda 7. marca. Na slávnostnej vernisáži sa zúčastnil aj primátor Želiezoviec Pavel Bakonyi a viacerí obyvatelia nášho
mesta. Umelca okrem iných pozdravil akademický maliar
Juraj Ezüst, herec a dramaturg Géza Galán a herečka Viola
irring.
Foto: (ik)

Dňa 3. marca sa poslanci MsZ zišli na svojom
prvom
mimoriadnom
zasadnutí. Schválili návrh
Vojtecha Tomašoviča, aby
sa bod o návrhu na priamy
odpredaj nehnuteľnosti na
dobudovanie spoločného
sociálneho zariadenia pre
seniorov a sociálne ohrozené skupiny z programu rokovania vypustil a naopak,
aby bola do programu
zaradená diskusia o tomto
návrhu. Potom poslanci
odsúhlasili spoluúčasť mesta na financovaní projektu
Želiezovce – dobudovanie kanalizačnej siete. V
prípade úspešnosti tohto
projektu mesto uhradí 5 %
z oprávnených výdavkov na
projekt v hodnote 412.116
eur.
(šh)

mä na to, kde a koľko sa tým ušetrí. Viacerí
súhlasili s návrhom Mareka Kepku, aby sa
najprv venovali riešeniu koncepcie školstva.
Na zasadnutí dostali slovo predstavitelia neziskovej organizácie Via Vivit, ktorí
prezentovali svoj zámer na odkúpenie
pozemkov v lokalite za nájomnými bytmi
na Rákócziho ulici a výstavby komplexu
sociálnych zariadení pre seniorov a sociálne
odkázaných. Zástupcovia n.o. zdôraznili, že
sociálne zariadenia plánujú postaviť z projektových zdrojov. Ak by ich projekt nebol
úspešný, organizácia sa zaväzuje pozemok
vrátiť mestu v pôvodnom stave a za pôvodnú nákupnú cenu. Po mnohých následných
otázkach poslancov a odpovediach zástupcov Via Vivit zastupiteľstvo súhlasilo s predajom pozemkov formou priameho predaja
s tým, že vyhodnotenie cenových ponúk
bude témou marcového zasadnutia.
V rámci informácií primátora sa hovorilo o potenciálnych investíciách v
meste
a poslanci s primátorom riešili
otázku spôsobu komunikácie s investormi.
V interpeláciách sa hovorilo o možnostiach
podania projektu v rámci programu Leader,
faktúre za odstránenie vianočného stromu
z námestia (L. Sokol), o možnostiach vybudovania chodníka v Mikule (L. Vékony),
o realizácii zámennej zmluvy s PD (R. Gulyás). V diskusii Pavel Polka navrhol, aby
sochy, ktoré stáli v parku a teraz sú uložené
v objektoch Eurospinnu, umiestnili na verejné priestranstvá.
(ik)

KRÁTKO
Začiatkom marca sa na MsÚ v Želiezovciach
konalo valné zhromaždenie OZ Dolnohronské
regionálne partnerstvo. Na schôdzi odznela
správa o činnosti združenia, o jeho hospodárení a účastníci sa zaoberali aj návrhom aktivít na
tento rok. Bol navrhnutý harmonogram výziev
v rámci prístupu Leader na rok 2011, návrh
rokovacieho poriadku združenia a prebehli aj
voľby do orgánov OZ. Za predsedom bol zvolený opäť starosta Tekovských Lužian Marian
Kotora.
Nezisková organizácia Via Vivit z Levíc má
záujem o výstavbu sociálneho zariadenia pre
seniorov a sociálne odkázaných občanov. Organizácia požiadala mesto o odpredaj pozemku
za nájomnými bytmi na Rákócziho ulici, kde
chce výstavbu realizovať z projektových zdrojov.
Plánovaná kapacita je 64 osôb, ktorým by mala
byť zabezpečená 24-hodinová zdravotná starostlivosť. Odhadovaná cena ubytovania a príslušných základných služieb na jedného klienta je
cca 200 eur na mesiac. Odpredaj pozemkov musí
ešte schváli zastupiteľstvo.
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Kanalizácia – prípadný úspech projektu bude
len začiatkom riešenia množstva úloh

Záujem o kanalizáciu medzi občanmi
Želiezoviec je zreteľný už niekoľko rokov,
ba volebných období. V uplynulom období začala táto oprávnená požiadavka obyvateľov nadobúdať konkrétnejšie obrysy,
keď v minulom volebnom období bol
vypracovaný a viackrát podaný projekt na
dobudovanie kanalizačnej siete v meste.
Tieto žiadosti mesta o nenávratné finančné príspevky na tento účel boli z dôvodu
vyčerpania finančných prostriedkov na
danú prioritu zamietnuté, mesto však plánuje projekt podať opätovne.
Projekt je v súlade so záväzkami Slovenska voči Európskej únii týkajúcimi sa
zabezpečenia čistenia odpadových vôd.
Podľa jedného z týchto záväzkov malo
Slovensko do konca minulého roka zabezpečiť čistenie odpadových vôd v mestách
s počtom ekvivalentných obyvateľov nad
10 000. Ekvivalentní obyvatelia nie sú len
samotní obyvatelia mesta, ale počítajú sa
aj pracovníci priemyselných podnikov
a ďalších prevádzok produkujúcich odpadové vody. Tento záväzok nebol splnený,
za čo môže SR dostať od únie pokutu. Slovensko pritom čaká ďalší záväzok, ktorý
sa týka aj mesta Želiezovce: do roku 2015
musí odkanalizovať všetky sídla s viac ako
2000 ekvivalentnými obyvateľmi.
„Požiadali sme občanov o záväzné vyjadrenie, že po vybudovaní stokovej siete
vybudujú kanalizačnú prípojku k svojej
nehnuteľnosti a napoja ju na verejnú kanalizačnú sieť. Preukázanie podpory projektu zo strany budúcich užívateľov verejnej
kanalizácie ovplyvní bodové hodnotenie
našej žiadosti u poskytovateľa nenávratných finančných prostriedkov,“ uviedla
koordinátorka referátu výstavby a územ-

ného rozvoja, infraštruktúry, životného
prostredia a rekreácie Emese Gubíková.
V uliciach, kde ešte nie je vybudovaná kanalizácia, bolo do domácností rozdaných
750 anketových lístkov, v ktorých mesto
upozornilo občanov na zákonnú povinnosť napojiť sa na kanalizáciu a žiadalo
od nich predbežné vyjadrenie v tomto
smere. Do termínu rozoslania materiálov
k februárovému zasadnutiu MsZ bolo
vrátených 184 anketových lístkov, 163
domácností vyjadrilo ochotu pripojiť sa
k verejnej kanalizácii.
Môže byť viac príčin, prečo sa vrátila
iba časť anketových lístkov. „Asi by sme sa
vážne mali zamyslieť nad podaním tohto
projektu, keďže prebehla petičná akcia
a vrátený bol zatiaľ nedostatočný počet
lístov. Je tu veľké riziko: v prípade úspešnosti projektu a začatia jeho realizácie, ak
sa minimálne 80 % obyvateľov konkrétnej
ulice nepripojí k vybudovanej kanalizácii,
tieto prostriedky by sme museli Európskej
únii vracať a približne ide o 180 miliónov
korún. Problém je, že by sme potrebovali
naozaj záväzné vyjadrenie,“ povedal na
febrárovom zasadnutí MsZ primátor Pavel Bakonyi a dodal, že od občanov dostal
spätnú väzbu, že v mnohých prípadoch
bol problém, že oslovené domácnosti nevedeli, s akou sumou majú kalkulovať pri
vybudovaní domovej prípojky. Primátor
vyhlásil, že je nemožné vyčísliť pre každú
domácnosť, koľko by prípojka stála, pretože to závisí od mnohých faktorov, bolo
by však možné vyčísliť jednotkovú cenu
na bežný meter prípojky pri určitej hĺbke.
Môže stáť okolo 1700 eur, čo pre niektoré
domácnosti môže byť suma, ku ktorej sa
nevedia zaviazať, navyše pripojenie na

kanalizáciu bude znamenať, že okrem
vodného budú občania platiť aj stočné.
„Riešenie odpadu a kanalizácie je dôležitou otázkou každej domácnosti,“ vyhlásil
Róbert Gulyás, ktorý spomenul záväzok
SR o stupni vybudovanosti kanalizačných sietí do roku 2015: „Táto úloha nás
neminie a je stále menej frustrujúce teraz
zaplatiť 5 % ako o päť rokov 100 %. Dlhodobo je to najpriateľnejšie a najúspornejšie
riešenie.“ Vojtech Tomašovič sa vyjadril
k anketovým lístkom, ktoré podľa neho
neboli jednoznačne formulované: „Na
jednej strane ma niekto informoval o zákonnej povinnosti pripojiť sa k existujúcej
kanalizácii, na druhej sa pýtal, či si vybudujem prípojku. Ľudia nevedeli, čo sme od
nich chceli.“ Diskutujúci sa zhodli na tom,
že prípadné pripojenie občanov k verejnej
kanalizácii bude potrebné riešiť možno
aj direktívnym spôsobom. „Projekt podať
môžeme a keď bude úspešný, pripravíme po
konzultáciách s právnikom dotazník alebo
zmluvu o budúcej zmluve pre dotknutých
občanov,“ povedal primátor s tým, že
dovtedy treba prijať VZN o nakladaní
s odpadovými vodami, kde by spomínané
direktívne elementy mohli byť zakotvené.
Ak by aj mesto donútilo občanov k pripojeniu, nastáva ďalší problém financovania,
na ktorý bude dovtedy potrebné násjť riešenie. Ako na záver diskusie zhrnul primátor, vždy je lepšie hľadať riešenie na takýto
problém, než vracať nenávratný finančný
príspevok pre nesplnenie podmienok.
Tematikou verejnej kanalizácie, ochoty
pripojenia občanov a prípravy VZN o nakladaní s odpadovými vodami sa budeme
zaoberať aj v budúcich mesiacoch.
(ik)

Majetkové pomery pod drobnohľadom
„Z ústavného zákona č. 357/
2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov – v podmienkach
miestnej samosprávy je to primátor mesta a poslanci mestského
zastupiteľstva – vyplýva povinnosť zriadiť takúto komisiu,“
povedala pre naše noviny prednostka Mestského úradu v Želiezovciach Alžbeta Kádasiová
v súvislosti s bodom programu
januárového zasadnutia mestského zastupiteľstva. Na tomto
zasadnutí zastupiteľstvo zriadilo
komisiu na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. „Úlohou

tejto komisie je preveriť, či verejný
funkcionári napĺňajú ustanovenia
zákona. Znamená to, že dohliada
na včasné a úplné podanie majetkových priznaní a dokladov
preukazujúcich príjem verejných
funkcionárov,“ dodala prednostka MsÚ. Zo zákona vyplýva, že
členmi môžu byť iba poslanci
obecného alebo mestského zastupiteľstva. „Ak sú v obecnom
zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí
alebo nezávislí poslanci, komisia
je zložená z jedného zástupcu
každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu
nezávislých poslancov. Komisia

musí mať aspoň troch členov...“
stojí v zákone, čo znamená, že
napríklad v Želiezovciach, kde
sú v MsZ nominanti Most – Híd,
SMK – MKP a nezávislí kandidáti, má mať komisia troch členov, kde obe strany a nezávislých
kandidátov reprezentuje jeden
poslanec. Za SMK–MKP bola do
komisie zvolená Mária Harisová,
za Most – Híd Kazimír Kovács,
za nezávislých poslancov Ladislav Vékony, ktorý bude zároveň
zastávať funkciu predsedu kimisie. Jeho úlohou bude zvolávať
a viesť rokovania komisie, zabezpečovať uloženie a archiváciu
oznámení funkcií, zamestnaní,

činností a majetkových pomerov
verejných funkcionárov, ktoré
primátor a poslanci každoročne
podávajú. Majetkové priznania
verejných funkcionárov v samospráve sa povinne nezverejňujú na internete, ako napríklad
v prípade poslancov NR SR či
iných verejných funkcionárov.
„Poslanci želiezovskej samosprávy a primátor mali za povinnosť
odovzdať svoje majetkového
priznania do mesiaca po konaní
ustanovujúceho zasadnutia MsZ,
čiže do 21. januára, komisia ich
má za úlohu preskúmať,“ vyhlásila pracovníčka MsÚ Želiezovce
Paulína Kölešová.
(ik)
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Návrh rozvojového programu: ciele, projekty,
Rozvojový program mesta na súčasné volebné obdobie sa formuje. Na februárovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) bol
primátorom predložený prvý východiskový
materiál programu, ktorý bude predmetom
ďalších rokovaní, kým nadobudne konečnú
konkrétnu podobu. V oblasti všeobecných
cieľov materiál reflektuje na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta,
prijatý v roku 2007 a vypracovaný na ob-

na odpredaj a takto získané peniaze majú byť
použité iba na investičný rozvoj. Voľné zdroje
a kapacity mesta budú sústredené na realizáciu návratných investícií.

Príspevková organizácia i s.r.o.

V oblasti organizačnej štruktúry v záujme
zvýšenia efektivity je navrhované odčlenenie
čistej administratívy od činností: prevádzkovej, správnej, výrobnej a služieb, vytvorením
jednej príspevkovej organizáProgram hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta definuje cie mesta, jednej spoločnosti
štyri oblasti rozvoja, ku ktorým priraďuje operatívne ciele.
s ručením obmedzeným (v
V novinách sme sa nimi zaoberali v roku 2007, keď bol PHSR
100 %-nom vlastníctve mesta)
prijatý, pre lepšiu orientáciu ich uvádzame opäť:
a funkčným spojením subA. Rozvoj miestnej infraštruktúry
jektov a zariadení s rovnakou
1. Rozvoj dopravnej infraštruktúry
alebo podobnou funkciou.
2. Rozvoj územia
V rámci toho sa vytvorí nová
3. Rozvoj humánnej, kultúrnej a sociálnej infraštruktúry
organizačná štruktúra pracov4. Informatizácia a inovácie
níkov samosprávy s pracovB. Hospodársky rozvoj mesta
1. Podpora nových investícií
ným poriadkom a náplňou
2. Podpora konkurencieschopnosti miestnych podnikov
práce zamestnancov organizá3. Rozvoj pripravenosti ľudských zdrojov
cií mesta aj nová organizačná
C. Využitie historického a turistického potenciálu
štruktúra mestského úradu.
1. Príprava komplexných turistických programov a markeSpoločnosť s ručením obmetingu
dzeným by mala podľa návrhu
2. Revitalizácia a využitie historických objektov
vykonávať správu budov, a to
3. Budovanie zariadení cestovného ruchu
nielen mestských, ale aj cuD. Skvalitnenie životného prostredia
1. Rekonštrukcia životného prostredia a odpadového hospo- dzích, údržbu a opravy budov,
realitnú činnosť – súvisiacu
dárstva
s predajom bytových a neby2. Využívanie alternatívnych zdrojov energie a energetická
tových priestorov, investorskú
účinnosť
inžiniersku činnosť vo výstav3. Budovanie verejnej zelene a oddychových zón
be, sprostredkovateľskú a obdobie do roku 2014. Všeobecný cieľ rozvoja
definuje takto: „Zlepšiť kvalitu života v meste
prostredníctvom vytvorenia sebestačnosti
mesta a dolnohronského regiónu v základných životných potrebách. Budovať vlastnú
energetiku, vlastné vodohospodárstvo, vlastnú výrobu základných potravín, ako základ
produkcie ostatných konkurencieschopných
tovarov a služieb v čistom a zdravom životnom prostredí formou realizácie návratných
investícií.“ Strategické ciele sú zhrnuté v štyroch bodoch: rozvoj miestnej infraštruktúry,
hospodársky rozvoj mesta, využitie historického a turistického potenciálu a skvalitnenie
životného prostredia.
Materiál sa v zvláštnej kapitole venuje
investičným projektom, kde sa kladie za cieľ
hľadanie sponzorov na potrebné spolufinancovanie ďalších projektov, prehodnotenie
stavu nehnuteľností mesta z hľadiska ich
optimálneho fungovania a efektívneho využívania. Nehnuteľnosti, ktoré mesto nepotrebuje pre zabezpečovanie zákonom stanovených
povinností a ktoré navyše chátrajú a neprinášajú primeraný osoh, majú byť ponúknuté

vecí MsÚ, so ZŠ, ZUŠ a CVČ, organizovať
kultúrne, spoločenské a športové podujatia
regionálneho a nadregionálneho významu,
zabezpečiť dokumentovanie a prezentáciu
regiónu a jeho sprístupňovanie verejnosti,
vykonávať výpožičnú službu kníh a tlače,
organizovanie vzdelávacích podujatí, organizovať zahraničnú spoluprácu v kultúre,
umení, športe a cestovnom ruchu, spolupracovať s organizáciami, spolkami, klubmi
a záujmovými skupinami pôsobiacimi na
území mesta a regiónu, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Želiezovce. Z návrhu činnosti vyplýva, že táto príspevková
organizácia by mala zastrešiť tak dom kultúry,
ako aj mestskú knižnicu, mestské múzeum
a športové činnosti. „Prostredníctvom svojej
činnosti bude príspevková organizácia napĺňať
verejný záujem so zameraním na výkon kultúrnych a športových aktivít pri prinášaní
primeraných benefitov pri tejto činnosti,“ píše
sa v návrhu. Vo finančnej kalkulácii návrhu sa
počíta s úsporou vďaka plánovaným príjmom
aj z podnikateľskej činnosti tohto subjektu.

Udržateľne rozvíjať školstvo

„Zdravotníctvo, školstvo a sociálne služby
sú najcitlivejšou a finančne mimoriadne náročnou oblasťou života spoločnosti. Pravdepodobne preto sme počas posledných dvadsiatich rokov tieto reformy asi nedokázali
dôsledne ukončiť. Dodnes pretrváva paradoxná situácia, že míňame v priemere na
pacienta, žiaka a občana viac, ako je to vo

Činnosť spoločnosti s ručením obmedzeným, navrhovanej v rámci rozvojového
programu mesta, by sa mala zamerať na tri
oblasti: správa budov, investície a ostatné
činnosti. V rámci útvaru správy budov sú
navrhované tieto činnosti:
– pozitívne hospodárenie pri využívaní a
prenájme bytových a nebytových priestorov
– údržba a opravy jestvujúcich budov a
zariadení
– poskytovanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností (ubytovanie, materiálno-technické zabezpečenie, doprava, upratovanie a bezpečnostná služba )
– zabezpečovanie revíznych činností (plyn,
bleskozvod, elektrické zariadenia, zdvíhacie
zariadenia a pod.)
– zabezpečovanie dispečingu a pohotovostnej služby pre odstraňovanie porúch a
havárií

Investičný útvar by mal predovšetkým:
Organizovať novú výstavbu aj potrebné
rekonštrukcie, modernizácie, prestavby a
dostavby jestvujúcich budov a zariadení:
– zabezpečovanie majetkovo-právneho
vysporiadania
– zabezpečovanie projektových podkladov,
zameraní a prieskumov
– zabezpečovanie prípravnej, projektovej a
realizačnej dokumentácie
– vybavenie územného konania
– vybavenie stavebného konania
– výkon stavebného dozoru
– zabezpečovanie kolaudácie stavieb
– príprava súťaží a verejné obstarávanie
– poradenská činnosť vo výstavbe
Útvar ostatných činností by sa mal zamerať
na:
– sprostredkovanie obchodu
– reklamná a propagačná činnosť
– veľkoobchodná a maloobchodná činnosť

chodnú činnosť. Príspevková organizácia by
mala zastrešovať zabezpečenie kultúrnych,
športových a spoločenských potrieb, tradícií
a aktivít mesta, spolupracovať s úsekom školstva, kultúry, úsekom vnútra a organizačných

svete bežné. Niekde je principiálna chyba a tú
je potrebné vyhľadať, pomenovať a potom odstrániť,“ hovorí sa v úvode časti rozvojového
programu mesta, ktorý rieši návrh koncepcie
udržateľného rozvoja školstva v meste. De-
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organizačná štruktúra i školstvo
klarovaným cieľom koncepcie je zvýšenie
kvality a príťažlivosti školských zariadení
pri výraznom zvýšení efektivity využívania
verejných zdrojov. „Ak sa rozhliadneme po
krajinách našich susedov, máme množstvo
príkladov spojenia jasieľ, škôlok, základných
a stredných škôl, dokonca aj z okolitých obcí.
Škola môže a má v organizme mesta plniť
nenahraditeľnú funkciu strediska vzdelávania, kultúry a
spoločenského života od detí
až po dôchodcov.“ V tomto
duchu základom koncepcie je
predpoklad, že celkový pokles
počtu žiakov v meste si vyžaduje zásadnú reorganizáciu,
ktorej podstatou je zlúčenie
škôl a školských zariadení,
ako aj ich sústredenia do areálov súčasných základných
škôl. Opodstatnenosť takejto
závažnej reformy sa spája
s dvomi hlavnými motívmi:
v dôsledku pretrvávajúceho
poklesu žiakov v školách
na území mesta Želiezovce
vzniká nedostatok finančných zdrojov na osobné a
prevádzkové náklady škôl,
pričom narastá priestorový
prebytok školských objektov. Po realizovaní
plánovaných a vyššie spomenutých opatrení
– koncentrácie školských zariadení do dvoch
areálov – by sa podľa návrhu uvoľnili areály
na Štúrovej (ZUŠ a CVČ) a Ul. SNP (materské školy), ktoré by mesto mohlo predať
alebo prenajať, v areáloch oboch ZŠ by sa

zvýšila efektivita, vďaka čomu by sa dosiahla
úspora energie a v spojitosti s ďalšími návrhmi rozvojového programu by sa vytvorila centrálna správa majetku. „Realizáciou
navrhovanej koncepcie očakávame zníženie
finančných prostriedkov vynakladaných na
prevádzku veľkého počtu školských budov
a možnosť investovania do zvýšenia kvality

školstva v Želiezovciach. Pri optimalizácii
siete škôl a racionalizácii ich prevádzky na
území nášho mesta chceme zohľadňovať všetky
aspekty, ktoré pri zvýšení ich kvality umožnia
optimálne využívať normatívne financovanie a
zároveň aj zachovať ich súčasnú rozmanitosť,“
zvýraznil primátor.

Prvé reakcie

Na februárovom zasadnutí MsZ prebehlo prvé kolo pripomienkovania návrhu
rozvojového programu poslancami. Róbert
Gulyás žiadal viac podkladových informácií
o opodstatnenosti vytvorenia spoločnosti so
100 %-nou účasťou mesta, najmä hodnotenie
kladov takejto možnosti.
Primátor vyhlásil, že za
normálnych
okolností
sa rozvojový program
volebného obdobia tvorí
z volebných programov
strán a jednotlivcov. „V
minulom volebnom období
som bol kritizovaný, že
sme neskoro prijali rozvojový program. Teraz som
návrh dal na papier, aby
sa diskusia mohla začať,“
povedal primátor. Marek
Kepka navrhol rokovať
o jednotlivých častiach
návrhu rozvojového poriadku osobitne, pretože
na rozdiel od návrhu
organizačnej
štruktúry
napríklad v návrhu koncepcie rozvoja školstva
panuje väčšia zhoda medzi poslancami. Jeho
návrh podporil aj Ladislav Sokol. Poslanci sa
s primátorom zhodli na tom, že v záujme čo
najskoršieho riešenia prípadných pripomienok a návrhov sa zídu na pracovnej porade.
Porada sa konala začiatkom marca.
(ik)

Javory sa nedali zachrániť, no budú nové
O pokračovaní projektu rekonštrukcie
verejných priestranstiev sme rozsiahlejšie
informovali v januárovom čísle ŽS. Na jar sa
začne rekonštrukcia severnej časti Mierovej
ulice, v rámci ktorej prebehne aj revitalizácia
zelených plôch. Javory mliečne s korunou
v tvare gule budú nahradené novými, väčšími javormi. Výmena súčasných stromov
za nové je potrebná aj z dôvodu úpravy
spevnených plôch a výstavby cyklotrasy
na Mierovej ulici. Výsledkom týchto zmien
bude, že nové stromoradie a vysadené kríky
medzi stromami budú oddeľovať cestu od
cyklochodníka a až za ním sa bude nachádzať chodník pre peších.
Práve v súvislosti s vypílením jestvujúcich javorov sa na mestskom úrade bolo
informovať mnoho občanov. Ich najčastejšio otázkou bolo, či sa malé javory nedali
zachrániť – presadiť. S touto otázkou sme sa

obrátili aj na pracovníčku referátu životného
prostredia Gabrielu Bielikovú: „Aj našou
snahou bolo tie stromy zachrániť, ak by sa
dalo. Oslovili sme Arborétum v Tesárskych
Mlyňanoch aj firmu Arbor Vitae – arboris-

tika s.r.o., ktoré majú s podobnými postupmi
skúsenosti. Pracovníci arboréta uviedli, že ich
technické vybavenie nie je vhodné na presádzanie stromov takých rozmerov, navyše je tu
riziko poškodenia vedení nízkeho a vysokého
napätia, ktoré je uložené pod javormi. Firma
Arbor Vitae má síce vhodné mechanizmy,
nemohla však zobrať na seba zodpovednosť
za prípadné škody na elektrickom vedení
a ich cenová ponuka niekoľkonásobne prevýšila v projekte rozpočtované náklady. Štátna
ochrana prírody dala podporné stanovisko na
výrub týchto drevín s tým, že podľa nich je
náhradná výsadba zvolená dobre a v dostatočnom rozsahu.“ Keďže možnosti záchrany
boli vyčerpané a iné riešenie sa nenašlo, koncom februára boli stromy vypílené. O niekoľko týždňov ich nahradia nové javory,
ktoré budú spoluvytvárať nový vzhľad centra
Želiezoviec.
(ik)
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Mikula plesala

Mesto má vôľu rekonštruovať grófsku hrobku

v účasti občanov tejto časti mesta. I keď
pre veľký záujem bolo pomerne málo
miesta na tancovanie, účastníkom zábavy
to neprekážalo, čo dokazuje aj fakt, že sa
tancovalo až do bieleho rána. Do tanca nám
hrala skupina Rulett (Forgáčovci) z Mikuly,
ktorí nemalou mierou prispeli k dobrej
nálade. O úvod celej zábavy sa postarala
tanečná country skupina ARIZONA z
Hronoviec, ktorej aj touto cestou chceme
poďakovať za spríjemnenie celého večera.
Súčasťou zábavy bola aj bohatá tombola,
za čo sa chceme poďakovať všetkým
sponzorom a darcom, ktorí takisto prispeli
veľkou mierou k úspešnosti tejto milej
udalosti v mestskej časti Mikula.
Pavol Ivan, predseda OZ Mikulčan

Hrobka rodiny Esterházyovcov nachádzajúca sa na katolíckom cintoríne v Želiezovciach by onedlho mohla patriť mestu.
Vyplynulo to z bodu rokovania februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva
(MsZ), kde poslanci rokovali o návrhu
majetkovo-právneho vysporiadania hrobky
s cieľom vytvorenia podmienok na podanie
žiadosti o nenávratné finančné prostriedky
zo zdrojov EÚ. Hrobka Esterházyovcov je
jedna z pozoruhodností mesta, je evidovaná aj v ústrednom zozname
pamiatkového fondu SR. „V
predchádzajúcom období už
mestský úrad úzko spolupracoval s predstaviteľmi cirkvi
v záujme ochrany tejto nehnuteľnosti – získali sa tak financie
od Ministerstva kultúry SR na
vykonanie
reštaurátorského
výskumu a návrhu na reštaurovanie kamenných článkov a súvisiacich omietkových vrstiev
hrobky. K tomu, aby sme mohli
vykonať reštaurátorské práce
v rôznych profesiách – kamenné
články, omietky, kované dverné
výplne atď. je potrebný väčší finančný objem, než je možné získať zo štátnych
zdrojov. Jednou možnosťou sa javí očakávaná
výzva na predkladanie žiadostí o nenávratné
finančné príspevky v rámci Regionálneho
operačného programu v oblasti opatrenia
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
a infraštruktúra cestovného ruchu, interven-

Dňa 26. 2. 2011 uskutočnilo občianske
združenie Mikulčan I. fašiangovú zábavu
v mestskej časti Mikula. Takáto udalosť
sa uskutočnila v kultúrnom dome po
dlhej dobe, čo sa pozitívne odzrkadlilo

cie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok.
Podmienkou je, aby kultúrna pamiatka bola
vo vlastníctve verejného sektora,“ hovorí sa
v dôvodovej správe návrhu. Na poslaneckú
otázku primátor povedal, že cintorín je vo
vlastníctve cirkvi, dom smútku vo vlastníctve mesta a na kaplnku nie je k dipspozícii
list vlastníctva. „Okrem kanalizácie nemáme
k dispozícii prostriedky na 5 %-nú spoluúčasť, preto so všetkými subjektmi, ktoré nám
ponúkajú vypracovávanie projektov, rokujem

v tom duchu, aby sponzorsky zafinancovali
našu spoluúčasť, aby nás to nestálo ani korunu.“ Zastupiteľstvo súhlasilo so zámerom
majetkovo-právneho vysporiadania hrobky
Esterházyovcov v prospech mesta a primátora poverilo, aby vykonal potrebné kroky
na uskutočnenie tohto zámeru.
(ik)

Budujeme partnerstvá
www.husk-cbc.eu
Mesto Želiezovce s cezhraničným partnerom - mestom Isaszeg (Maďarská republika) spoločne vypracovali projekt: Spájanie kultúrnych tradícií
miest Želiezovce a Isaszeg. Spolupráca mesta Želiezovce a Isaszegu sa vyvinula z priateľských a rodinných záväzkov medzi obyvateľmi a trvá už
niekoľko rokov. Priateľské vzťahy medzi mestami sú hlavným dôvodom,
prečo sa rozhodli Želiezovce v spolupráci s Isaszegom vytvoriť spoločný
projekt zameraný na prepojenie rôznorodostí a podobností. Spoločne
organizované kultúrne podujatia majú smerovať k podpore vytvárania
priateľských vzťahov a priblíženie kultúry. Poslaním je napomôcť obom
mestám pritiahnuť turistický ruch a hostí. V rámci projektu sa uskutočnia
kultúrne podujatia v oboch mestách. V Želiezovciach pracuje na vysokej
úrovni niekoľko kultúrnych združení, ktoré reprezentujú mesto na rôznych súťažiach a prehliadkach. Medzi najúspešnejšie patria Miešaný zbor
Francza Schuberta a tanečný súbor Kincső, ktoré vystúpia na kultúrnom
podujatí Tradície bez hraníc. Súčasťou tohto podujatia v Želiezovciach
budú atrakcie pre rodiny s deťmi všetkých vekových kategórií s názvom
Deti deťom. Podujatie Schubertove dni sa uskutoční na počesť pobytu
svetového skladateľa Francza Schuberta v Želiezovciach. Bude pozostávať zo slávnostného koncertu. Karneval Noc duchov je podujatím, do

ktorého sa majú možnosť zapojiť obyvatelia Isaszegu a Želiezoviec. Bude
sa realizovať v Isaszegu. Súčasťou bude program s hudobnými a tanečnými vystúpeniami a atrakcie pre deti s názvom Deti deťom. Pripravia
sa atrakcie pre deti a mládež. Program zabezpečí eventová agentúra, a to
súťaže pre deti, workshopy a prezentácie umeleckých výtvorov detí. Na
záver podujatia sa uskutoční diskotéka pre všetky vekové kategórie detí.
Poslednou aktivitou projektu je organizovanie tábora pre deti zo sociálne slabších rodín zo Želiezoviec a Isaszegu. Tábor bude pri Isaszegu. Ide o
výlet pre deti od 8 do 14 rokov zo sociálne slabších rodín. Bude zabezpečený program so športovými aktivitami, turistikou, spoznávaním kultúrnych a prírodných krás Maďarska a Slovenska. Zrealizujú sa dva výlety,
jeden na Slovensko a druhý do Maďarska. Tábor je určený pre 20 detí zo
Želiezoviec a 20 detí z Isaszegu. Hlavným cieľom projektu je vzájomné
obohacovanie kultúr a spolužitie Slovákov a Maďarov Želiezoviec a Isaszegu v duchu základných hodnôt humanizmu, spoznávanie podobností
a rozmanitostí oboch národov. Na záver sa uskutoční výstava fotografií
v oboch mestách na základe vyhlásenia zbierky fotografií, ktoré najlepšie
vystihujú mesto.
Na realizáciu projektu bola udelená dotácia z Európskeho fondu pre
regionálny rozvoj v rámci Maďarsko – Slovenskej cezhraničnej
spolupráce na obdobie 2007 – 2013 vo výške 85 436,- EUR.
Obsah tejto tlačovej správy nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.
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Grófkyne sochy možno „zobudia“
Tri sochy, ktoré ešte v 80. rokoch
boli ozdobou želiezovského parku, sa
možno opäť dostanú na oči verejnosti.
Smeruje k tomu snaha poslanca Pavla
Polku, ktorý túto myšlienku vyslovil
na februárovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Podľa reakcií by
toto snaženie mohlo mať podporu
celého, alebo väčšiny poslaneckého zboru. Sochy boli po roku
1989 odvezené na rekonštrukciu
do Bratislavy, po nej sa však nevrátili na svoje pôvodné miesto,
ale do depozitu Veposu. „Vyrástla
generácia, ktorá tieto sochy vôbec
nepozná. Čo by sa stalo, keby sme
tieto tri sochy napríklad v lete vyložili, či už do parku, v meste, pred
mestské inštitúcie,“ položil otázku
poslanec a sochy nazval morálnym
bohatstvom mesta. Podobný návrh
bol už riešený v roku 2007, kedy si
sochy pozrela trojčlenná skupina
predstaviteľov samosprávy, ktorá konštatovala, že sú v dobrom
stave, vhodné na umiestnenie na
verejnosti. Samospráva očakáva
na túto tému reakcie občanov,
ktorí sa tak môžu pričiniť o to, aby
Herkules, Orfeus a Eurydika, ktorí

kedysi za čias grófky Ernestíny v pravidelných intervaloch menili svoje miesta
v parku, sa po dvoch desaťročiach opať
tešili zaslúženej pozornosti Želiezovčanov a návštevníkov nášho mesta.
(ik)

Obsahom bohatá Literárna kaviareň sa
konala v réžii Mestskej knižnice Želiezovce
v stredu podvečer. Náš milý hosť z Bratislavy,
pani Méry Margit sa s entuziazmom zhostila
aktuálnej témy fašiangových a veľkonočných
zvyklostí. Podujatie bolo opäť spestrené bohatou obrazovou dokumentáciou. Ďakujeme
prítomným za aktívnu účasť, kaviarni Miracle za občerstvenie, Domu kultúry za miesto.
Tešíme sa na budúce stretnutie v Literárnej kaviarni, tentoraz v Mikule.
Buzás B. , foto (ik)

Vzdelávaním k sebarealizácii človeka v trhovom prostredí
Mesto Želiezovce, ktoré je prijímateľom nenávratného finančného prostriedku spolu s ôsmimi partnerskými obcami, realizovalo
vzdelávací projekt, ktorého hlavným cieľom bolo zvýšenie vzdelanostnej úrovne zamestnancov samospráv, rast odbornosti, osobnostného rozvoja a adaptability. Cieľovými skupinami projektových
aktivít boli zamestnanci Mestského úradu Želiezovce, zamestnanci
ním zriadených organizácií, ako je Základná škola, Základná škola
s vyučovacím jazykom maďarským a Mestská knižnica. Ďalšími cieľovými skupinami boli partneri projektu, a to zamestnanci obecných
úradov partnerských obcí Hontianska Vrbica, Keť, Málaš, Malé Ludince, Pohronský Ruskov, Sikenica, Šalov, Veľké Ludince.
Mestu Želiezovce bol pridelený nenávratný finančný príspevok
vo výške 159 356,31 eur, čo predstavuje 95 % celkových oprávnených
výdavkov na realizáciu aktivít projektu.
V rámci projektu „Vzdelávaním k sebarealizácii človeka v trhovom prostredí“ sa realizovali vzdelávacie aktivity so zameraním na:
Vzdelávanie v oblasti marketingu obcí,
Vzdelávanie v oblasti zavádzania e–Govermentu,
Vzdelávanie v oblasti vytvárania a riadenia projektov a programov,
Jazykové vzdelávanie – Anglický jazyk pre samosprávu.
Vzhľadom na identifikované potreby cieľovej skupiny, ktoré par-

ticipujú na integrovanom rozvoji vidieka, sa investícia do zvýšenia
vzdelanostnej úrovne zamestnancov javí ako prvý krok pri príprave
miest a obcí na nové trendy regionálneho rozvoja. Realizáciou projektu nadobudli zamestnanci partnerov aj žiadateľa cenné skúsenosti,
nevynímajúc ani zahraničné stáže v partnerských mestách Barcs a
Makó v Maďarskej republike. Dôležitým výstupom projektu je vypracovaný rozvojový plán zamestnancov mesta a jeho partnerských
obcí. V rámci projektu bola vypracovaná východisková analýza na
zmapovanie potrieb rómskej komunity v Želiezovciach. Zároveň
bol vypracovaný projekt na podporu vytvárania rovností príležitostí
v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín
s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu.
V nadväznosti na vzdelávací projekt bol vypracovaný projekt na
rozvoj podnikateľskej infraštruktúry mesta Želiezovce, v rámci ktorého
je vytvorené Centrum podnikateľských služieb. Poradcovia centra
budú poskytovať odbornú pomoc v týchto oblastiach: účtovníctvo,
daňová problematika, financie, úvery, právna pomoc a podnikateľské
poradenstvo. Prínosom bude odborné poradenstvo a zároveň riešenie
praktických problémov malých a začínajúcich podnikateľov.
Spoločnou vlastnosťou všetkých realizovaných projektov je
skutočnosť, že ich realizácia by bola pre naše mesto nereálna bez
získania finančnej podpory z Európskej únie. Získaná podpora je
morálnym záväzkom, aby boli mestu poskytnuté prostriedky použité
čo najúčinnejšie pre zvýšenie životnej úrovne obyvateľov nášho
mesta s predpokladom jej trvalej udržateľnosti.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
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Pestrý rok Mama–baba klubu
Ani sa nám veriť nechce, že už máme
jeden rok. Utieklo to ani voda, tých uplynulých dvanásť mesiacov. Náš Mama–Baba
klub oslavuje v marci narodeniny. Prvé.
Koľko roboty, nadšenia, ochoty, snahy, času
a energie sa skrýva za týmito dvanástimi
mesiacmi...
Dokázali sme to, čo sa mnohým pred
nami nepodarilo, sme životaschopní
a vieme fungovať. Teší ma, keď sa k nám
pridávajú nové tváre, spoznávame nových
ľudí, obohacujeme naše deti, ale aj seba
o nové a nové zážitky. Vybudovali sme určitý systém podujatí, ktorý spočíva v jednej
veľkej akcii v mesiaci a niekoľkých menších,
sprievodných.
V uplynulých mesiacoch sa nám tento
systém osvedčil a dokázali sme zaujať širšie rozpätie rodičov, dokonca aj z okolia
Želiezoviec.
Každé ročné obdobie sa využilo na niečo iné. Na jar sme boli u hasičov, zúčastnili
sme sa Dňa Zeme. Na prelome jari a leta
sme boli u Mihókovcov, kde sme sa zoznámili s koňmi a inými domácimi zvieratami.
Veľký úspech mal aj náš Deň detí na Detskom ihrisku. V lete, v období dovoleniek
bola nezabudnuteľná oslava v Edene, kde
sa o deti aj mamy postarali na výbornú
a vrele ich odporúčame ako baby – friendly zariadenie. Na jeseň sme riešili bábiky
z kukuričných šupiek, boli sme v Kruhu,
kde sme sa tiež veľmi dobre cítili. Výroba
medovníkového domčeka bola nezabudnuteľná a radosť našich detí neprekonateľná.
V zime by som pripomenula Mikuláša,
kedy sa drobci držali statočne aj napriek
tomu, že videli Mikuláša prvýkrát v živote.
Karneval v maskách nadchol aj mamičky,
nie len mrňatá.
Ďakujem všetkým členom, pani riaditeľke a zamestnancom Mestskej knižnice,
naším podporovateľom, ktorí nám umožňujú realizovať stretnutia v ich priestoroch
a vychádzajú nám v ústrety a budú nám

vychádzať aj v budúcnosti.
Postupne, ako rástli naše deti, rástli aj
požiadavky na klub. Vychytávali a aj naďalej
vychytávame detské choroby a myslím si, že
s úspechom ich prekonávame. Iste, dalo by
sa urobiť aj viac, ale v prvom rade je naším
cieľom to, aby si u nás našlo miesto čo najviac detí s mamami, bez rozdielu. Plánov

do budúcnosti je veľa, dúfam že sa nám ich
podarí zrealizovať. Pevne verím, že si cestu
k nám nájdu aj ostatní rodičia, prarodičia,
tety, ujovia s deťmi.
Program na mesiac marec 2011:
17. 3. Vyrábame knihu prvého roku klubu
24. 3. Pexeso – tvoríme a učíme sa hrať
31. 3. Zacvičte si s nami
(AJ)

Orientovaní na úspech
očakávajú titul
Družstvo Želiezoviec, ktoré niekoľko
rokov účinkovalo v oblastných majstrovstvách, začalo vlani svoju druhú sezónu
vo východnej skupine V. ligy západoslovenského regiónu. Jarné pokračovanie
čaká na prvom mieste. Len krôčik chýbal
k tomu, aby sa ho dočkali bez prehry.
„O výkonnostnom vzostupe hovorí
fakt, že vlani o tomto čase sme už zaznamenali päť prehier. Vzhľadom na
masívne omladenie tímu sme si nedali
za cieľ vzostup, ale ani sme ho nevylúčili.
Veď v súboji s Tvrdošovcami sme vďaka
lepšiemu skóre vyšli víťazne,“ hodnotí
jesennú časť 44-ročný tréner Štefan Štuller. Strojca želiezovských úspechov riadi
mužstvo 4,5 roka a na jar účinkoval ešte
aj ako hráč. Priemerný vek kádra je iba
20 rokov.
→12

V šahanskom Hontianskom múzeu a galérii Lajosa Simonyiho bola 11. februára
otvorená výstava diel želiezovského abstraktného maliara Vlada Rúfusa st. Na
otvorení sa zúčastnila aj riaditeľka MsK
Želiezovce Jana Beníková a poslanec MsZ
v Želiezovciach Pavel Polka, ktorý umelca
prítomným predstavil. Výstavu otvoril
Tibor Pálinkás, riaditeľ Hontianskeho
múzea a galérie.
(šh)

Reprezentanti mesta v školských radách

Na februárovom zasadnutí boli do školských rád miestnych škôl a školských zariadení
delegovaní zástupcovia samosprávy. Mesto budú v školských radách zastupovať takto: rada
školy pri ZŠ na Mierovej 67: Tibor Csenger, Róbert Gulyás, Pavel Polka, Kazimír Kovács; rada
školy pri ZŠ s VJM na Komenského 1: Gabriel Melczer, Géza Horváth, Ladislav Sokol, Irena
Turzová; rada školy pri MŠ na SNP 9: Peter Martosy, Katarína Mocsyová, Ladislav Vékony;
rada školy pri MŠ s VJM na SNP 9: Marek Kepka, Mária Harisová; rada školy pri MŠ na SNP
93: Ladislav Vékony, Vojtech Tomašovič; rada školy pri CVČ: Ladislav Sokol, Pavel Polka; rada
školy pri ZUŠ F. Schuberta: Géza Horváth, Pavel Polka, Vojtech Tomašovič; Mestská školská
rada: Géza Horváth, Vojtech Tomašovič.
(red)

Šachové správy
– Po šiestom ročníku šachového turnaja
o majstra školy na ZŠ s VJM Želiezovce sa podarilo zorganizovať aj prvý ročník šachového
turnaja aj na ZŠ s VJM Čata. Majstrom školy
sa stal János Farkas, ktorý všetky svoje zápasy
vyhral. Druhá skončila Csila Czigány a tretím
sa stal Arnold Ruzsík. Majstrovstvá prebehli
úprimne na „amatérskej“ úrovni, kde sme si
ozrejmili, čo je pat, šuster mat, že aj rošáda
existuje, že ani na začiatku neťaháme dvoma
pešiakmi naraz, v šachovej partii si podávame
aj ruky a hodiny nebijeme, lebo ony za chyby
v partii nemôžu. Na záver boli prvým trom
odovzdané diplomy a každý zúčastnený dostal
na pamiatku Šlabikár pre malých šachistov. Po

sviatkoch bude (snáď) aj šachový krúžok.
– Na klubovej úrovni sa zorganizoval už 10.
ročník vianočnonovoročného turnaja v bleskovom šachu. Víťazom sa stal Jozef Kakačka,
druhý skončil František Memersheimer a tretí
Ján Machník.
– Správy z Nitrianskeho kraja. Už je definitívne rozhodnuté, že v kraji budeme mať dve
štvrté ligy a to sever a juh a štyri piate ligy. Do
severnej skupiny sú zaradené tieto družstvá:
3x Nitra, 2x Levice, Topolčany, Močenok,
Šaľa, Veľký Kýr a Šurany. Do južnej skupiny
sú zaradené tieto mužstvá: 2x Komárno, 2x
Dvory nad Žitavou, Svätý Peter, Nové Zámky,
Bátorove Kosyhy, Šahy a Želiezovce. Nás za-

ujíma najmä novovzniknutá piata liga, ktorá
sa bude hrať v trojuholníku Šahy, Želiezovce
a Štúrovo. Patria sem mužstvá Túrovce, Šahy,
2x Želiezovce, Čata, 2 x Kamenný Most a keď
sa prihlásia do tejto skupiny, aj 2x Jur nad
Hronom.
– Okrem tohto rozdelenia líg došlo k schváleniu aj ďalšej zmeny. Výsledky z oboch skupín
štvrtých líg sa od ďalšej sezóny budú zasielať
na zápočet na FIDE listinu. To znamená, že
okrem národných ELO bodov budú mať hráči
vypočítané aj medzinárodné ELO body a budú porovnateľní s hráčmi ostatných štátov šachovej federácie. Budú môcť bez komplikácií
hrať na zahraničných turnajoch.
(MJ)
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Tenergo: vyjadrenie k petícii
Napriek tomu, že sme sa aktivitami a zámermi
spoločnosti Tenergo Brno, a.s. v našom meste
zaoberali už niekoľkokrát, medzi občanmi sa stále
objavujú tvrdenia založené na neúplných informáciách. Ich vyvrcholením pola petičná iniciatíva
koncom minulého roka. Reakciu spoločnosti Tenergo Brno prinášame v plnom znení.
(šh)
Vec : PETÍCIA obyvateľov mesta Želiezovce zo
dňa 25.10.2010: Riešenie nesúladu medzi vývojom
ceny tepla dodávaného zo sústav centralizovaného zásobovania teplom firmou TENERGO Brno,
a.s. a Koncepciou rozvoja mesta Želiezovce v tepelnej energetike
Na jednej strane nás teší takýto masívny prejav
záujmu o naše aktivity v oblasti tepelnej energetiky v meste Želiezovce.
Na druhej strane sme však nútení spochybniť
pravdivosť tvrdení uvedených v PETÍCII, keďže
jej aktéri vychádzali z nekompletných a neobjektívnych informácií z „ulice“ a veci sú v celkom
inej polohe. Keby sa boli bývali predtým poradili
s príslušnými odborníkmi MsÚ Želiezovce, Spoločného stavebného úradu Želiezovce alebo so
zástupcami svojho správcu bytových domov (za
nami sa neunúvali), zrejme by sme sa dnes bavili
na kvalitatívne ale aj formálne na inej spoločenskej úrovni.
Aj napriek tomu, že sme širokú verejnosť za
ostané obdobie postupne niekoľkokrát informovali o našich inovatívnych aktivitách v tepelnej
energetike v meste Želiezovce aj prostredníctvom
periodika ŽELIEZOVSKÝ SPRAVODAJCA
(naposledy v auguste 2010, predtým aj osobne
s vlastníkmi bytov v roku 2008), zhrnieme si
stručne naše doterajšie podstatné snaženia a dosiahnuté zásadné výsledky v tejto oblasti.
A. DOTERAJŠIA HISTÓRIA NAŠICH INOVAČNÝCH
AKTIVÍT (s aktívnou podporou Mesta Želiezovce):
Rok 2005 :
– Zníženie pôvodného stavu personálu o 2/3 (zníženie režijných nákladov).
– Zrušenie plynovej kotolne Sládkovičova 42
(kapacitne nadbytočná) a prepojenie jej okruhu
na plynovú kotolňu Sládkovičova 5 (postupná
centralizácia výroby a distribúcie tepla).
– Náhrada jedného kotla na plynovej kotolni
Fučíkova 37 novým flexibilnejším kotlom s vyššou hospodárnosťou prevádzky (príprava na
pripojenie okruhu objektov bývalej Nemocnice
v Želiezovciach, ktorej pôvodný tepelný zdroj bol
technicky a ekonomicky v neudržateľnom stave).
Rok 2006 :
– Inštalácia dvoch kotlov zo zrušenej plynovej
kotolne Sládkovičova 42 do plynovej kotolne
Sládkovičova 5 pre letnú prevádzku (príprava
teplej úžitkovej vody plus zvýšenie hospodárnosti
prevádzky kotolne).
– Rekonštrukcia prípravy teplej úžitkovej vody na
plynovej kotolni Mierová 51 s opätovným využívaním pôvodných termokondenzátorov spalín
(zvýšenie hospodárnosti prevádzky kotolne).
– Projekt na implementáciu novej technológie
na výrobu tepla z biomasy – slamy na plynovej
kotolni Mierová 51 (Koncepcia rozvoja mesta
v tepelnej energetike).
– Projekt na centralizáciu výroby a distribúcie
tepla z kotolne Mierová 51 a pripojenie nových
odberných miest (Koncepcia rozvoja mesta v tepelnej energetike).
Rok 2007 :
– Pripojenie objektov MEDFIN-lízing, a.s., Bratislava (bývalá Nemocnica) na okruh plynovej

kotolne Fučíkova 37 (postupná centralizácia výroby a distribúcie tepla).
Roky 2008 – 2009 :
– Implementácia novej technológie na výrobu
tepla z biomasy – slamy na kotolni Mierová 51
– I. etapa.
– Pripojenie objektov Mestského úradu Želiezovce a Mestskej polície Želiezovce na okruh
plynovej kotolne Sládkovičova 5 (postupná
centralizácia výroby a distribúcie tepla – vlastné
pôvodné tepelné zdroje zostali v studenej zálohe,
do 24 hodín môžu byť podľa potreby uvedené do
prevádzky, v roku 2010 úspešne vyskúšané).
Rok 2010 :
– Prepojenie okruhu plynovej
kotolne Sládkovičova 5 (vrátane MsÚ + MP) dňa 21.10.2010
na okruh kotolne Mierová 51
– Východná vetva (postupná
centralizácia výroby a distribúcie tepla – pôvodný tepelný
zdroj kotolne Sládkovičova 5 zostal v studenej
zálohe).
– Pripojenie objektov Domu služieb, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským a jej Školskej jedálne
dňa 21.10.2010 na okruh kotolne Mierová 51
(postupná centralizácia výroby a distribúcie tepla
– pôvodný tepelný zdroj DS zostal v studenej zálohe a zároveň sa vyriešil niekoľkoročný problém
nedokurovania ZŠ s v.j.m., ktorá bola pôvodne
pripojená na cudzí zdroj tepla).
– Príprava na pripojenie objektu ŽelMedica Bratislava (súkromná poliklinika) na okruh plynovej
kotolne Fučíkova 37 v roku 2011 (postupná centralizácia výroby a distribúcie tepla).
– Príprava na pripojenie objektu Kultúrny dom
na okruh kotolne Mierová 51 v roku 2011 (postupná centralizácia výroby a distribúcie tepla
– jeho tepelný zdroj zostane v studenej zálohe).
– Príprava na pripojenie objektu ZŠ s vyučovacím
jazykom slovenským na okruh kotolne Mierová
51 v roku 2011 (postupná centralizácia výroby
a distribúcie tepla – jej tepelný zdroj zostane
v studenej zálohe).
– Príprava na pripojenie Polyfunkčného objektu
– Kicsindy Július a Kicsindiová Lyvia, Želiezovce
na okruh kotolne Mierová 51 v roku 2011 (postupná centralizácia výroby a distribúcie tepla).
– Príprava na prepojenie okruhu plynovej kotolne
Fučíkova 37 (vrátane jej nových odberných miest)
na okruh kotolne Mierová 51 – južná vetva (postupná centralizácia výroby a distribúcie tepla).
B. EFEKT - AKTUÁLNY VÝSLEDOK Z DOTERAJŠEJ INOVÁCIE :

1. Dopad na vývoj ceny tepla s DPH :
Vysvetlivky:
–––––––– Cena tepla s palivom zemný plyn (ZP) – bez
realizácie Koncepcie rozvoja mesta v tep. energetike
– – – – Maximálna cena tepla s palivom BIOMASA + ZP

–––– Skutočná cena tepla s palivom BIOMASA
+ ZP
........... Pôvodne plánovaná cena tepla s palivom
BIOMASA + ZP na cenových hladinách vstupov
z roka
2007
Ceny na vstupoch za sledované obdobie v podmienkach mesta Želiezovce postupne vzrástli
takto: zemný plyn o 68 %, elektrická energia o 91
%, voda o 35 %, materiály a služby o 21 %.
2. Náklady na teplo na vykurovanie a prípravu
teplej vody na priemerný byt za rok s DPH :

Poznámka: Náklady za roky 2004 až 2010 sú skutočné. Náklady za rok 2011 sú na objednané teplo.
Darí sa držať ročné náklady na vykurovanie a teplú
úžitkovú vodu medziročne na konštantnej úrovni.
Odchýlky súvisia v podstate s klimatickými poveternostnými podmienkami. Je to aj výsledkom
merných spotrieb tepla, kde v regióne zastávame
jedno z popredných miest. Napriek vyššie citovaným cenám tepla tieto náklady sú reálne a určite
nepatria medzi najvyššie v regióne. V zásade je to
ale podstatný ukazovateľ hlavne v súčasnej dobe,
keď sme svedkami pomerne prudko rastúcich
výdavkov z rodinných rozpočtov všeobecne.
Náklady na vykurovanie a teplú úžitkovú vodu
sú zreteľné výdavky z rodinného rozpočtu rodiny. Ich takmer konštantný medziročný priebeh
naznačuje stabilizáciu rodinného rozpočtu
z našej strany. Zrejme nie je veľa komodít, týkajúcich rodinného rozpočtu, preukazujúcich takýto
zásadný charakter či priebeh medziročne.
Samozrejme, že to takto neplatí na každý byt, lebo
užívanie bytu z pohľadu samotného vykurovania
a spotreby teplej úžitkovej vody je vždy individuálna záležitosť. Toto je v rukách príslušných
vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa
vybavenia bytu a bytového domu príslušnou
technikou a v neposlednom rade ich vedomého či
nevedomého konania v danej oblasti bývania.
Určite nie málo vlastníkov súkromných domov
by súhlasilo, keby len ich ročné náklady na zemný
plyn na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej
vody by sa priblížili k vyššie uvedeným údajom.
3. Plnenie programu Európskej komisie 20+20+20 do
roku 2020 v rámci Dohovoru primátorov a starostov
za udržateľnú energiu na
miestnej úrovni: V rámci
územného celku mesta Želiezovce naša spoločnosť za
sledované obdobie dosiahla
tieto výsledky:
– úspora na spotrebe energií: 15,3 % (požiadavka 20
% do roku 2020), z toho
úspora tepla: 14,1 %, úspora na vlastnej spotrebe
el. energie: 48,5 %, – zníženie produkcie CO2: 8,2
% (požiadavka 20
% do roku 2020) – podiel obnoviteľných zdrojov
tepla (biomasy): 10,9 % (požiadavka 20 % do roku
2020).
→10
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Mesiac knihy aj internetu
Čo nám zíde na um, keď
zaznie slovo „marec“? „Marec.
Poberaj sa starec.“ Niekomu
ešte napadne „Marec – mesiac
knihy.“
Napriek tomu, že mnoho
ľudí, ktorí sú stále „in“ (relatívne), sa o knihách vyjadrujú
ako o doteraz neprekonanom
formáte, mladí to asi vidia inak.
Mnohí starší hovoria, že mladým knihy nahradil internet.
Ale naozaj nahradil? Nenahradil
len tým, že pri ňom v súčasnosti
trávia čas? Či to hovoria jedni
alebo druhí, majú spoločné to, že
jedni nepoznajú to, druhí ono a
niektorí ani to, ani ono. To zase
hovoria tí, ktorí sú kdesi „medzi“,
to znamená, že používajú internet, ale potrebujú aj čítať. Internet je internet a kniha je kniha,
a napriek tomu, že ich funkcie
v niečom splývajú, jedno druhé
nie je schopné plnohodnotne
nahradiť. Človek, ktorý nečíta

knihy, isto o niečo prichádza a
stáva sa duševne chudobnejším.
Ale čím ďalej, tým viac to platí aj
o internete.
Asi nie je úplne férové nazývať dve skupiny ľudí starší
a mladí, ak tie skupiny nie sú
homogénne. Pretože existuje
mnoho tých skôr narodených,
ktorí si našli cestu k internetu
a dodnes ešte možno stretnúť
tínedžera schopného „ísť proti
prúdu“ a prečítať si aj niečo iné,
než len...
Napadlo mi, či mesiac marec nie je aj mesiacom niečoho
iného, ako len knihy a tak som
do vyhľadávania vpísal „marec
– mesiac“ a predstavte si, čo sa
mi okrem zmienok o mesiaci
knihy „vygúglilo“! „Marec – mesiac internetu!“
Takže jedno nemusí vylučovať druhé. Stačí zájsť do knižnice,
napríklad tej našej želiezovskej.
Popri mnohých regáloch s kni-

hami tam možno vidieť i počítače napojené na internet, ktoré
môžu používať všetci registrovaní čitatelia.
Ako nám povedala riaditeľka
Mestskej knižnice v Želiezovciach Jana Beníková, ku koncu
roka 2010 evidovali 37 241 knižničných jednotiek, z toho 464
audiovizuálnych dokumentov
a 11 elektronických. Do konca
minulého roka zaevidovali 38
707 výpožičiek, čo na necelých 7
a pol tisíc obyvateľov nie je málo.
V porovnaní s minulým rokom
dokonca zaznamenali nárast, a
to práve vo výpožičkách odbornej literatúry stredoškolákmi a
externými vysokoškolákmi.
Okrem výpožičiek sa Mestská knižnica v Želiezovciach venuje organizovaniu kultúrnych
podujatí (vlani ich bolo 102!),
ako besied, prednášok výstav,
pričom spolupracuje so školami
i rôznymi občianskymi zdru-

ženiami (aktívna je aj pobočka
MsK vo Svodove), spolupracuje pri organizovaní mnohých
mestských podujatí, podieľa sa
na činnosti ZPOZ, prevádzkuje
kníhkupectvo i mestský rozhlas...
Riaditeľka Jana Beníková
ešte dodala: „Už tradične v jarnom období dávame do popredia knihu. Z histórie poznáme,
akú úlohu už od čias Gutenberga
plní. V súčasnosti nedoceňujeme
všetko to, čo dáva človeku – prvá
kniha „Sväté písmo“ alebo šlabikár pre prváka. Popri iných médiách dobrá kniha nikdy nestratí
hodnotu, význam, poslanie. Aj
napriek tomu, že dnes niektorí
častejšie dávajú do popredia
knižku šekovú alebo vkladnú. Vo
vašej Mestskej knižnici ste všetci
vítaní.“
Takže čo dodať? Snáď len
„Marec, poberaj sa starec, do
knižnice!“
(Zorro)

Tenergo: vyjadrenie k petícii
9→

C. FINANCOVANIE INOVAČNÝCH AKTIVÍT:
Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky predpokladá podmienky na spolufinancovanie z fondov EURÓPSKEJ ÚNIE na zníženie
vstupných nákladov v prospech ceny tepla
prostredníctvom odpisov v zmysle platného
zákona o daniach a nákladoch na palivo vplyvom ceny biomasy. Obidva naše vyššie citované
projekty spĺňajú podmienky na tento účel.
Na projekt Implementácia novej technológie na
výrobu tepla z biomasy na kotolni Mierová 51 boli
zmluvne zabezpečené takéto finančné prostriedky
cez príslušný centrálny štátny úrad. Táto zmluva
bola negovaná predčasnými parlamentnými voľbami v roku 2006.
Napriek tomu na tento účel (len na I. etapu) sa podarilo v roku 2008 zabezpečiť cez bankový sektor,
konkrétne prostredníctvom Európskej banky pre
obnovu a rozvoj, časť finančných prostriedkov.
V rokoch 2008 a 2009 naše ostané projekty už
znovu spĺňali podmienky na čerpanie z fondov EÚ.
K tomu sme potrebovali Rozhodnutie o umiestnení stavby a Stavebné povolenie od Stavebného
úradu, o čo sme požiadali v spoločnom konaní, čo
umožňuje legislatíva z dôvodu získania času na
realizáciu.
Podľa platného stavebného zákona k stavebnému
povoleniu je potrebné mať okrem iných súhlasov,
ktoré sme mali zabezpečené, aj písomný súhlas od
vlastníkov bytov a nebytových priestorov (centralizácia výroby a distribúcie tepla – teplovody
– líniové stavby).
Preto sme v lete roku 2008 žiadali o takéto písomné súhlasy aj vlastníkov mimo nášho výkonu
správy s požadovaným termínom do dvoch až
troch mesiacov. Tieto písomné podklady nám
boli doručené, žiaľ, až po 16 mesiacoch, konkrétne
23.12.2009. A tak stavebné povolenie bolo vydané
až 31.12.2009. Medzitým sme dostali Rozhodnutie

o umiestnení stavby v októbri 2008.
Na základe uvedených skutočností sme prišli
o možnosť prístupu k fondom z EÚ, lebo rok 2010
bol opätovne rokom parlamentných volieb na Slovensku. Táto situácia predlžuje pôvodne plánované
termíny realizácie našich projektov v zmysle Koncepcie rozvoja mesta v tepelnej energetike a zároveň nižšou mierou zjemňuje cenu tepla vo fixných
nákladoch oproti očakávaným možnostiam. Aj
napriek tomu, že pretrváva svetová finančná kríza
a naša spoločnosť naďalej investuje do tepelných
zariadení v meste Želiezovce, ale s citom vzhľadom
na stráženie vývoja ceny tepla a hlavne ročných
nákladov v danej oblasti.
Táto situácia zapríčinila aj to, že sme prišli o 9
nových odberných miest, ktoré boli nútené riešiť si
svoje teplo inou cestou, možno menej ekonomickou a zároveň je to ďalšia strata na cene tepla do
budúcna.
Je mimoriadne pozoruhodné, že na zabezpečenie
písomných súhlasov k stavebnému povoleniu bolo
potrebných až 16 mesiacov a PETÍCIA sa zvládla
za jediný deň (25.10.2010), pričom je to približne
administratívne rovnako náročný rozsah.
D. ANALÝZA PETÍCIE PO FORMÁLNEJ A
OBSAHOVEJ STRÁNKE :
Pri bežnom čítaní PETÍCIE je možné dospieť aj
k nasledovným záverom :
1. Všetky hárky sú výlučne podpísané len obyvateľmi mesta Želiezovce bývajúcich v bytových
domoch v správe jedného správcu mimo výkonu
správy našej spoločnosti.
2. Tí istí na viacerých hárkoch.
3. Uvedené a podpísané celé rodiny, možno aj
obyvatelia do 18. roku veku.
4. Niektoré podpisy možno nie sú relevantné k citovanej osobe.
5. V deň podpisu niektorí obyvatelia už nebývali na

uvedenej adrese.
6. Na všetkých 42 hárkoch (pôvodne 41) je uvedený ten istý dátum 25.10.2010. Bol to pondelok,
bežný pracovný deň, nevydarené počasie. Niektorí
obyvatelia sa už nezdržiavali v ten deň v meste
kvôli zamestnaniu, štúdiu, atď.
7. Na získanie 745 podpisov neboli nikde v meste
rezervované primerané priestory (v ten deň ani 3
dni pred či po tomto termíne).
8. Niektoré adresy členov Petičného výboru sú z bytových domov, ktoré časovo podstatne brzdili odovzdanie písomných súhlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov k stavebnému povoleniu.
9. Iniciátori tejto petície svojim postojom a postupmi
(čakať, primerane nespolupracovať, kritizovať a obviňovať iných, zavádzať širokú verejnosť) sa stali vlastnou brzdou a pascou v očakávaní finančných výhod
z Koncepcie rozvoja mesta v tepelnej energetike.
10. Relevantné indície nasvedčujú tomu, že predmetný materiál nepriamo mohol poslúžiť ako
jeden z volebných programov k nastávajúcim
komunálnym voľbám (27.11.2010) a možno aj
východiskovým podkladom pre zmenu Územného
plánu mesta Želiezovce so všetkými dôsledkami.
Napriek vyššie citovaným postrehom naša spoločnosť túto PETÍCIU berie so všetkou vážnosťou,
ktorá petícii prináleží.
Preto aj toto naše písomné stanovisko je možno
trochu obšírnejšie, za čo sa ospravedlňujeme, ale
tak zložité veci, vzťahy či počtom alebo obsahom
rozsiahla legislatíva sa s problémami vysvetľuje pre
priamo nezainteresovanú širokú verejnosť.
Zároveň z našej strany považujeme toto stanovisko
aj ako reakciu na príspevok pána Vojtecha Tomašoviča „To naše teplo...“ publikovaný v októbri
2010 na 12. strane v ŽELIEZOVSKOM SPRAVODAJCOVI.
S úctou
Ing. Tibor Ešek , prevádzkový riaditeľ
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Želiezovské spomienky
Želiezovský štadión a jeden dôležitý dátum
Šport a najmä futbal sa v našom meste
teší dlhodobej popularite. Prvé ohradené

Predvojnové pomenovanie futbalistov
bolo jednoduché. ŠK Želiezovce. Po roku 1948

Zenit ešte hralo rok na starom ihrisku.
Našťastie v roku 1959 sa mala v našom

Pred prvým zápasom na novom štadióne: Zenit Želiezovce - Odeva Trenčín
ihrisko bolo na mieste dnešného areálu
Bowlingu. Po prvej svetovej vojne okrem
drevených futbalových brán pribudlo smerom od Hrona aj drevené pozdlžne ohradenie z dosák. Bolo to populárne miesto na
futbalové zápolenia. Často tam pobehovali
deti s handrovou loptou, tí starší si navzájom
požičiavali ručne šitú koženú loptu. Pre opakujúce sa jarné povodne však bolo potrebné
vytvoriť ihrisko na novom mieste. Najmä
povodeň v roku 1923 rozhodla. Voda vtedy
odplavila celú drevenú ohradu. Nové ihrisko
bolo vytvorené za reformátskym cintorínom.
Futbalové ihrisko tam bolo súčasťou veľkej
tržnice... Domček na vydávanie povolení na
tržnicu (cédulaház) slúžil aj ako prezliekareň
pre hráčov. Prekvapivo, ten domček tam v
zástavbe stojí aj dodnes. Toto ihrisko slúžilo
až do konca 50-tych rokov...

zmenili označenie oddielu na
Tatran Želiezovce. Postupne sa Slávnostné otvorenie dňa 21. 6. 1959
začalo uvažovať uvažovať o vybudovaní nového ihriska, lepšie povedané štadió- meste organizovať aj III. okresná spartakiáda.
na alebo športového komplexu. Práce sa začali Aj z tohto dôvodu od štátu prišla potrebná
v polovici tvrdých päťdesiatych rokov. Stovky finančná injekcia na úspešné a včasné ukonhodín sa odpracovalo aj brigádnicky, bezplatne. čenie prác. Počas jarných mesiacov prebehli
Želiezovčania sa spoločne tešili na slávnostné posledné úpravy. A v nedeľu 21. júna 1959 sa
otvorenie štadióna. Keďže v okolí Želiezoviec brány nového štadióna slávnostne otvorili.
je príliš málo kopcov, došlo k prehodnoteniu Za prítomnosti veľkého množstva obyvatepomenovania. Od názvu Tatran sa na zimnej ľov ale i hostí sa odohral zápas proti mužstvu
výročnej schôdzi upustilo a prijalo sa pomeno- Odeva Trenčín. Aj keď naši prehrali (0:4), na
vanie Zenit Želiezovce. Prvý zápas pod týmito radosti z nového štadióna to nič neubralo
farbami oddiel odohral už vo februári v roku hráčom ani priaznivcom športu.
Futbalové ihrisko na želiezovskom štadi1958. Trénerom futbalistov bol pán Németh
óne
je ešte i dnes vyšším priemerom medzi
a hráčmi: Urbán, Nyárhidi, Csudai, Szalai L.,
ihriskami
v našom okolí. V tomto roku oslaSasvári, Csikós, Pálinkás, Dulai, Botka, Michlo,
Molnár a Pivarcs. Keďže nový štadión bol ešte vuje svoje 52. narodeniny...
Pavel Polka
len vo výstavbe toto mužstvo s novým menom

Deň narcisov – 15. Dôležitý je aj tón
V diskusii, ktorá prebiehala na mimoapríl 2011
riadnom zasadnutí MsZ začiatkom marca
15. ročník verejnej finančnej
zbierky sa uskutoční vyberaním
dobrovoľných finančných darov od
občanov do jednotných pokladničiek
s označením Deň narcisov a logom
Ligy proti rakovine SR. Dobrovoľníci buúd označení identifikátorom
Dňa narcisov 2011. Dobovoľníci
bezplatne darujú občanom kvety narcisu, nemôžu kvety narcisu predávať
alebo ponúkať za inú protihodnotu.
Finančný príspevok občan na podporu verejnej finančnej zbierky je
dobrovoľný a jeho výška nie je ničím
limitovaná. Výnos z finančných darov bude účelovo použitý na území
SR v súlade s poslaním programových cieľov Ligy proti rakovine SR.
MUDr. Stanislav Blaho,
spoluorganizátor Dňa narcisov
Ligy proti rakovine SR

sa hovorilo o okrem iných aj o prístupe
členov samosprávy k svojim kolegom
a prípadným investorom v súvislosti so
žiadosťou neziskovej organizácie o odkúpenie mestských pozemkov s cieľom podania projektu na výstavbu sociálneho zariadenia pre seniorov a sociálne odkázaných.
„Ak chceme pre mesto urobiť niečo, tak
musíme byť konštruktívni a nie deštruktívni,“ vyhlásil poslanec Polka. Odznelo,
že poslanci sú oprávnení pýtať sa žiadateľov na všetky možné aspekty ich zámeru,
dôležitý je však aj tón diskusie. Hovorilo
sa aj o úlohe primátora na zasadnutiach.
V spojitosti s tým Pavel Bakonyi vyhlásil,
že vždy sa k predmetu rokovania vyjadril
preto, aby poslancom poskytol čo najviac
informácií, ale dodal, že v záujme upokojenia situácie sa istý čas nebude vyjadrovať
k daným témam a bude pôsobiť striktne
iba ako moderátor zasadnutí.
(red)

Od 15. februára bola v priestoroch Mestskej knižnice v
Želiezovciach inštalovaná výstava makiet hradov Jána
Plevu zo Šiah.
Foto: MsK
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Ján Belák (nar.: 21. 8. 1954., T. Lužany)
Jeho otec pracoval na železnici v T. Lužanoch, a tak Ján,
sa narodil ako druhé dieťa v
rodine v tejto obci blízko nášho mesta. S futbalom sa začal
zbližovať už v Želiezovciach, na
ihrisku ležiacom oproti železnčnej stanici, vytvorenom a udržiavanom miestnou mládežou.
„V polovici 60-tych rokov sa tu
zišlo výborné družstvo zložené
z tínejdžrov a nehrali sme zápasy len v domácom prostredí,
ale mnohokrát aj na ihriskách
súperov. Neraz sme sa na dejiská nezabudnuteľných duelov
dopravovali bicyklami,” oživuje
si v pamäti udalosti spred desať-

Benčík a Mlynka, a tak sa z neho
stal obranca, hoci ani záloha nebola preňho cudzím prostredím.
„Ako vysoký, dobre hlavičkujúci
hráč máš miesto v obrane,”
vyhlásil vtedy tréner Szabó, a tak
sa Ján Belák musel stiahnuť dozadu. Zo strelca sa stal tvrdým
obrancom s istou nohou. „Jedným z nezabudnuteľných duelov
bol zápas s Novými Zámkami v
I. B triede. K úspechu mužstva
som sa pričinil dvomi peknými gólmi. Spoluhráč v obrane
Gusto Rusnák ma pobádal, aby
som občas vyšiel dopredu a naša
kalkulácia sa naplnila. V zápase
v Mojzesove sme hrali o postup Ján Belák v zadnom rade šiesty zľava
najčastejšie stretáva s Rusnákom,
Benčíkom, Líškom, Matiaškom
a Opavským. Osem rokov slúžil
želiezovskému športu, až po
komplikovanom poranení kolena spolu s Rusnákom prestúpil
do Kvetnej, kde si ešte odkrútil
tri roky. „Nedokázal som stráviť,
že mužstvo viackrát zostavil vtedajší predseda národného výboru. Z celého som mal zlý pocit.“
Je hrdý, že mohol nastúpiť proti
výberu starých pánov Maďar-

1972: v hornom rade štvrtý zľava
ročí niekdajší futbalista, blížiaci
sa vekom k šesťdesiatke. Najmä
vďaka svojej rýchlosti sa v mládežníckom zoskupení dostal
na pravé krídlo a odborníci si
všimli aj jeho disciplinovanosť. Najväčšími rivali družstva
boli Plášťovčania a Šahania.
Keď vyrástol z dorasteneckého
mužstva, k slovu sa dostal v
druhom družstve dospelýchz,
potom počas vojenských rokov
účinkoval v Jihlave a Žatci, kde
hrával za družstvá pôsobiace v
I.B triede. Po návrate zo základnej vojenskej služby sa zaradil
do kádra B-družstva, keďže o
miesta v prvom družstve prebiehal obrovský boj vďaka hráčom
ako Opavský, Rusnák, Matiaško,
Líška či Šaňo Kollár. Až raz, počas trénerského obdobia Ľudovíta Szabóa ho v prípravnom
zápase v Jure nad Hronom na
podnet Tibora Straňáka vyskúšali v A-družstve. Najradšej
by bol hral na poste pravého
krídelníka, kde však účinkoval

do vyššej súťaže. Nám postačovala aj remíza proti súperovi
z konca tabuľky, avšak prehrali
sme 1:0. V to popoludnie sa
nám nič nedarilo, nedokázali
sme trafiť medzi súperove žrde,
takže na čele skončilo družstvo
z Bajču. Nasledujúci týždeň sa z
fanúšikov takmer nikto s nami
nebavil, nikto nedokázal stráviť
neúspech. Aj Ernest Mokos z našej ulice, ktorého som považoval
za svoj vzor, pri našom stretnutí
prešiel na druhú stranu ulice. Na
jednom tréningu som sa dozvedel, že jeden mojzesovský hráč
nastúpil na spomínaný zápas
neoprávnene, preto sa rozhodlo
o kontumačnom víťazstve v náš
prospech 3:0. Zrazu nám všetci
odpustili a mohli sme postúpiť
do I. A triedy.” Nikdy nebol
vylúčený, žltú kartu dostal iba
v Bajči a Nových Zámkoch. Rád
spomína na trénerov Tibora
Feketeho, Ľudovíta Szabóa, Štefana Mezőlakyho, Tibora Fúrika,
z niekdajších spoluhráčov sa

ska, v ktorom nastúpili Páncsics,
Fenyvesi, Szentmihály a ďalšie
hviezdy a hral proti družstvám
ako MTK, Vác, Slovan Bratislava,
Trenčín či Považká Bystrica. Pre
zranenie však nemohol nastúpiť
proti svojmu obľúbenému mužstvu Újpesti Dózsa. Pracuje ako
vodoinštalatér, vo voľnom čase
pracuje v záhrade. V televízii si
pozrie najmä zápasy španielskej
ligy. Iný kontakt so športom
v súčasnosti nemá.
(ág)

Orientovaní na úspech očakávajú titul
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Nadaní domáci mladí futbalisti Ľuboš Straňák, Kornel Tóth,
Dominik Duchoň, Sebastián Rotík a Mário Herceg rýchlo uverili
a potvrdili, že sa môžu uplatniť medzi dospelými. Kvalitnú hru vedúceho tímu charakterizuje najmä ľúbivý útočný futbal s mnohými
gólmi. Želiezovčania dosiahli najviac (39) gólov, pričom vynikli aj v
obrane, ich gólman kapituloval iba v 14 prípadoch.
„V domácich dueloch sme dokázali presadiť svoju vôľu, z hostí
sa iba Imeľu podarilo získať bod z nášho ihriska. Na ihriskách súperov sme však viackrát stratili dôležité body. Iba na regionálnom
derby s Tlmačami sa nám podarilo ukoristiť tri body. V Zemnom a
Marcelovej sa domáci dokázali presadiť kvôli našim chybám, v Nesvadoch a Kalnej však remíza bola hodná víťazstva,“ hovorí tréner,
ktorý nikoho nechce zvlášť vyzdvihovať, pozitívne však hodnotí
dvoch 9-gólových hráčov, Sebastiána Rotíka a Richarda Sála. Hoci
vedenie klubu je s umiestnením spokojné, odborný štáb počítal s o
4–5 väčším bodovým ziskom.
Zimná príprava začala 6. januára, hráči sa venovali najmä kondičnému tréningu. Káder zostal pokope, iba 33-ročný René Karko
končí s aktívnou činnosťou. Prišiel Martin Banda (T. Lužany) a po
dlhotrvajúcom zranení sa ku kádru pripoja aj Michal Hliva a Peter
Páchnik. „Hráči sú orientovaní na úspech, čo môže byť dobrým
podkladom pre získanie majstrovského titulu,“ hodnotí šance tréner
Štefan Štuller.
(áb)
Výsledky prípravných zápasov: Želiezovce–Dvory n/Ž. 4:3; Želiezovce–Levice 0:1; Želiezovce–Štúrovo 0:1; Želiezovce–Hurbanovo
3:3; Želiezovce–P. Ruskov 10:0; Štúrovo–Želiezovce 5:3; Hurbanovo–Želiezovce 0:2; Želiezovce–Šahy 2:2, V. Meder - Želiezovce 4:4

2011. március
Futbalový jubilant
Vzácnych 70-tych narodenín sa dožíva Anton Kelemen z
Hontianskej Vrbice, ktorá sa počtom obyvateľov sa radí medzi
menšie obce, ale na úseku ekonomickom i kultúrno-športovom dokázala pretromfnúť aj omnoho väčšie obce.
Anton Kelemen sa do Hontianskej Vrbice dostal spolu s
rodičmi a bratom 9. mája 1947 z maďarskej Nyíregyháze. Od
útleho detstva sa venoval futbalu. S ostatnými chlapcami behávali po širokých lúkach len s handrovou loptou, pravú koženú mali vtedy len dospelí. Jeho výška 182 cm ho predurčila
na post predstopera. Po skončení
Strednej priemyselnej školy stavebnej v Leviciach pracoval ako
hlavný stavebný majster pri OSP
Levice a neskôr ako vedúci technického oddelenia na Bytovom
podniku v Leviciach. V roku 1986
sa stal predsedom obce, na ktorej
čele stál plných 20 rokov. Zanechal za sebou užitočný kus práce,
pod jeho vedením bol v obci
vybudovaný verejný vodovod,
obec bola plynofikovaná, škola
zrekonštruovaná, kultúrny dom
zmodernizovaný. Zaslúžil sa aj o
rekonštrukciu cesty vedúcej cez
obec a opravu kostolíkov. Za svoj
najväčší úspech pokladá výstavbu
športového areálu, šatní a krásnej
krytej tribúny, ktorú obdivujú
nielen domáci fanúšikovia, ale aj
celé okolie.
Anton Kelemen svoju futbalovú kariéru ukončil vo svojich
38 rokoch. Dnes má dvoch synov, 47-ročného Igora a 41-ročného Antona, ktorí dlhé roky hrávali za ŠK Hontianska Vrbica
a neskôr tam i zastávali popredné funkcie.
Počas víkendov navštevuje všetky majstrovské zápasy
doma i v Želiezovciach, vzorne sa stará o svoj vinohrad a
ovocné stromy. Jubilantovi želáme aj my pevné zdravie a veľa
krásnych chvíľ prežitých v kruhu svojej rodiny.
Mgr. Ján Belányi

Április 15 –
nárciszok napja

Április 15-én valósul meg a nárciszok napja elnevezésű önkéntes adakozási kampány, amelynek bevételét az SZK rákellenes
ligája használja fel a rák elleni küzdelem céljaira. Az önkéntesek
a rendezvény logójával ellátott pénztárakba gyűjtik az adományokat. A lakosoknak nárciszt ajándékoznak, akik tetszőleges összegű
pénzadománnnyal járulhatnak hozzá a gyűjtéshez. A hozzájárulásokat a rákkellenes liga felvázolt céljai értelmében használja fel.
Dr. Stanislav Blaho, a nárciszok napjának társszervezője

* Súťaž * Súťaž * Súťaž * Súťaž *

Vyhrali ste. Gratulujeme!

V minulom čísle ste mali možnosť súťažiť o čokoládové výrobky s Ganodermou. Spomedzi súťažiacich boli vyžrebovaní:
Zlatica Tarová, Želiezovce, a Helena Tóthová, Želiezovce.
Výhercovia si svoje výhry môžu vyzdvihnúť v redakcii.

Zselízi Hírmondó
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Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek
16. 2. Lajos Reisch (Želiezovce); 17. 2. Viktória Trgiňová (Želiezovce)

Sľúbili si vernosť
5. 3. Juraj Nagy (Želiezovce) – Jana Mihóková (Želiezovce), Kristián Csomor (Veľké Ludince) – Alica Feketeová (Nýrovce); 14. 2.
Alexander Fazekas (Kukučínov) – Nikoleta Nagyová (Kukučínov)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Ľubica Ambrózaiová 05. 03.
Štefan Streda
06. 03.
Eva Balázsová
11. 03.
Anna Benefiová
12. 03.
Eva Ujváriová
13. 03.
Miloslava Turzová 18. 03.
Erika Dubová
19. 03.
Ján Potocki
29. 03.
Jozef Potocki
29. 03.

Emília Platinská 15. 03.
Alexander Pücsök 20. 03.
Štefan Kazi
23. 03.
Ladislav Harangozó 24. 03.
Anna Ridegová
29. 03.
Mária Virágová
29. 03.
70
Anna Gašparová
Štefan Nagy

01. 03.
01. 03.

60
Helena Gyürkyová 01. 03
Mária Šuchterová 03. 03.
Géza Horváth
08. 03.
Ladislav Opavsky 09. 03.
Mária Varkolyová 10. 03.
Helena Lakatošová 12. 03.

80
Estera Boczová

24. 03.

Opustili nás – Elhunytak
11. 2. Katarína Maňáseková (Šarovce, 80 r.); 14. 2. Mária Trníková (Hronovce, 63 r.); 24. 2. Ľudovít Gunič (Želiezovce, 56
r.); 28. 2. Ernest Čavojec (Želiezovce, 86 r.); 1. 3. Ján Cudor
(Želiezovce, 76 r.); 5. 3. Árpád Németh (Lontov, 69 r.); 7. 3.
Pavol Mitter (Želiezovce, 75 r.); 8. 3. Ľudovít Lakatos (Želiezovce, 67 r.)
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Zselízi Hírmondó

Az osztályozott hulladék
elszállításának
időterve 2011-ben

INZERCIA

Vodárenské a kúrenárenské práce, podlahové kúrenie, krbové vložky
– teplovodné. Kvalitne a v rozumnej cene.. 0915 899 550.
(11-04)

Szódóról és Mikoláról: március 21-én, április 26-án,
május 23-án, június 20-án, július 25-én, augusztus 22én, szeptember 19-én, október 24-én, november 21-én és december 12-én.
A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes, Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr, Jesenský,
Sznf (a zselízi rész),Vásár és a Temető utcákból: március 22-én, április
27-én, május 24-én, június 21-én, július 26-án, augusztus 23-án, szeptember 20-án, október 25-én, novenber 22-én és december 13-án.
A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík, Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa, Tulipán,
Nárcisz, Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický, Garam, Jókai, Ötvös
utcákból és a Szoroskából: március 23-án, április 28-án, május
25-én, június 22-én, július 27-én, augusztus 24-én, szeptember 21-én, október 26-án, november 23-án és december 14-én.
Az üzletekből: március 24-én és 25-én, április 29-én, május 26-án és 27-én, június 23-án és 24-én, július 28-án és 29-én,
augusztus 25-én és 26-án, szeptember 22-én és 23-án, október
27-én és 28-án, november 24-én és 25-én és december 15-én.
Zselízi Városi Hivatal

Ž a l ú z i e

(04-43)

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

• exteriérové
• medziokenné
• interiérové
▪ Protihmyzové sieťky
▪ Silikónové tesnenie okien a dverí
▪ Plastové zhrňovacie dvere
LUNAP - NÉMETH 036/773 91 91 0905 42 00 44

Ulysess Moore: BRÁNA ČASU
Bratislava, Slovart 2010, cena 9,95 €
Vila na útese, plná komnát zamknutých na kľúč, čaká na detské
dobrodružstvá.

3. u r č u j e
3.1. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra 40 %; 3.2. Pracovný čas: 15 hod. týždenne; 3.3. Miesto výkonu práce: Mesto Želiezovce – MsÚ Želiezovce; 3.4. Funkčné obdobie: 6 rokov, pracovná zmluva na dobu trvania funkčného obdobia, deň nástupu
do práce: 1. mája 2011; 3.5. Platobné podmienky: podľa § 18 c ods. 1 písm. e zákona
o obecnom zriadení na určený rozsah pracovného úväzku; 3.6. Náplň pracovnej
činnosti: úlohy vymedzené podľa § 18 f zákona o obecnom zriadení;
3.7. Požadované dokumenty od kandidáta:

e) vydokladovanie doterajšej praxe,
f) súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 7 ods.
1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.
3.8. Termín zaslania písomných prihlášok na obsadenie funkcie hlavného
kontrolóra Mesta Želiezovce: do 21. marca 2011 do 15.00 hod.
4. ž i a d a kandidátov podať písomnú prihlášku na obsadenie
funkčného miesta hlavného kontrolóra Mesta Želiezovce s požadovanou dokumentáciou v zmysle bodu 3.7 v obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽELIEZOVCE“ a zaslať
na adresu: MESTO ŽELIEZOVCE, SNP 2, 937 01 Želiezovce, alebo
doručiť osobne do podateľne MsÚ Želiezovce do 21. marca 2011 do
15.00 hod.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(
kniznicazeliezovce@kredit.sk

700 SLOVENSKÝCH HRADOV, zámkov, kaštieľov
Bratislava, Ikar 2010, cena: 30,14 €
Najkrajšie panské sídlac a pevnosti, s farebnými fotografiami.

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach uznesením mestského zastupiteľstva č.17/2011 zo dňa 24.2.2011
1. v y h l a s u j e v zmysle 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov termín voľby hlavného kontrolóra na
7. apríla 2011 na mimoriadnom zasadnutí MsZ
2. s c h v a ľ u j e kvalifikačné predpoklady na obsadenie funkcie hlavného
kontrolóra Mesta Želiezovce: minimálne úplné stredné vzdelanie

Ing. arch. Pavel BAKONYI, primátor mesta

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
Donald Trump: PREČO CHCEME, ABY STE BOLI BOHATÍ
Bratislava, Motýľ 2010, cena 9,92 €
Spolu s biznismenom R. Kiyosakim nás naučia byť bohatými,
len treba začať.

Vyhlásenie volieb
hlavného kontrolóra
Mesta Želiezovce

a) profesijný životopis,
b) motivačný list,
c) doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní – overená fotokópia,
d) výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace,
(11-05)

Hozzád már csak a temetőbe mehetek,
Virágot csak a sírodra tehetek,
Könnycsepp gördül az arcomon,
Az azért van, mert hiányzol nagyon.
Két éve annak, hogy március 5-én
örökre itthagyott bennünket
Pozsgai Katalin
Fájó szívvel emlékezik a gyászoló család és özvegy édesanyja.
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Csáky Károly: FALUMÚZEUMOK, TÁJHÁZAK
Néprajzi gyűjtemények az Ipoly és Garam mentén I.
Dunaszerdahely, Lilium Aurum 2010, ára 7,- €
Garamsalló, Kéménd, Ipolyszakállos... színes képekkel.
Müller Péter: Isten bohócai
Budapest, Alexandra 2010, ára 12.20 €
Lélek, játék és tánc... hogy a bajt eloszlassa a derű.
Csicsay Alajos: A TÜNDÉREK TITKA
Bratislava, AB-ART 2010, ára 8,- €
Csodálatos mesék nagyanyótól.

12

2011. március

Zselízi Hírmondó
* Sport *

Belák János (szül.: 1954.VIII.21., Nagysalló)
Édesapja Nagysallóban teljesített vasúti
szolgálatot, így János második gyermekként
a városunk közelségében lévő településen
látta meg a napvilágot. A labdarúgással való
ismerkedést, immár zselíziként, a vasútállomással szemközti, tinédzserek által létrehozott és istápolt focipályán kezdte. „Tizenévesekből álló, kitűnő csapat verődött össze
a hatvanas évek derekán, és nemcsak hazai
környezetben vívtuk meg a mérkőzéseinket,
de idegenben is számtalanszor pályára léptünk. Nem egy alkalommal kerékpárokkal
utaztunk ki a felejthetetlen párbajok színhelyére” – eleveníti fel a hatodik ikszhez
közeledő, egykori labdarúgó. Az iúsági
alakulatban elsősorban gyorsaságának köszönhetően a jobb szélen kapott helyet, és a
focihoz értők fegyelmezettségére is felfigyeltek. A legádázabb ellenfeleknek a palástiak
és az ipolyságiak bizonyultak. Az ifiből kiöregedve a felnőtt fakóban jutott szerephez,
majd a jihlavai és a žateci katonaévek következtek, ahol az I. B osztályban kamatoztatta
képességeit. A katonaságtól visszatérve ismét
a tartalékcsapatban működött közre, mivel
Opavský, Rusnák, Matiaško, Líška és Kollár
Sanyi jóvoltából óriási volt a versengés az
A csapatba kerülésért. Aztán egy garamszentgyörgyi előkészületi meccsen, a lévai
Szabó Lajos edzősége idején Straňák Tibor
javaslatára kipróbálták őt a „nagycsapatban”
is. Legszívesebben itt is a jobbszélső posztján
szeretett volna maradni, ám ott volt Benčík
és Mlynka, így csatárból hátvéddé avanzsált,

1978: a hátsó sorban balról a harmadik
de a középpálya sem volt számára idegen.
„Magas, jól fejelő játékosként a védelemben
a helyed” – állapította meg akkortájt Szabó
edző, így János kénytelen volt hátrább húzódni. A góllövőből így egy biztos lábú, kemény védő lett. „Az egyik legemlékezetesebb
összecsapást az érsekújváriakkal vívtuk az I. B
osztályban. Két pazar góllal sikerült hozzájárulnom a csapat sikeréhez. Hátvédtársam,
Rusnák Guszti bíztatott, hogy néha húzódjak

1981: Belák János a hátsó sorban jobbról a második

előre. Be is jött a számításunk. Az Özdögén
játszhatott a magyar öregfiúk válogatottja
játszott találkozó tétje a magasabb osztályba
ellen, Páncsics, Fenyvesi, Szentmihályi és a
való kerülés volt. Elég
lett volna egy döntetlen
is, az utolsó helyen tanyázó hazaiak ellen, ám
1:0 arányban vereséget
szenvedtünk. Azon a
délutánon semmi sem
sikerült, nem tudtunk
betalálni az ellenfél
kapujába, így a bajcsiak
végeztek a táblázat élén.
A következő héten a
szurkolók közül szinte
senki sem állt velünk 1972: a felső sorban balról a negyedik
szóba, mindenki nehezen
többi csillag társaságában, és hogy az MTK,
tudta csak megemészteni a kudarcot. Még az
Vác, Slovan Bratislava,Trenčín és Považská
utcabeli Mokos Ernő is, akit egyik
Bystrica ellen is pályára léphetett. Sérülése
példaképemnek tartottam, találkomiatt viszont nem lehetett ott a kedvenc
zásunkkor átment az utca másik olcsapatának számító Újpesti Dózsa elleni
dalára. Egy későbbi, hétközi edzésen
megmérettetésen.
Vízvezeték-szerelőként
jutott tudomásunkra, hogy az egyik
dolgozik,
szabad
idejében
a kerti munkát
özdögei focista jogosulatlanul lépett
kedveli. A televízióban elsősorban a spanyol
pályára, így 3:0-ás kontumációs
bajnokság mérkőzéseit élvezi. Egyéb kapcsogyőzelemhez jutottunk. Egyszeriben
lata a sporttal pillanatnyilag nincs.
mindenki megbocsátott nekünk, s az
(ág)
I. A osztályban folytathattuk a küzdelmeket”. Kiállítva sosem volt, sárga
lapos figyelmeztetésben is mindössze
Bajcson és Érsekújvárott részesült.
Szívesen emlékszik vissza Fekete
Tibor, Szabó Lajos, Mezőlaky István
és Fúrik Tibor edzőkre, az egykori
játszótársak közül pedig Rusnákkal, Benčíkkel, Líškával, Matiaškóval és Opavskýval találkozik a legtöbbször. Nyolc éven keresztül
szolgálta a zselízi sportot, majd egy makacs
térdsérülést követően Rusnák Gusztival együtt Érsekkétyre igazolt, ahol még három évet
húzott le. „Azt sem tudtam elviselni, hogy a
csapatot több alkalommal a városi nemzeti
bizottság akkori elnöke állította össze. Az
egésztől megcsömörlöttem.” Büszke rá, hogy

Zselízi sakkhírek
→9

– A bajnokságok osztódása mellett további változások is bekövetkeztek. A IV.
liga mindkét csoportjának eredményei
beszámítódnak a FIDE listába. Eszerint a
nemzeti ELO pontok mellett nemzetközi
ELO pontokat is számolnak a játékosoknak, akik ennek köszönhetően összehasonlíthatóak lesznek pontjaik szerint más
sakk-föderációs ország sakkozóival. Ennek
eredményeként nehézségek nélkül részt
vehetnek nemzetközi versenyeken.
(MJ)
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Zselízi visszaemlékezések

A városi sportpálya és a hozzá kapcsolódó
fontos dátum: 1959. VI. 21.
A sportnak és kiváltképpen a labdarúgásnak nagy a közkedveltsége városunkban. Az
első elkerített pálya a mai Bowling területén
volt. Az első világháborút követően a fakapukon kívül deszkakerítés is épült a folyó felől.
A pálya kedvelt színhelye volt a futballviadaloknak. A gyermekek rongylabdát kergettek,
az idősebbek bőrlabdát kölcsönöztek egymásnak. A tavaszi áradások azonban gyakran
tették lehetetlenné a játékot, ezért máshol
kellett helyet keresni a pályának. A döntő

Az 50-es évek elején még Tatranként ismerték a
szakosztály

lökést az 1923-as árvíz adta meg, amikor a épült, az újonnan átnevezett Zenit még a régi
víz az egész kerítést magával sodorta. Az új pályán játszott.
Szerencsére 1959-ben városunkban
futballpályát a református temető mögött
alakították ki, ahol a nagy
piactér része volt. A piactéri
cédulaház volt egyben a csapatok öltözője is. Meglepő,
de az épület mindmáig áll
a családi házak között. Ez a
pálya az 50-es évek végéig
volt használatban.
A labdarúgó klub
megnevezése a világháború előtt egyszerű volt:
Zselíz SK. A háború után,
1948-ban megváltozott, a
szakosztály új elnevezése
Tatran Zselíz. Fokozatosan Az első mérkőzésen az Odeva Trencsén 4:0 arányban győzött
tervbe került, majd meg- Zselíz felettt
valósult az új sportkomplexum építésének elképzelése. A portpá- rendezték a III. járási szpartakiádot, ezért az
lya építését a nehéz ötvenes évek derekán állam pénzügyi támogatást is nyújtott, amely
kezdték meg. Száz és száz óra önkéntes lehetővé tette a munkák időbeni befejezését.
társadalmi munka áll mögötte. A zselíziek A tavaszi hónapok folyamán elvégezték az
együtt örültek ünnepélyes megnyitásának. utolsó simításokat. Közeledett a sportpálya
Mivel Zselízen mégiscsak kevés a domb, megnyitásának napja. Vasárnap, 1959. június
a sportklubot is átnevezték. Az egyik téli 21-én a lakosok és a meghívott vendégek jelenközgyűlésen született a döntés: a Tatran létében nyílt meg a ma is használatos stadion.
helyett ezentúl Zenit lesz a zselízi klub Az első mérkőzést az trencséni Odeva ellen játmegnevezése. Az első mérkőzést ezzel a szotta a zselízi csapat, és 0:4 arányban vesztett,
névvel 1958-ban játszotta a csapat, amely- ám mindez nem törte le a sportkedvelők jókednek edzője Németh volt, játékosai pedig: vét. A zselízi sportpálya idén ünnepli fennálláUrbán, Nyárhidi, Csudai, Szalai L., Sasvá- sának 52. évfordulóját, ám ennek ellenére még
ri, Csikós, Pálinkás, Dulai, Botka, Michlo, mindig a környék átlagon felüli felszerelségű
Molnár és Pivarcs. Mivel a sportpálya még sportlétesítmnyei közé sorolják. Polka Pál

A juhász esete az aktatáskával,
avagy minden csoda három napig tart

Városi képviselők
az iskolatanácsokban

Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren
túl, még a hármas üveghegyen is túl, ahol a genetikailag mutált kurtafarkú malac túr, volt egyszer egy
szegény juhász.
A szegény juhász egész nap terelgette nyáját,
fújta furulyáját, s élte világát, mint Marci Hevesen.
Az idillikus állapotot egy, a tarkafarkú szarka által
kézbesített, hétpecsétes iromány dúlta fel. A levél elolvasása után a szegény juhásznak leesett az álla.
No, hogy történt, hogy nem, a király kinevezte a
szegény juhászt irodai munkaerőnek. Így lett – egyik
napról a másikra – a szegény juhászból búsuló juhász.
Egy nap a királyi irodába mendegélő búsuló
juhász találkozott a bőröndös mesterrel. No, ha már
ilyen szépen összefutottak, a búsuló juhász megkérte a bőröndöst, hogy varrjon neki egy aktatáskát
kackiás bőrből. A bőröndösnek halvány fogalma sem
volt, hogy ki fia-borja is az a kackiás bőr. De mivel a
bőröndös egy becsületes kisiparos volt, és az üzlet az

A februári ülésen a helyi iskolák és oktatási
létesítmények iskolatanácsaiba kinevezték az
önkormányzat képviselőit. A várost a Béke
utcai alapiskola iskolatanácsában: Csenger Tibor, Gulyás Róbert, Polka Pál, Kovács Kázmér;
a Komenský utcai Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola iskolatanácsában: Melczer Gábor,
Horváth Géza, Sokol László, Turza Irén; az Sznf
utca 9. szám alatti óvoda iskolatanácsában: Peter Martosy, Mocsy Katalin, Ladislav Vékony; a
magyar óvoda iskolatanácsában: Kepka Márk,
Haris Mária; az Sznf utca 93. szám alatti óvoda
iskolatanácsában: Ladislav Vékony, Vojtech Tomašovič; a szabadidőközpont iskolatanácsában:
Sokol László, Polka Pál; a Franz Schubert Művészeti Alapiskola iskolatanácsában: Horváth
Géza, Polka Pál, Vojtech Tomašovič képviseli
majd. A városi iskolatanácsnak Horváth Géza,
Vojtech Tomašovič lett a tagja.
(sz)

üzlet, megígérte a búsuló juhásznak, hogy utánanéz
a dolognak.
Telt, múlt az idő. A bőröndös kitartó kutatás
után végre-valahára megtudta a vasorrú banyától,
hogy a kackiás bőr márkanév, finom, puha bőrt takar. Örömében a bőröndös a homlokára csapott egy
nagyot, s mire a fülében elült a csengés, eszébe jutott,
hogy a raktár tele van aktatáskának való kackiás
bőrrel.
Másnap a bőröndös találkozott a búsuló juhászszal, és büszkén jelentette neki, hogy megvan már az
a kurentált (keresett) kackiás bőr, így az aktatáska
megvarrásának immár nincs akadálya.
– Nem kell az, mester uram. Már újra a juhoknál vagyok – mondta sugárzó arccal a lefokozott juhász, és
az ámuló bőröndös lábai elé sercintett egy nagyot.
Így volt, vége volt, igaz volt. Aki nem hiszi, járjon
utána.
Tanulság: Aki nem tud korcsolyázni, ne menjen
a jégre.
Dede Adams
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Valóra váló álmok a zselízi Comenius Gimnáziumban

Egy felsőoktatási intézménybe készülő középiskolás tanuló valódi rangját nem tanulmányi
előmenetele, hanem az önmagával szemben
tanúsított igényesség adja.
A szlovákiai oktatásügy napjainkban a demográfiai változások és mutatók alárendeltje.
A tanulók kegyeiért vívott küzdelem már nem
csupán a középiskolákat érinti, a főiskolák és
egyetemek nagy része is e sajnálatos tény áldozatává vált. Ennek eredménye pedig az, hogy
sok esetben a tanulók már az érettségi vizsga
megszerzése előtt felvételt nyernek olykor több
felsőoktatási intézménybe is. Egy középiskola
szemszögéből nézve természetesen ez nagyon
pozitív, örvendetes tény, amely büszkeséggel
tölti el a szívvel-lélekkel a tanulók jövőjéért
fáradozó tanári kart. Van azonban a tanulóknak egy másik rétege, ahová azok tartoznak,
akik nem aszerint választanak egyetemet maguknak, hová lehet a legkönnyebben bejutni,
hanem konkrét céljaik, elképzeléseik vannak
a jövőt illetően, és az áhított egyetemet is e cél
érdekében választják ki, hogy a fennmaradó
időben mindent megtegyenek a sikeres felvételi
érdekében. Tény, hogy magasabbról nagyobbat
zuhanhat az ember, és a becsületesen elvégzett
munkáért sajnos nem mindig jár babérkoszorú.
Előfordul olykor, hogy még a legalaposabb felkészülés sem hozza meg a várt sikert; az igényes,
céltudatos tanulóból negatív előjelű számadat
lesz valamilyen kimutatásban.
A zselízi Comenius Gimnázium pályaválasztási tanácsadója ezúttal fölöttébb hálás
helyzetben van, ugyanis az elmúlt tanév

pályaválasztási mutatói a sikeresen felvételt
nyert tanulók tekintetében rendkívül biztatóak. Újfent bizonyítást nyert az a tény, hogy
továbbra is megéri határozott, céltudatos terveket ápolgatni a jövő szempontjából, ugyanis
minden tanulónk kivétel nélkül felvételt nyert
az általa kiválasztott szlovákiai, csehországi, ill.
magyarországi egyetemre. Kihívás akadt bőven,
jó néhány egyetem komoly feltételekhez és felvételikhez kötötte a bekerülést, többek közt a
pozsonyi Komenský Egyetem, a pozsonyi Közgazdasági Egyetem, a kassai Pavol Jozef Šafárik
Egyetem, a Nagyszombati Egyetem, a pozsonyi Rendőr-akadémia, a prágai Vysoká škola
chemicko-technologická. A magyarországi
egyetemekre való bekerülés feltétele a többletpontok megszerzése, tanulóink ezt az akadályt
is sikerrel vették, ugyanis jó néhányan közülük
felsőfokú nyelvvizsgát tettek szlovák, ill. angol
nyelvből az Idegennyelvi Továbbképző Központban. Ennek köszönhetően a 2010/2011es tanévben a Budapesti Műszaki Egyetem,
a gödöllői Szent István Egyetem, valamint a
piliscsabai Pázmány Péter Katolikus Egyetem
is büszkélkedhet tanulóinkkal.
Sikerük záloga nem csupán a pozitív hozzáállás, hanem az iskolában folyó oktatás magas
színvonala. A tanári kar különféle aktivitásokkal próbálja elérni, hogy a tanulók jövőképet
alakítsanak ki magukban. Több nemzetközi
projektben is részt vettünk az elmúlt évek során,
amelyek révén diákjaink eljuthattak Angliába,
Franciaországba, Írországba, Belgiumba. A
külföldi tartózkodás tovább erősíti bennük az

idegen nyelvek iránti tiszteletet, és nyitottabbá
teszi őket más nációk felé. Szlovákiában egyedüli középiskolaként évente megszervezzük az
Afrika-napot, amelynek nemzeteket összekötő szerepéről a főszervező, Bogolepova Klára
tanárnő a Kossuth Rádióban is beszélt az elmúlt
esztendőben.
Pedagógusaink a sikeresebb munka érdekében folyamatos továbbképzéseken vesznek
részt. Legutóbb öt lelkes kolléga a hároméves
nemzetközi Comenius-projektet zárta sikeresen, amelynek révén Anglia (Newcastle), Írország (Gorey) és Ausztria (Bischoffshofen) iskoláit látogatva gyűjtöttek tapasztalatokat a jövőre
nézve. A tavalyi tanévben összesen 26 tanuló
érettségizett iskolánkban, közülük a gondos
felkészítésnek és felkészülésnek köszönhetően
22-en nyertek felvételt valamely felsőoktatási
intézménybe. Elmondható tehát, hogy mindenki célba ért, aki célt tűzött ki maga elé, és tanárai
részéről is maximális támogatásban részesült.
Az idei tanév is kecsegtető a pályaválasztás
szempontjából. Nagy örömünkre szolgál, hogy
ismét lelkes, ambiciózus végzősökkel dolgozhatunk, akik közül ismételten szép számmal vannak azok, akik semmit sem bíznak a véletlenre:
előkészítő tanfolyamokat és nyelvkurzusokat
látogatnak, nyelvvizsgára, ill. emelt szintű érettségire készülnek, ám akadnak olyanok is, akik
úgy döntöttek, önszorgalomból szerzik meg a
felvételhez szükséges többlettudást. Szorgalmukat és lelkesedésüket már csak tanáraik odaadása és segítőkészsége múlja felül.
Jankus Zsolt

A könyv és az internet hónapja
Mi jut eszünkbe, ha elhangzik a szó: március? Sokaknak bizony a könyv hónapja.
Annak ellenére, hogy sokan – akik azt
tartják magukról, hogy állandóan képben
vannak – a könyvről úgy vélekednek, hogy
lényegében felülmúlhatatlan, a fiatalok
ezt másképp gondolják. Az idősebbek úgy
látják, hogy a fiataloknál a könyv szerepét
átvette az internet. De valóban így van ez?
Nem csak arról van szó, hogy másképp múlatták az időt régen, és másképp ma? Egyik,
másik megnyilvánulásban közös, hogy az
egyik nem ismeri a másikat, és ez valószínűleg fordítva is érvényes, sőt akadnak, akik
sem egyiket, sem másikat nem gyakorolják.
Vannak köztes állapotúak, akik azon túl,
hogy használják az internetet, olvasni is
kénytelenek. Merthogy az internet az internet, a könyv meg könyv, és annak ellenére,
hogy funkciójuk sokban hasonlatos, egyik
sem képes a másikat maradéktalanul helyettesíteni. Az az ember, aki nem olvas könyveket, lemarad valamiről, szegényebb lesz. De
hovatovább ez érvényes az internetre is.
Nem teljesen sportszerű a két embercsoportot idősebbekre és fiatalabbakra osztani,
hiszen ezek a csoportok nem homogének.

Hiszen vannak olyan korábban születettek,
akik megtalálták az utat az internethez,
és máig találkozhatunk olyan tizenévesekkel, akik az árral szemben haladva képesek
könyvet venni a kezükbe...
Eszembe jutott, hogy március nem hónapja
e másnak is, nem csak a könyvnek, így beütöttem a március – hónap szóösszetételt
a google-ba, és lássunk csodát, mi lett az
eredmény: Március – az internet hónapja!
Tehát az egyik nem zárja ki a másikat. Sőt,
a könyvek más médiákkal is kiegészíthetők.
Elegendő elmenni a könyvtárba, példának
okáért itt, Zselízen. A könyvekkel teli polcok
között számítógépeket is találunk, internethozzáféréssel, melyeket minden regisztrált
könyvtárlátogató használhat.
Mint ahogy azt Jana Beníková, a Zselízi Városi
Könyvtár igazgatója elmondta, a 2010-es év
végéig 37 214 könyvtári egységet tartottak
nyilván, ebből 464 volt audiovizuális és 11
elektronikus. Múlt év végéig 38 707 kölcsönzést evidáltak, ami a 7 és fél ezernél kevesebb lakost tekintve nem kevés. Az elmúlt
évvel összehasonlítva növekedést tapasztaltak, főleg a szakirodalom tekintetében,
melyet a középiskolások és az egyetemet

távúton végzők kölcsönöztek ki.
A kölcsönzésen kívül a Zselízi Városi
Könyvtár kulturális rendezvényeket is szervez (tavaly összesen 102-t!), pl. beszélgetéseket, előadásokat, kiállításokat, miközben
együttműködik az iskolákkal, különféle polgári társulásokkal (tevékeny a szódói részleg
is), társrendezője sok városi eseménynek,
részt vesz a polgári ügyek testületének tevékenységében, könyvesboltot és városi rádiót
üzemeltet...
Jana Beníková igazgatónő még hozzátette:
„Már hagyományosan tavasszal helyezzük
előtérbe a könyvet. A történelemből tudjuk,
hogy milyen szerepet játszik Gutenberg ideje
óta a könyv. Mostanság nem becsüljük eléggé, amit az embernek az első könyv, a Biblia
ad, vagy éppen az olvasókönyv a kiselsősnek.
Más médiák mellett a jó könyv soha nem
veszít értékéből, jelentőségéből, küldetéséből.
Annak ellenére, hogy napjainkban gyakrabban helyezik a hangsúlyt a csekk-könyvre
vagy a betét-könyvre. A városi könyvtárban
mindenkit szívesen látunk.
Mit lehet ehhez hozzátenni? Márciusban is
irány a könyvtár!
(Zorro)
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Í r j uk, mondjuk helyesen!

Ez mellett, az mellett?
kiesik (rag v. képző kapcsolódásakor pedig
hasonul ahhoz: ebben, ehhez, efféle, nem pedig
ezben, ezhez, ezféle), nem fogadhatjuk el, ill.
nem tekinthetjük köznyelvinek az ez mellett
stb. alakokat. Szabályosan és helyesen: e
mellett, e nélkül, e miatt, ill. határozószóként
emellett stb.
Valamelyest rokon ezzel a nyelvi jelenséggel az a stilisztikai különlegesség, amellyel
lapunk nyelvi szerkesztése közben nagyon
is gyakran, de olykor országos terjesztésű
magyar lapjaink olvasása közben is találkozom. Az „ezen”, „azon” mutató névmások
nyakló nélküli (és főleg indokolatlan) alkalmazására gondolok. Lássunk két (tartalmilag
szándékosan megváltoztatott) mondatot!
„Ezen ügy nem tűr halasztást.” (Helyesen:
„Az ügy nem tűr halasztást.” És ha hangsúlyozni szeretnénk, hogy kimondottan erre
az ügyre gondoltunk, akkor: „Ez az ügy nem
tűr halasztást.”) „Ezen dokumentumok nélkül
nem lépheti át a határt.” (Helyesen: „E dokumentumok nélkül…” vagy: „Ezek nélkül

Korábban azt hittem, jellegzetes zselízi
szóhasználattal állok szemben, amikor azt
hallom: „ez miatt”, „ez mellett”. Pátriánk
magyarlakta vidékeit járva azonban máshol
is „belebotlottam”, és csak akkor tudatosítottam, hogy ez a forma sokkal általánosabb,
mint gondoltam, amikor a Nyelvművelő kéziszótárban (szerk.: Grétsy László és Kemény
Gábor) is rábukkantam. Itt ezt olvashatjuk
az „ez mellett” címszó alatt: „Köznyelvi
beszédben és írásban bántóan hibás alak!
Mássalhangzó előtt ui. a mutató névmás
két tőváltozata közül a magánhangzósat kell
alkalmaznunk: ez + mellett = e mellett, ill.
határozószóvá összeforrva emellett. Ugyanígy: ez + nélkül = e nélkül, enélkül; ez + miatt
= e miatt, emiatt.” Az „e mellett – emellett”
címszó alatt pedig ez áll: „Újabban, valószínűleg nyelvjárási hatásra, erősen terjednek
az ez mellett, ez nélkül, ez miatt típusú névutós szerkezetek. Mivel azonban a köznyelvi
szokás szerint a mutató névmás végén levő
z hang mássalhangzóval kezdődő szó előtt

Zselízi sakkhírek
– A zselízi magyar tannyelvű alapiskola sakkbajnokságának 6. évfolyamát követően sikerült
iskolai bajnokságot szervezni a csatai magyar
tannyelvű alapiskolában is. Az iskolai bajnok
Farkas János lett, aki az összes mérkőzését megnyerte. A 2. helyen Czigány Csilla, a harmadikon
Ruzsík Arnold végzett. A bajnokság igencsak
„amatőr” szinten folyt, amikor be kellett mutatnunk a „susztermattot”, elmagyarázni mi a patt,
a sáncolás, és hogy az elején nem léphetünk két
gyaloggal egyszerre, hogy a sakkpartiban kezet
fogunk, és nem ütjük az órát, mert az nem tehet
semmiről. A helyezettek oklevelet, minden résztvevő pedig Sakk-olvasókönyvet kapott. A közeljövőben talán sakk-kör is létesül.
– Klubszinten megtartottuk a villámsakk karácsonyi–újévi versenyének 10. évfolyamát.
A tornát Kakačka József nyerte meg, őt követte
Memersheimer Ferenc és Machník Ján.
– Kerületi sakkhírek: végérvényesen eldőlt, hogy
a Nyitrai kerületben két 4. liga lesz, mégpedig az
északi és a déli csoport, valamint négy ötödik liga.
Az északi csoportban 3 nyitrai, 2 lévai, egy-egy
nagytapolcsányi, mocsonoki, vágsellyei, nagykéri
és nagysurányi csapat lesz. A déli csoportban 2
komáromi, 2 udvardi, egy-egy szentpéteri, érsekújvári, bátorkeszi, ipolysági és zselízi csapat
tartozik. Bennünket az újonnan alakuló V. liga
érdekelhet, amely az Ipolyság, Zselíz, Párkány háromszögben játszódik majd. Ebben a csoportban
túri, ipolysági, 2 zselízi, csatai, 2 kőhídgyarmati, és
esetleg 2 garamszentgyörgyi csapat küzd majd a
bajnoki pontokért.
→12

a dokumentumok nélkül…” Ez utóbbi formát a „nélkül” névutó kétszeres használata
miatt sokan helytelennek vélik, pedig erről
szó sincs. Mondhatnánk: ez a fajta fogalmazás magyar sajátosság. De az „ezen”-es
mondatunk még egyszerűbbé tehető, ha a
mondatot megelőző szövegkörnyezetben
már világossá tettük, hogy miféle dokumentumokról van szó: „A dokumentumok
nélkül…”) Látszólag az „ezenezés” mellett
szól a fogalmazás tömörsége. Mindazonáltal
a mai magyar köznyelvben nem ez a természetes forma.
Bár a szótárakban mindhiába keresnénk ez „ezideig” szót, lapunk cikkíróinak
kézirataiban rendszeresen felbukkan. Az
„ezidáig” sem igazán köznyelvi, inkább a
népies élőbeszéd újabb keletű határozószava.
Jelentése: „mostanáig”, „mind ez ideig”, „ez
ideig”, „mindeddig” vagy (röviden) „eddig”.
Van miből válogatni. Ne alkossunk (csupán
a divatnak engedve) újakat!
Horváth Géza

A sikerorientált csapat
a bajnoki címre pályázik
A zselíziek második idényüket töltik az V. ligában. A tavaszi folytatást a táblázat éllovasaként várják. Csupán egy lépés hiányzott, hogy veretlenül teleljenek
az élen.
„A javulást igazolja, hogy tavaly ilyenkor már öt vereség csúfította mérlegünket. A masszív fiatalításra való tekintettel nem a feljutást tűztük ki végcélul,
de nem is határolódtunk el tőle. Végül is a tardoskeddiekkel vívott küzdelemből
jobb gólkülönbségünknek köszönhetően féltávnál mi kerültünk ki győztesen”
– értékelte az őszi eredményeket Štuller István, a csapat negyvennégy esztendős
edzője. A zselíziek sikerkovácsa négy és fél éve irányítja a csapatot, tavasszal még
játékosként is csatasorba állt. A keret átlagéletkora mindössze húsz év. A tehetséges hazai fiatalok, Ľuboš Straňák, Tóth Kornél, Duchoň Dominik, Rotík Sebastián
és Herceg Márió gyorsan elhitték és egyben igazolták, hogy a felnőttek között is
érvényesülhetnek. Az éllovas produkcióját főleg közönségvonzó, gólokban bővelkedő támadójátéka minősíti. A zselíziek találtak a legtöbbször (39) az ellenfelek
kapujába, ugyanakkor a védekezésben is jeleskedtek, hálóőrük tizennégy meccsen
mindössze tizennégyszer kapitulált.
„A hazai párharcokon jobbára a mi akaratunk érvényesült, vendégeink közül
csupán az ímelyieknek sikerült tőlünk pontot rabolniuk. Vetélytársaink otthonában viszont több alkalommal is értékes pontokat hullajtottunk el. Mindössze a tolmácsiak elleni régiórangadón sikerült három pontot zsákmányolnunk. A szímői és
marcelházi pályán elemi hibáinkból húztak hasznot a hazaiak, a naszvadi és a garamkálnai döntetlen viszont felér a győzelemmel” – vélekedett a tréner, aki ugyan
senkit sem emelt ki a játékoskeretből, ugyanakkor pozitívumként értékelte a két
kilencgólos játékos, Rotík Sebastián és Sál Richard eredményességét. Bár a vezetés
elégedett a helyezéssel, a szakmai stáb négy-öt ponttal többre számított.
A felkészülés január 6-án kezdődött, a csapat főleg az erőnlét megszerzésére
összpontosított. A régiek közül Karkó René munkahelyi elfoglaltsága miatt abbahagyta, érkezett: Martin Banda (Nagysalló), hosszan tartó sérülés után visszatért
az alakulathoz Michal Hliva és Peter Páchnik. „Játékosaink sikerorientáltak, ami jó
alapul szolgálhat a bajnoki cím elhódításához” – latolgatta az esélyeket az edző.
(áb)
Az előkészületi mérkőzések eredményei: Želiezovce–Dvory n/Ž. 4:3; Želiezovce–Levice 0:1; Želiezovce–Štúrovo 0:1; Želiezovce–Hurbanovo 3:3; Želiezovce–P. Ruskov 10:0; Štúrovo–Želiezovce 5:3; Hurbanovo–Želiezovce 0:2; Želiezovce–Šahy 2:2, V. Meder - Želiezovce 4:4

8

2011. március

Zselízi Hírmondó

A szülők támogatását kéri a zselízi Comenius Gimnázium
A zselízi Comenius Gimnázium diákjai
és tanári kara idén előreláthatólag komoly
változások elé néznek. Nemcsak a – sajnos
– szokásos létszámcsökkenés, és az azzal
kapcsolatos munkaerő-leépítés várja az iskolát, hanem akár székhelyváltozás is. A megyei
hivatal tervei szerint a két zselízi gimnázium
összeköltözne, ami annyit jelent, hogy a
magyar tannyelvű gimnázium beköltözne a
szlovák gimnázium épületébe. Amint arról
Cserba Katalin igazgatónő tájékoztatta lapunkat, a nyitrai megyei hivatal oktatásügyi
főosztályának vezetője, Ľubica Libová erről
februárban tájékoztatta a két zselízi iskola
igazgatóját. „A döntés nem jelent összevonást, a hivatal csupán költségkímélés céljából
rendelte el az összeköltözést, tehát maradna
két külön igazgatóság. Már a költözés is óriási gondokat jelentene számunkra, és minden
bizonnyal a szlovák gimnázium számára is,
hiszen össze kellene húzódniuk két emeletre,
hogy az egyiket számunkra felszabadítsák.
Valószínűleg nem építettek volna néhány
évvel ezelőtt új épületszárnyat, ha nem lettek
volna helyszűkében” – mondja az igazgatónő.
Milan Bukoven, a szlovák gimnázium igazgatója nem kívánt nyilatkozni az ügyben,
mert nem kapott még semmilyen hivatalos, a
megyei önkormányzat által jóváhagyott értesítést a magyar gimnázium költözéséről.
Bár a lépés nem jelenti a két gimnázium
összevonását, és ezáltal a magyar igazgatóság megszűnését, a költözés nehezítheti
a gimnázium abbéli szándékát, hogy elérje
a zselízi magyar alapiskolával való összevonást, amit már néhány éve szorgalmaz,
mindeddig sikertelenül. „Már 2006-ban,
amikor igazgatóvá választottak, létszámgondokkal küszködött az iskola, egyrészt
a kevés gyermek miatt, másrészt mert ebben
az időszakban gomba módra szaporodtak
a középiskolák, amelyek elszívták a diákokat.
A pedagógiai tanács már akkoriban felvetette, hogy a legjobb megoldás a gimnázium
és a magyar alapiskola összevonása lenne,
és ezáltal egy erős magyar intézmény jönne
létre. 2007-ben az iskolatanácsok, a szülői
szövetségek, a pedagógiai tanácsok beleegyezésével és a helyi önkormányzat egyértelmű
támogatásával indítottuk el a kezdeményezést.
Sajnos az akkori politikai helyzet nem kedvezett nekünk, és – szerencsénkre – nem született döntés, mert ha megszületett volna, az
bizonyosan elutasító lett volna” – értékeli az
akkori helyzetet Cserba Katalin, aki szerint
bár egy időre fiókba került a kezdeményezés,
nem tettek le róla. Nem is tehették, hiszen
a gimnázium helyzete változásokat követel.
Míg a 2006/2007-es tanévben 183 diákja volt
az intézménynek, a következő tanévben ez
a szám 25-tel, egy évvel később 14-gyel, majd
22-vel csökkent. Az idei tanévben pedig csupán 8 diákkal jár kevesebb, mint egy évvel
korábban, miközben az igazgató szerint egykét környékbeli középiskolában kb. 40 fővel,

sőt, egy szomszédos járásbeli intézményben
80 fővel csökkent a létszám. Jelenleg 114 diák
látogatja a Comeniust, amely 7 osztállyal
működik. Jövőre 6 osztály nyílik. Pénzügyi
vonalon sem rózsásabb a helyzet, a normatív
finanszírozás gazdaságilag nehezíti a kisiskolák működését, legyenek magyar vagy
szlovák nyelvűek. A gimnáziumban havonta
rendelkezésre álló összeg 11 635 euró, miközben csak a bérekre és járulékokra 12 596
euró kellene, az épület víz- és energiaellátása
további 5391 euróba kerül, így havonta 6352
eurós hiánnyal gazdálkodik az intézmény.
Ebből a szempontból megalapozott lehet az
összeköltöztetés, ugyanakkor az alapiskolával
való összevonást nehezíthetné, ha a két intézmény már nem egymás szomszédságában
lenne.
„A választások után újraindítottuk kezdeményezésünket. Számtalan koncepciót
dolgoztunk ki, de egyik sem nyerte el a
megyei képviselők és hivatalnokok tetszését.
A megyei hivatal oktatásügyi főosztályának
vezetői posztján is változás történt, és ez
felgyorsította az eseményeket. Az új osztályvezető nem titkolja, hogy számára egyetlen
járható út van a két gimnázium anyagi
gondjainak megoldására: az egy épületbe
helyezés. Sőt feladatul adta, hogy dolgozzam
ki a költöztetés költségvetését. Ezt én kikérem
magamnak! Elképzelésünket a két magyar
iskola összevonásáról nem támogatja, mivel
ez azt jelentené, hogy a gimnázium kikerülne
a megyei jogkörből, hiszen terveink szerint

az összevont intézmény városi kezekbe kerülne. Úgy gondoljuk, hogy a városnak és
környékének inkább szívügye egy magyar
középiskola ebben a régióban, mint a nyitrai
megyei önkormányzatnak, illetve hivatalnokoknak” – mondja az igazgatónő. Az iskola
által felkínált összevonásra ugyanakkor már
van precedens, Cserba Katalin szerint történt
már ilyen összevonás Szepsiben és Pozsonyban is. „Csak a két fenntartó megegyezésén
múlik” – mondja, majd megjegyzi, hogy bár
városunk polgármestere és a megyei MKP-s
képviselők is segítséget ígértek, feltehetően jelentős politikai akaratra lesz szükség
ahhoz, hogy megvalósuljon az összevonás.
Ugyanakkor lelkesítő lehet az a tény, hogy
néhány évvel ezelőtt a zselízi gimnázium
példájára több iskola próbálta ezt az utat vé-

gigjárni, az ő igyekezetüket eleve elsöpörték
a zselízi iskola számára a remény még mindig
él. Szükség is van rá, mert az utóbbi hetekben
több félinformáció és rémhír kapott lábra a
költözéssel kapcsolatban. „Természetesen a
döntésnek visszhangja van a városban és a
régióban. Nagyon sokan aggódnak az iskola
jövőjével kapcsolatban, és sajnos néhány potenciálisan ide jelentkező diák szülei a döntés hatására fontolóra vették, hogy esetleg
máshová járatják gyermeküket – Magyarországra. Személyesen jártam be a környékbeli
alapiskolákat, hogy eloszlassam a rémhíreket.
Most jött el ismét az idő, hogy a szülők
támogatását kérjem. Az egyetlen kiút, ha a
közvélemény ráébred: a zselízi gimnáziumot
az mentheti meg, ha a gyerekeket ide íratják
be. Mindenesetre mi a végsőkig kitartunk!
Bármit hozzon is a jövő, a kollégáim nevében
bátran kijelentem, hogy az iskolában végzett
lelkes odaadó munkánkat továbbra is ugyanolyan lelkiismeretesen fogjuk végezni! Ez
talán az egyetlen járható út” – jelentette ki
Cserba Katalin, és rögtön megnyugtat, hogy
a szülők támogatása nem egyoldalú önzetlen
segítség, hiszen a Comenius Gimnáziummal
a diák is jól jár. Az iskola a rengeteg gazdasági és egzisztenciális probléma mellett is tartja
nívóját, amiről a diákok egyetemi és főiskolai
érvényesülési mutatói adnak reális képet.
„Ha csupán azokat a tavaly végzett diákokat
említjük meg, akik szigorú felvételi követelményeket támasztó egyetemekre nyertek
felvételt, akkor is hosszú a sor” – mondja
Jankus Zsolt tanár, pályaválasztási
tanácsadó. „Egy diákunk a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem
tolmács szakára jutott be, ketten
az orvosi egyetemre, egy végzősünk a Nagyszombati Egyetem
kommunikáció és médiatudomány
szakán folytatja tanulmányait,
egy-egy tavaly végzett diákunk a
pozsonyi Közgazdasági Egyetemen
és a rendőr-akadémián, és többen
külföldön is érvényesültek, például
gyógyszerészeti szakon Prágában,
Budapesten a műszaki egyetemen vagy a gödöllői Szent István Egyetem mezőgazdasági
szakán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Karán pszichológiát
tanulnak.” A sor tehát hosszú. A Comenius
adta lehetőségeket talán az izgazgatónő
egyik mondata jellemezte a legjobban: „Az a
diák, aki eléggé igényes magával szemben, itt
minden szükségeset megkap ahhoz, hogy ne
okozzon gondot neki bármilyen egytemre bejutni.” Ez nem kevés, és korántsem mondható
el bármelyik középiskoláról. A szebb napokat
látott intézménynek tehát most leginkább a
szülők és gyermekek támogatására, bizalmára
van szüksége, hogy továbbra is zselízi magyar
középiskolaként álljon rendelkezésünkre. A
bizalom legjobb megnyilvánulása pedig – a
beíratás.
Levicky László
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Bál Garammikolán

Február 26-án a Mikolai Polgári Társulás megrendezte az I. farsangi bált Garammikolán. Hosszú idő után ez volt az első ilyen jellegű rendezvény a mikolai kultúrházban, ami pozitívan nyomta rá a
bélyegét a részvételi arányra. Bár a nagy érdeklődés miatt szűkös lett
a táncparkett, a résztvevőket ez láthatóan nem zavarta: a tánc reggelig
tartott. A jó hangulatot nagy részben a zenét szolgáltató garammikolai
Rulett együttes (Forgáč testvérek) biztosította. A mulatság bevezetőjében a lekéri Arizona countrytánc-együttes szórakoztatta a jelenlevőket, amelynek ezúton is köszönetet mondunk az est színesítéséért. A
résztvevőket gazdag tombola várta. Ezért a szponzoroknak mondunk
köszönetet, akik úgyszintén sokat tettek a jó hangulatú mikolai rendezvény sikeréért.
Pavol Ivan, a Mikolai Polgári Társulás elnöke

Mézes Attila kiválóan furulyázik, énekel a gyerekkórusban, szorgalmasan tanul és példás magaviseletű. Februárban a földrajzi olimpián jeleskedett. A hetedikesek járási szintű versenyén 2. lett, így bejutott a kerületi fordulóba, mely Aranyosmaróton lesz március végén.
Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk. (HI, födrajztanár)

A 65. irodalmi kávéház sikeresnek mondható, ismét teltház volt. Vendégünk Méry Margit, néprajzkutató volt, aki lebilincselő előadásmódjával
a székhez szögezte a jelenlevőket. Több régióról is mesélt, felelevenítette a
farsangi és húsvéti szokásokat. Beszélt utazásairól, élményeiről és munkásságáról is a Pátria-rádióban. Élvezhető,
tanulságos előadást hallhattunk-láthattunk, és
ezáltal betekinthettünk a szokások „feneketlen
kincsesládájába” is.
Buzás B. , foto (ik)

A grófnő szobrai talán „felébrednek”
A zselízi parkot egykor három szobor
díszítette, amelyek két évtizeddel ezelőtt
eltűntek a köztérről. Úgy tűnik, rövidesen
megváltozhat a helyzet. Erre irányul Polka
Pál önkormányzati képviselő igyekezete, aki
a februári képviselő-testületi ülésen vetette
fel, hogy a szobrokat ismét ki lehetne helyezni. Kollégái reakcióiból ítélve az ötlet élvezi a
többség, illetve az egész testület támogatását.
A szobrokat 1989 után Pozsonyba szállították
restaurálás céljából, majd visszaszállításuk
után nem eredeti helyükre, hanem a Vepos
raktárába kerültek. „Egy egész generáció nőtt
fel úgy, hogy egyáltalán nem ismeri ezeket a
szobrokat. Mi lenne, ha a három szobrot
kihelyeznénk – mondjuk nyárra – a parkba
vagy a városba a városi intézmények elé?”
– tette fel a kérdést a képviselő, aki a szobrokat a város erkölcsi vagyonának nevezte.
Hasonló javaslat elhangzott már 2007-ben is,
amikor a szobrokat megtekintették az önkormányzat munkatársai, akik megállapították,
hogy a műalkotások állapota lehetővé teszi,
hogy köztérre kerüljenek. Az önkormányzat
várja a lakosok visszajelzését e kérdésben,

akik ilyen módon hozzájárulhatnak ahhoz,
hogy Herkules, Orfeusz és Eurüdiké szobra,
amely Ernestina grófnő idejében rendszeres
időközönként más-más helyre kerültek a
parkban, két évtized után ismét a zselíziek
és az idelátogatók megérdemelt figyelmét
élvezzék.
(ik)

Ismét Haris Mária
az elnök
Tisztújító közgyűlést tartott a Magyar
Koalíció Pártjának zselízi helyi szervezete.
A négyéves időszakot értékelve kétségkívüli
sikernek könyvelték el a VIA NOVA iúsági
csoport megalakulását, illetve a Magyar
Ház építkezésének felgyorsítását. Kertelés
nélkül szóltak a párton belül észlelhető feszültségekről, de a felsőbb vezetés és a helyi
szervezet közötti, nem éppen súrlódásmentes kapcsolat is terítékre került. A jövőben
kiemelkedő figyelmet fordítanak a közösség
méltó képviseletére és az aránylag sokrétű
lehetőségek kihasználására a közösségépítés
terén. Megválasztották a járási konferencia
küldötteit, javaslatot tettek a járási elnökség
és etikai bizottság, valamint a kerületi és országos tanács összetételére. A helyi szervezet munkáját továbbra is Haris Mária elnök
irányítja.
(ág)
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Tisztújítás a Csemadok alapszervezetében

A Csemadok Zselízi Alapszervezete március 4-én tartotta tisztújító évzáró taggyűlését.
A szokatlan időpont (péntek délután) ellenére
az átlagosnál több Csemadok-tag jött el az
értekezletre. A taggyűlés résztvevőit Kepka
Márk alelnök üdvözölte. A hivatalos rész előtt
Torma Gábor, az Alapiskola 8. osztályos tanulójának szavalatát hallhatta a közönség, majd
a magyar óvodások léptek színpadra. Ezt
követően még egy – nem tervezett – próza is
elhangzott Ábel Krisztina előadásában.
A taggyűlés hivatalos részében az elnöki és a pénztári beszámolót is Kalló Ágnes
olvasta fel. Kalló Ágnes egy nagyon nehéz
időszakban vállalta el az alapszervezet
irányítását – kezdetben megbízott, később
választott elnökként. Munkáját a vezetőség
és a tagság is nagyra értékelte. Elnöki tisztéről családi okokra hivatkozva mondott le. A
közgyűlés új vezetőséget választott, majd
egyhangúlag Melczer Gábor mérnököt
választotta meg elnöknek. Az ellenőrző
tevékenységet Mácsadi Erzsébet vállalta el. A
járási konferencián Melczer Gábor és Kepka
Márk képviseli majd a zselízi alapszervezetet.
A tisztújítást követően az újdonsült elnök, Melczer Gábor ismertette munkatervi
javaslatát. Melczer Gábor és Mácsadi János
(a Rákóczi Baráti Társaság elnöke) külön
megköszönte Kalló Ágnes odaadó szervező
munkáját az elmúlt időszakban. A vitában
szó volt a Franz Schubert Vegyeskar tevékenységéről, a Comenius Gimnáziumról,
és több javaslat is elhangzott a munkaterv
kibővítésére.
–hg–

A város felújítaná a grófi kriptát
Az Esterházyak családi kriptája, a zselízi
római katolikus temető központi eleme és
jellegzetessége rövidesen a város tulajdonába kerülhet. Az örvendetes hírre a februári
önkormányzati ülésen derült fény, amelyen
a képviselők az objektum vagyonjogi rendezésének lehetőségeiről tárgyaltak. Ennek
célja, hogy a város uniós forrásokat tudjon

szerezni a történelmi épület felújítására. Az
Esterházy-kripta városunk egyik történelmi
nevezetessége, szerepel az országos központi
emlékmű-jegyzékben is. „Az utóbbi időben
az önkormányzat szorosan együttműködött
a római katolikus egyház képviselőivel az
emlékmű-jellegű épület állagának javításán.
Ennek köszönhetően néhány évvel ezelőtt
egy nyertes pályázat nyomán a kulturális
minisztérium hozzájárulásával restaurátori

kutatás folyt, és javaslat született a kripta
egyes részeinek felújítására. Ahhoz, hogy
maga a komplex felújítás megvalósulhasson,
olyan volumenű pályázat szükséges, amely
meghaladja az állami szervek által nyújtott
támogatások keretét. Lehetőségként felmerült, hogy a közeljövőben a Regionális
Operatív Programban megjelenő pályázati
felhívásra reagálhatna a város
a Régiók kulturális potenciáljának növelése, idegenforgalmi
infrastruktúra és ingatlan műemlékek felújítása elnevezésű
intézkedés keretében. A projekt beadásának feltétele, hogy
a műemlék köztulajdonban
legyen” – áll a javaslat indoklásában. Képviselői kérdésre a
polgármester elmondta, hogy
a temető az egyház tulajdona,
a ravatalozó városi tulajdon,
a kriptához nem létezik tulajdonlap. „A csatornahálózatbővítési projektum önrészén
kívül városunk nem rendelkezik további projektek önrészéhez szükséges
kerettel, ezért a pályázat-kidolgozást kínáló
cégekkel olyan szellemben folytatok tárgyalásokat, hogy akkor tudunk részt venni
ilyen projektumban, ha valamilyen módon
biztosítják helyettünk az önrészt.” A testület
egyetértett azzal, hogy a város rendezze
vagyonjogilag az ingatlant, és a kapcsolódó
feladatok elvégzésével a polgármestert bízta
meg.
(ik)

Partnerséget építünk
www.husk-cbc.eu
Zselíz városa a magyarországi Isaszeggel közösen dolgozott ki egy
pályázatot: Zselíz és Isaszeg városok kulturális hagyományainak összekötése
címmel. Zselíz és Isaszeg együttműködése a lakosok közti baráti és családi kötelékekből alakult ki, és már néhány éve tart. A városok közti baráti kapcsolat a fő oka annak, hogy Zselíz Isaszeggel együttműködve közös
pályázatot írt, mely a hasonlóságok és különbözőségek összefogására
épít. A közösen szervezett kulturális programok is a baráti kapcsolatok
kialakulását és a kultúrák közeledését támogatják. Fontos továbbá, hogy
elősegítsék mindkét város idegenforgalmának növelését.
A pályázat keretében mindkét városban kulturális rendezvények valósulnak meg. Zselízen magas színvonalon működik néhány kulturális társulás, amelyek képviselik a várost a különféle versenyeken és bemutatókon.
A legsikeresebbek közé tartozik a Franz Schubert Vegyeskar és a Kincső
Néptáncegyüttes, amelyek fellépnek a Hagyományok határok nélkül
kulturális eseményen. A rendezvény részét képezi Zselízen a gyerekes családoknak szervezett Gyerekek a gyerekeknek elnevezésű műsor.
A Schubert napok a világhírű zeneszerző Zselízen tartózkodásának tiszteletére valósul meg – ünnepi koncertet tartanak. A Szellemek éjszakája
karneválba bekapcsolódhatnak Isaszeg és Zselíz lakosai is, a magyaror-

szági városban kerül rá sor. A műsorban zenei és táncfellépések valamint
itt is a Gyerekek a gyerekeknek elnevezés alatt különféle attrakciók lesznek gyerekeknek és fiataloknak. A programot egy ügynökség szervezi:
versenyek gyerekeknek, workshop, gyerekek által készített művészeti
termékek bemutatója, majd a rendezvénysorozat végén mindenféle
korosztályú gyermeknek diszkó lesz. A pályázat részét képezi egy tábor
megszervezése szociálisan hátrányos helyzetű zselízi és isaszegi családok
gyermekeinek. A tábor Isaszeg mellett lesz, és 8-14 éves korú gyermekek
vehetnek rajta részt. A tábor programjában szerepelnek sportversenyek,
túrázás, Magyarország és Szlovákia kulturális és természeti szépségeinek
megismerése. Két kirándulást szerveznek a tábor ideje alatt, az egyiket
Szlovákiában a másikat Magyarországon. A táborban 20-20 gyermek
vesz részt Zselízről és Isaszegről. A projekt fő célja a szlovák és a magyar
nemzet együttélésének és kultúrájának kölcsönös gazdagítása, az alapvető értékek és a humanizmus jegyében, mindkét nemzet hasonlóságainak és sokszínűségének megismerése. A rendezvényt fotókiállítás zárja
mindkét városban – felhívást tettek közzé a városokat legjobban bemutató fényképek összegyűjtésére.
A projekt megvalósítására az Európai Regionális Fejlesztési Alapból
a magyar-szlovák határokon átívelő együttműködés 2007–2013
keretében kaptak 85 436 eurót.
A sajtóhír tartalma nem képviseli az Európai Unió hivatalos
álláspontját.
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szerkezeti felépítés és oktatásügy
kihasználásának hatékonyságát jelentősen
növeljük. „Ha körülnézünk a szomszédos
országokban, rengeteg példa
áll rendelkezésünkre
a bölcsődék, iskolák és középiskolák összevonásáról,
nemcsak a városi, hanem
a környékbeli falvak intézményeinek tekintetében is.
Az iskola a város életében
a művelődés, a kultúra és
a társasági élet terén pótolhatatlan szerepet tölt be
mindenkinél, a gyerekektől
kezdve egészen a nyugdíjasokig.” A koncepció alapja
ebben a szellemben az
a feltételezés, hogy a városban a tanulók számának
általános csökkenése miatt
alapvető átszervezésre van
szükség, amelynek lényege az iskolák és iskolai
létesítmények összevonása
és elhelyezése a jelenlegi
alapiskolák területén. Az
ilyen komoly reform megalapozottsága két fő motívumhoz kapcsolódik: a város területén levő iskolák diáklétszámának állandó csökkenése miatt az iskolák
működtetésére fordítható pénzforrásokban
hiány mutatkozik, miközben az intézményekben fölösleges helyiségek lesznek. A fent
említett tevezett intézkedések megvalósítása
után – az oktatási intézmények két épületben történő elhelyezése – a javaslat szerint
felszabadulnának a Štúr utcai (művészeti
alapiskola és szabadidőközpont) és az Sznf
utcai (óvodák) épületek, amelyeket bérbe
lehetne adni vagy eladni, mindkét alapis-

kola épületeiben növekedne a hatékonyság,
aminek köszönhetően energiát lehetne meg-

ráadásul megőrzik jelenlegi sokszínűségüket”
– hangsúlyozta a polgármester.

Első vélemények

takarítani, valamint a fejlesztési program
további javaslataival összhangban központi
vagyonkezelőség jönne létre. „A javasolt
koncepció megvalósításától azt várjuk, hogy
csökkennek a nagy létszámú iskolai épületek
működtetésére fordított költségek, és lehetőség nyílik a zselízi oktatásügy minőségének
javítására. A városunk területén működő
iskolahálózat optimálissá tételekor és működésének ésszerűsítésésekor szeretnénk
figyelembe venni minden aspektust, amelyek
minőségük javításával lehetővé teszik a normatív finanszírozás optimális kihasználását,

A februári
képviselő-testületi ülésen a képviselők
első körben véleményezték
a fejlesztési programjavaslatot. Gulyás Róbert több
információt kért a 100 százalékban városi tulajdonú
társaság
létrehozásának
megalapozottságáról,
főleg a lehetőség előnyeiről.
A polgármester kijelentette,
hogy normális körülmények
között a választási program fejlesztési programját
a pártok és egyének választási programjából alkotják
meg. „A múlt választási
időszakban azért bíráltak,
hogy későn hagytuk jóvá
a fejlesztési programot. Most
a javaslatot papírra vetettem,
hogy a vitát megkezdhessük”
– mondta a polgármester.
Kepka Márk javasolta, hogy tárgyaljanak
a fejlesztési tervjavaslat egyes részeiről külön,
mivel a szerkezeti felépítésére tett javaslattal
ellentétben az oktatásügyi koncepció javaslata nagyban megosztja a képviselők véleményét. Javaslatát támogatta Sokol László is.
A képviselők megegyeztek a polgármesterrel
abban, hogy az esetleges megjegyzések és javaslatok minél korábbi megoldása érdekében
munkaértekezleten találkoznak. A tanácskozásra március elején került sor.
(ik)

A juharokat nem lehetett megmenteni, de újakat ültetnek
A városközponti zóna közterület-fejújítási projektjének előrehaladásáról átfogóbban lapunk januári számába tájékoztattuk
kedves olvasóinkat. Tavasszal elkezdődik a
Béke utca északi részének felújítása, amelynek keretében megvalósul a zöldterület
rekonstrukciója is. A gömbkoronás kis korai
juharokat nagyobb termetű juharok váltják
fel. A jelenleg kiültetett fák helyettesítésére
azért is szükség van; mert a Béke utcával
párhuzamosan kerékpárút épül, és emiatt az
északi oldal szerkezete módosul. Az újonnan
kiültetett fasor és a fák közti új sövény a kerékpárutat elválasztja majd az úttesttől, a járda pedig a kerékpárúttól északra halad majd.
A kis juharok kivágásával kapcsolatban
több lakos is érdeklődött, főleg az iránt,
hogy nem volt-e lehetséges a fákat megmenteni – például átültetni máshova. Ezzel
a kérdéssel kerestük fel Gabriela Bielikovát, a
városi hivatal környezetvédelmi osztályának

szakelőadóját: „Mi is szerettük volna minden
erőnkkel megmenteni a fákat. Kapcsolatba
léptünk a malonyai arborétummal és az
Arbor Vitae – arboristika K-vel, amelyek járatosak hasonló eljárásokban. Az arborétum

munkatársai szerint az intézménynek nincs
megfelelő felszereltsége a mieinkhez hasonló
nagyságú fák átültetésére, ráadásul alattuk
magas- és alacsonyfeszültségű vezetékek
húzódnak, amelyek megsérülhetnének az
ilyen jellegű munkák során. Az Arbor Vitae
vállalat ugyan rendelkezik a megfelelő technikával, de a cég képviselője szerint nem
vállalhat felelősséget a vezetékek esetleges
megsértése miatt, és az általuk benyújtott
árkalkuláció is többszörösen meghaladta a
projektben rendelkezésre álló keretet. Ezek
után az Állami Természetvédelmi Ügynökségtől támogató álláspontot kaptunk a fák kivágására, amelyben az új fák kiültetésének tervét
is megfelelőnek ítélték.” Miután a lehetőségek
kimerültek, és a város nem talált megfelelő
megoldást a fák megmentésére, februárban
kivágták a kis juharokat. Néhány hét múlva
új fákat ültetnek ki, amelyek díszei lehetnek a
városközpont új arculatának.
(ik)
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Fejlesztési programjavaslat: célok, projektek,
A városfejlesztési terv a jelenlegi választási
időszakban még formálódik. A februári képviselő-testületi ülésen a polgármester előterjesztette a tervezet első, kiindulási anyagát,
mely a végső formájának elnyeréséig további
tárgyalások témája lesz. Az általános célok
területét tekintve a tervezet figyelembe veszi
a városnak a 2007-ben jóváhagyott gazdasági és
szociális fejlesztési programját, amelyet a 2014-ig
terjedő időszakig dolgoztak ki. A fejlesztés általános célját a következőképpen fogalmazták

szabad forrásait és tartalékait visszatérülő
beruházások megvalósítására fordítják.

Költségvetési szervezet és k.

A szerkezeti felépítés területén a hatékonyság
növelése érdekében javasolják a tisztán
adminisztratív tevékenység különválasztását a működési, közigazgatási, termelési és
szolgáltatási tevékenységtől, egy városi költségvetési szervezet és egy 100%-ban a város
tulajdonában lévő korlátolt
A város gazdasági és szociális fejlesztési programját négy felelősségű társaság létrehofejlesztési terület határozza meg, melyekhez operatív célok zásával, valamint az azonos
rendeltetnek. Lapunkban ezzel 2007-ben foglalkoztunk, vagy hasonló feladatú létesítamikor ezt a programot elfogadták, de hogy jobban tudjanak mények, intézmények összetájékozódni, újra bemutatjuk:
vonásával. Ennek keretében az
A. A helyi infrastruktúra fejlesztése
önkormányzat dolgozóinak új
1. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése
szerkezeti felépítése jön létre,
2. Területfejlesztés
új munkaszabályzattal és az
3. A humán, kulturális és szociális infrastruktúra fejlesztése alkalmazottak új munkaköri
4. Számítástechnika és innováció
leírásával, és kialakul a városi
B. A város gazdasági fejlődése
hivatal új szerkezeti felépítése.
1. Új beruházások támogatása
A k-nek a javaslat szerint az
2. A helyi vállalatok versenyképességének támogatása
épületek kezelése (nemcsak
3. Az emberi erőforrások felkészültségének fejlesztése
a városi, hanem idegen is),
C. A történelmi és idegenforgalmi adottságok kihaszná- karbantartása, javítása lenne
lása
a feladata, foglalkozna ingat1. Komplex idegenforgalmi program és marketing megalko- lanközvetítéssel – a lakások és
tása
nem lakásként szolgáló helyi2. A történelmi létesítmények revitalizációja és kihasználása ségek eladásával – az építkezé3. Idegenforgalmi létesítmények építése
sek során beruházási mérnöki
D. A környezet minőségének jobbá tétele
tevékenységgel, közvetítő és
1. A környezet és a hulladékgazdálkodás megújítása
kereskedelmi tevékenységgel.
2. Az alternatív energiaforrások kihasználása és energetikai A költségvetési
szervezet
hatékonyság
biztosítaná a kulturális, sport
3. Zöldövezetek és pihenőparkok építése
és társadalmi szükségleteket,
meg: „Javítani a városban az életminőséget,
a város és az Alsó-Garam menti régió önellátóvá válásának révén – az alapvető
szükségleteket tekintve. Ki kell építeni saját
energiaipart, vízgazdálkodást, az alapvető
élelmiszereket előállító gyárakat, amely
visszatérítendő beruházások alkalmazásával
más versenyképes áru és szolgáltatás tiszta,
egészséges környezetben való előteremtésének alapja lesz. A stratégiai célokat négy
pontban foglalták össze: a helyi infrastruktúra fejlesztése, a város gazdasági fejlődése,
a történelmi és idegenforgalmi adottságok
kihasználása és a környezet minőségének
javítása.
A dokumentumban külön fejezetet szentelnek a beruházási pályázatoknak, ahol
feladatul tűzik ki a támogatók felkutatását
a további
projektek
megvalósításához,
a városi ingatlanok állapotának átértékelését
optimális működésük és hatékony kihasználásuk szempontjából. A törvényből eredő
kötelezettségek teljesítéséhez fölöslegessé
vált ingatlanokat, amelyek ráadásul rossz állapotban vannak és nem hoznak semmilyen
hasznot, fel kell kínálni eladásra. Az így nyert
pénzt beruházásokra kell fordítani. A város

kulturális, sport és társadalmi rendezvényeket szervezne, biztosítaná a régió bemutatását és annak dokumentálását, a közvélemény
tájékoztatását, könyvek, sajtótermékek kölcsönzését, művelődési események megszervezését, külföldi együttműködést a kultúra,
művészetek, sport és idegenforgalom terén,
együttműködést a város és a régió területén működő társulásokkal, egyesületekkel,
szervezetekkel, klubokkal és szakmai csoportosulásokkal. A tevékenységi javaslatból
kitűnik, hogy ez a költségvetési szervezet
foglalná magába a kultúrházat, a városi
könyvtárat, a városi múzeumot és a sporttevékenységet. „Tevékenységének segítségével
a költségvetési szervezet a közérdeket szolgálja majd” – szól a javaslat. A javaslat pénzügyi részében a vállalkozói tevékenységből is
eredő tervezett bevételeknek köszönhetően
megtakarításokkal számolnak.

Az oktatásügy fejlesztésének
fenntarthatósága

„Az egészségügy, az oktatásügy és a szociális
szolgáltatások a legérzékenyebb és anyagilag a legigényesebb területei a társadalmi
életnek. Valószínűleg ez az oka annak, hogy
az utóbbi húsz évben a reformokat képtelenek voltunk következetesen véghezvinni.
Ezért maradt fenn a mai napig az a különös
helyzet, hogy átlagosan egy betegre, diákra
vagy polgárra többet költünk, mint ahogy
a világ más részein szokásos. Valahol elvi
hiba van, amit meg kell keresni, megnevezni,
majd eltávolítani” – áll a városi fejlesztési
program egy részének bevezetőjében, mely

A korlátolt felelősségű társaságnak a városfejlesztési program keretében javasolt tevékenysége három fő területet foglal magába:
ingatlankezelés, beruházások és egyéb tevékenység. Az ingatlankezelési részleg keretében a következő tevékenységekről van szó:
– pozitív gazdálkodás a lakások és nem lakás
céljait szolgáló helyiségek kihasználása és
bérbe adása terén;
– a meglevő épületek és létesítmények karbantartása és javítása;
– az ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos
szolgáltatások (szállás, anyagi-műszaki ellátottság, közlekedés, takarítás és biztonsági
szolgálat);
– a műszaki ellenőrzés biztosítása (gáz, villámhárító, elektromos berendezés, emelőszerkezetek-liftek stb.);
– irányítóközpont és ügyelet a hibák és balesetek elhárítására.
A beruházási részlegnek elsősorban:

Új építkezéseket, a meglevő épületek, létesítmények szükséges felújításait, korszerűsítését, átépítését és bővítését kell szerveznie.
Ezen belül biztosítania kell:
– a vagyonjogi rendezést
– az adatokat, a felméréseket és vizsgálatokat
a tervekhez
– az előkészületi, tervezési és végrehajtási
dokumentációt
– a területi ügyintézést
– az építkezési ügyintézést
– az építkezési felügyeletet
– az építkezések kolaudálásának biztosítását
– a közbeszerzések és egyéb pályázatok előkészítését
– a tanácsadást az építkezések terén
Az egyéb tevékenységek részlegének feladatai:
– üzletkötés
– reklám- és propagációs tevékenység
– nagy- és kiskereskedelmi tevékenység

a város hagyományait és rendezvényeit,
együttműködne a városi hivatal oktatásügyi,
kulturális, belügyi és szervezési részlegével,
az alapiskolákkal, a művészeti alapiskolával,
a szabadidőközponttal, regionális és országos

a városi oktatásügy fenntartható fejlesztési
koncepciójának javaslatát hivatott megoldani. A koncepció kinyilatkoztatott célja a
tanügyi létesítmények minőségének javítása
és vonzóvá tétele, miközben a közforrások
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Csatornahálózat – a pályázat sikere
csak a feladatok megoldásának kezdetét jelentené
Zselíz lakosai körében már néhány éve, sőt
néhány választási időszak óta tapasztalható
a csatornahálózat iránti érdeklődés. Az eltelt
időszakban a lakosoknak ez a jogos igénye
konkrétabban is körvonalazódik, hiszen
a múlt választási időszakban már elkészült
a város csatornahálózatának kiépítéséhez
szükséges projekt, amit már több pályázati
kiírás során be is nyújtottak. A városnak
ez a próbálkozása a vissza nem térítendő
támogatás elnyerésére mindeddig sikertelen
volt, mivel az erre a célra szánt pénzeszközök
kimerültek. Az önkormányzat a pályázatot
újra benyújtja.
A projekt összhangban van az Európai
Uniós csatlakozáskor Szlovákia által vállalt
kötelezettségekkel, melyek a szennyvíztisztítás kezelését érintik. A vállalások egyike
szerint Szlovákiának múlt év végéig kellett
biztosítania a 10 000 ekvivalens lakos feletti
települések szennyvíztisztításának kezelését.
Az ekvivalens lakosok nemcsak az adott
település lakosait jelentik, hanem a különféle szennyvizet termelő ipari vállalatok
és további üzemek dolgozóit is. A vállalást
nem sikerült teljesíteni, amiért a Szlovák
Köztársaság büntetést kaphat az uniótól.
Szlovákiára vár egy további kötelezettség is:
2015-ig minden, több mint 2000 ekvivalens
lakost számláló településen be kell vezetni
a csatornahálózatot.
„Kértük a lakosokat, nyilatkozzanak arról, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat megépítése után kiépítik az ingatlanukhoz vezető
csatlakozót, és ráköttetik azt a közhálózatra.
„A majdani fogyasztók részéről biztosított
csatlakozási szándék kimutatása befolyásolja
a vissza nem térítendő támogatás iránti kérelmünk megítélését“ – mondta Gubík Emese, az építésügyi, területfejlesztési, infrastruk-

túra, környezetvédelmi és rekreáció részleg
koordinátora. Azokban az utcákban, ahol
még nincs szennyvízcsatorna, 750 ankétlapot
osztottunk ki a háztartásokba, melyekben
a város figyelmezteti a lakosokat, hogy törvényből eredő kötelességük rácsatlakozni
a csatornahálózatra, és kérte tőlük ezirányú
kinyilatkoztatásukat. A szétküldött ankétlapok közül a februári képviselő-testületi
ülésig 184-et küldtek vissza, közülük 163-an
vállalták a hálózatra való csatlakozást.
Több oka is lehet annak, hogy miért csak
egy részét küldték vissza az ankétlapoknak.
„Komolyan el kellene gondolkodnunk azon,
hogy beadjuk-e a pályázatot, hiszen az ankét
megtörtént, és eddig nem érkezett elegendő
visszajelzés. Nagy a kockázat: a projekt elnyerése és megvalósításának elkezdése esetén az
adott utca lakosainak legalább a 80 százalékát be kell vonni a csatornázásba, ellenkező
esetben a pénzt vissza kell téríteni az Európai
Uniónak, egyébként 180 millió koronáról
van szó. Az a gond, hogy ténylegesen vállalt
kinyilatkoztatásokra van szükség“ – mondta
Bakonyi Pál polgármester a képviselő-testület
februári ülésén. Hozzátette: azt a visszajel-zést
kapta a lakosoktól, hogy sok esetben az okozott gondot, hogy a megszólított háztartások
nem tudták, mibe fog kerülni nekik a csatlakozó kiépítése. A polgármester kijelentette,
hogy lehetetlen előre kiszámolni, mibe kerülne a csatlakoztatás, mert ez sok tényezőtől
függ, meg lehetne azonban szabni egy bizonyos mélység esetén egy méter egységárát. Ez
néhány háztartás esetében problémát jelentő
összegbe kerülhetne, nem beszélve arról,
hogy a csatornahálózathoz való csatlakozás
azt is jelenti, hogy a vízdíj mellett a lakosoknak csatornadíjat is fizetniük kell. „A hulladék és a szennyvízcsatorna ügye minden ház-

tarásban fontos kérdés” – jelentette ki Gulyás
Róbert képviselő, aki megemlítette Szlovákia
vállalt kötelezettségét is a 2015-ig kiépítendő
csatornahálózatokról: „Ez a feladat nem kerül el bennünket, és még mindig jobb most
kifizetni az 5 százalékos önköltséget, mint
5 év múlva a 100 százalékot. Hosszútávon
ez a legelfogadhatóbb és legtakarékosabb
megoldás”. Vojtech Tomašovič az ankétlapokkal kapcsolatban kijelentette, hogy nem
voltak egyértelműen megfogalmazva: „Egyrészt valaki tájékoztatott engem arról, hogy
törvényből eredő kötelességem csatlakozni
a csatornahálózatra, másrészt azt kérdezték,
kiépítem-e a csatlakozót. Az emberek nem
tudták, mit akarunk tőlük.” A vitában részt
vevők megegyeztek abban, hogy a lakosok
csatlakozását a hálózathoz valószínűleg direktívebb módon kell megoldani. „A pályázatot benyújthatjuk, és ha sikeres lesz, jogásszal
való egyeztetés után elkészítünk egy kérdőívet, vagy előszerződést az érintett polgárok
részére” – mondta a polgármester, s hozzátette, hogy addig el kell fogadni egy általános
érvényű rendeletet a szennyvíz-tisztítás kezeléséről, melyben az említett direktív elemeket
is belefoglalnák. Ha a város kényszerítené is
a lakosokat a csatlakozásra, néhányuk részéről finanszírozási probléma adódhat, amire
addig meg kell találni a megfelelő megoldást.
Mint ahogy azt a vita végén a polgármester összefoglalta, még mindig jobb erre a
problémára a megoldást keresni, mint viszszafizetni a támogatást, ha nem teljesítjük a
feltételeket. A csatornázással, a lakosoknak
a csatlakozáshoz való hajlandóságával és
a szennyvízkezelésről szóló általános érvényű rendelet előkészületeivel az elkövetkező hónapokban is foglalkozunk.
(ik)

Nagyító alatt a képviselők vagyona
A közérdek védelme a köztisztviselők funkciójának gyakorlásánál
a 357/2004-es számú alkotmányos törvényből eredően (helyhatósági szinten ilyen a polgármester és a képviselők) adódik
a kötelesség, mely szerint e célból
létre kell hozni ilyen bizottságot
is” – ezt mondta el lapunknak
Kádasi Erzsébet, a városi hivatal elöljárója a januári képviselő-testületi ülés egyik napirendi
pontjával kapcsolatban. Ezen az
ülésen a testület megalakította
a közérdekvédelmi bizottságot. „Ennek a bizottságnak az
a feladata, hogy megvizsgálja:
a köztisztviselők betartják-e a
törvény határozatát. Ez azt jelen-

ti, hogy figyelik a köztisztviselők
vagyonbevallásának és a bevételeiket igazoló dokumentumoknak a beadását” – tette hozzá az
elöljáró asszony. A törvény értelmében csak községi vagy városi
képviselők lehetnek a bizottság
tagjai. „Ha a képviselő-testületben politikai pártok vagy mozgalmak képviseletében vannak
képviselők és független képviselők is vannak, a bizottságot úgy
kell összeállítani, hogy minden
pártból vagy mozgalomból legyen
egy-egy tagja, ill. a függetlenek is
jelöljenek egy képviselőt maguk
közül. A bizottságnak legalább
3-tagúnak kell lennie...” – áll
a törvényben, ami azt jelenti,

hogy pl. Zselízen, ahol a képviselőtestületben képviselői vannak az
MKP-nak, a Most–Hídnak, és
független képviselők is vannak,
a bizottságnak 3-tagúnak kell
lennie, melyben a két pártot és
a függetleneket egy-egy tag képviseli. Az MKP-t a bizottságban
Haris Mária, a Most–Híd pártot
Kovács Kázmér, a függetleneket
pedig Ladislav Vékony képviseli majd, aki egyúttal az elnöki
tisztet is ellátja. Az ő feladata lesz
összehívni és vezetni a bizottság
üléseit, biztosítani a köztisztviselők tisztségeiről, munkahelyeiről, tevékenységéről és vagyoni
helyzetéről szóló közleményeinek elhelyezését és archiválását,

amelyeket
a polgármesternek
és a képviselőknek minden
évben be kell nyújtaniuk. Az
önkormányzatok köztisztviselőinek vagyonbevallását nem kell
közzétenni az interneten, mint
a parlamenti képviselők vagy
más köztisztviselők esetében.
„A zselízi önkormányzat képviselői és a polgármester köteles
volt beadni vagyonbevallását
a képviselő-testület
alakuló
ülésétől számított egy hónapon
belül, tehát január 21-ig – és
a bizottságnak ezt követően meg
kell vizsgálnia azokat” – jelentette ki Paula Kölešová, a városi hivatal munkatársa.
(ik)
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Elkezdődött a fejlesztési program vitája
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Vojtech Tomašovič kijelentette, hogy a
teljes szervezésű iskolák a klubok működése
miatt is viselik ezt a megnevezést, ezért nem
értene egyet a megszüntetésre tett esetleges
javaslattal. Ha megszűnnének, a következő
évben a város már nem kapná meg az ezért
járó támogatást, amely jelenleg kb. 70 000
euró, jelentette ki Pavol Hostačný, a tanügyi
és kulturális részleg koordinátora. A képviselők végül jóváhagyták a kiegészítést,
a koordinátort pedig megbízták, hogy keressen további lehetőségeket az iskolai intézmények finanszírozására.
Jóváhagyták az iskolák és iskolai intézmények költségeinek részleges térítésére
szolgáló hozzájárulásról szóló, 16/2009 sz.
ÁÉR-t, meghatározták, hogy kiket delegáljon a város az iskolatanácsokba, tudomásul
vették a tavalyi kulturális rendezvényekről
szóló beszámolókat, és jóváhagyták az idei
kulturális tevékenység tervezeteit. Jóváhagyták a szabadidőközpont tevékenységéről szóló beszámolót. Ezzel kapcsolatban Vojtech
Tomašovič megjegyezte, hogy bár tavaly
kritika hangzott el az intézmény tevékenységéről, szerinte alkalmazottai létszámához
képest megfelelően látja el feladatát, csupán
talán a propagálás terén küszködik hiányosságokkal. A képviselők tudomásul vették
a tanügyi hivatal tevékenységéről, valamint
a tavalyi városi dotációk felhasználásáról és
elszámolásáról szóló beszámolót, amellyel
kapcsolatban Pavol Hostačný koordinátor
világította meg azokat az eseteket, amikor
a kérvényezők nem használták fel az megítélt dotációt. A testület tudomásul vette

a csatornahálózat-kiépítési
projektum
önrészének biztosítására irányuló javaslatot, és az illetékes koordinátort utasította,
hogy dolgozza ki a szennyvízkezelési ÁÉR-t,
készítsen előszerződést a lakosok csatornahálózatra való csatlakozásáról. Az Esterházy-kripta vagyonjogi tisztázására irányuló
javaslattal párhuzamosan vita alakult ki arról, hogy mennyire szükséges a beterjesztett
napirendi pontokat előzetesen megtárgyalni
a bizottságokban. A testület egyetértett az ingatlan vagyonjogi tisztázásának javaslatával,
és megbízta a polgármestert, hogy tegyen
lépéseket ez ügyben.
Az egyik legfontosabb napirendi pont a
választási időszak városfejlesztési tervének
megvitatása volt. A több területre kiterjedő
anyag a fejlesztési projektumok mellett az
önkormányzat új szerkezeti felépítésének
javaslatával és a városi tanügy fenntartható
fejlődésének javaslatával is foglalkozik. A
szerkezeti változásokkal kapcsolatban azt
javasolja, hogy létesüljön egy városi hozzájárulással működő szervezet, amely magában foglalná a kultúrotthont, a városi könyvtárat, a múzeumot és a sporttevékenységeket.
Emellett egy teljesen városi tulajdonú k. is
alakulna, amely átvállalná a város néhány
feladatát, például az ingatlanok felügyeletét,
javítását, karbantartását, a városi épületek
eladásával kapcsolatos teendőket, beruházási
és mérnöki tevékenységeket különféle építkezéseknél, valamint közvetítő és kereskedelmi
tevékenységeket. A képviselők kérdései elsősorban a vállalatalapítás megalapozottságára
és a pénzügyi kalkulációk hiányára irányul-

tak. A polgármester elmondta, hogy Gútán
hasonló céllal alapítottak városi vállalatot,
sikerrel. A képviselők arra voltak kíváncsiak,
mennyit és milyen tételeken lehetséges megtakarítani ezzel a megoldással. Többen egyetértettek Kepka Márk javaslatával, aki szerint
elsőként a tanügyi koncepcióval kellene foglalkozniuk.
Az ülésen szót kaptak a Via Vivit nonprofit
szervezet képviselői is, amely a Rákóczi utcai
bérház mögötti területen szeretne telket vásárolni a várostól, hogy szociális intézményt
építsen időskorúak és szociálisan rászorult
egyének számára. A szervezet képviselői
elmondták: projektforrásból tervezik az intézmény építését. Amennyiben nem járnak
sikerrel a pályázatban, készek érintetlen állapotban az eredeti áron visszaadni a telket
a városnak. A képviselők keresztkérdéseinek
megválaszolását követően a testület egyetértett a telekeladással.
A polgármesteri tájékoztató keretében
szó esett a városba irányuló potenciális
befektetésekről, amelyekkel kapcsolatosan
a polgármester és a képviselők a befektetőkkel való kommunikáció javasolt módjait
vitatták meg. Az interpellációk keretében
a Leader program keretében benyújtható
projektum lehetőségeiről, a főtéri karácsonyfa elszállításának számlájáról (Sokol
L.), a mikolai járdaépítés lehetőségeiről (Vékony L.) és a telekcseréről is szó volt. A vitában Polka Pál felvetette, hogy az egykor
a parkban álló szobrokat ismét ki lehetne
helyezni.
(ik)

RÖVIDEN
Március elején a zselízi városházán tartották
a Alsó-Garam Menti Regionális Partnerség
polgári társulás közgyűlését. A résztvevők
jóváhagyták a Leader program keretében
megjelenő idei projektkiírások időrendi
tervét, a társulás tárgyalási rendtartását, és
tisztújítást hajtottak végre. A polgári társulás
elnökének ismét Marián Kotorát, Nagysalló
polgármesterét választották.

Városunk díszpolgára, Pavel Korbel Budapesten állította ki műveit. A Keresztmetszet – áttekintés
Korbel Pavel festőművész életművén c. kiállítás az Óbudai Művelődési Központban tekinthető
meg. Az ünnepélyes megnyitón március 7-én részt vett városunk polgármestere és számos lakosa
is. A művészt többek közt Ezüst György festőművész, Galán Géza színművész és iriring Viola
színművész köszöntötte.
(ik)

Március 3-án rendkívüli ülésen tanácskoztak a városi képviselő-testület tagjai.
Jóváhagyták Vojtech Tomašovič képviselő
javaslatát, hogy ne tárgyaljanak az idősek
és rászorultak számára tervezett szociális
intézmény céljára egy non-profit vállalat
által igényelt telek eladásáról, hanem csak
vita induljon e kérdésben. A képviselők ezt
követően jóváhagyták a csatornahálózatépítési projektum városi önrészét. A pályázat sikere esetén a város 5%-os önrésze
412 116 euró lesz.

„...alapvető átszervezésre van
szükség, amelynek lényege az
iskolák és iskolai létesítmények
összevonása és elhelyezése
a jelenlegi alapiskolák területén.” A városfejlesztési program
a városi oktatásügy fenntartható
fejlesztésével is foglalkozik. Bővebben a 4–5. oldalon.

HÍRMONDÓ

2011. március, XII. évfolyam

Városi újság

A megyei hivatal tervei
szerint a két zselízi gimnázium
összeköltözne: a magyar gimnázium beköltözne a szlovák
gimnázium épületébe
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A Tenergo Brno zselízi üzeme tájékoztatja a
lakosokat árpolitikájáról és beruházásairól.
Mindezt arra a petícióra reagálva, amelyet
a lakosok októberben nyjújtottak be a városnak. Az írást lapunk szlovák nyelvű részében
olvashatják.

A városi képviselő-testület
februári ülése

Elkezdődött a fejlesztési
program vitája
A februári, 3. rendes önkormányzati
ülés bevezető pontjait – a javasló bizottság
és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztását
– követően a városatyák ismét a főellenőr
megválasztásának kérdésével foglalkoztak. Február 10-től ugyanis Mellen Lívia,
a város korábbi főellenőre már nem látja
el ezt a feladatot, így a februári ülésen az
újabb választások kiírásának feltételeit
kellett megvitatniuk. A kérdéshez kapcsolódó vitában arról volt szó, hogy elegendő-e
a 40%-os részmunkaidő. Ladislav Vékony
megjegyezte, hogy az utóbbi időszakban
a főellenőrök gyakran voltak egészségügyi okokból munkaképtelenek, ezért nehéz
megválaszolni ezt a kérdést. A polgármester
kijelentette, hogy a főellenőr a képviselőtestület segítőtársa, amely ebből kifolyólag
belátása szerint dönthet a munkaidőről, és
döntésében az ellenőrzés tervezete alapján
tájékozódhat. Gulyás Róbert szerint bár
a főellenőr a képviselők munkáját hivatott
segíteni, a volt főellenőr nem beszélte meg
a testülettel a munkatervét, amely így számukra inkább informatív jellegű volt. Rövid
szünetet követően a testület jóváhagyta a
főellenőr-választás kiírását. Az érdeklődők
március 21-ig küldhetik be jelentkezéseiket,
a feltételeket a városi honlapon és lapunkban találhatják meg.
A testület tárgyalt az iskolai intézmények fenntartási költségeire irányuló
dotációkról szóló, 18/2009 sz. általános
érvényű rendelet (ÁÉR) kiegészítéséről.
Az iskolai klubok hosszan tartó forráshiánya miatt Polka Pál felvetette, mérlegelni kellene ezeknek az intézményeknek
a bezárását, bár módszertani szempontból nagyon hasznosak, tette hozzá. →2

Tanácsadás a Vállalkozási Szolgáltatások Központjában
Zselíz városa március 14-én irodát nyit a Béke utca 24. szám alatt levő Vállalkozási Szolgáltatások Központjának épületében, a második emeleten. „A központ a megadott napokon
ingyenes tanácsadást nyújt a következő témákban: pénzügyek és hitelek, vállalkozási tanácsadás, jogi szolgáltatások, könyvelési és adótanácsadás vállalkozóknak” – mondta el lapunknak
Tankó Adrienn, a Vállalkozási Szolgáltatások Központjának vezető dolgozója.
Ügyfélfogadási órák: hétfőn 9-től 12 óráig – jogi tanácsadás, kedden 9-től 12 óráig – tanácsadás könyvelési és adózási ügyekben, szerdán 9-től 12 óráig – tanácsadás pénzügyekről és
hitelekről, csütörtökön 9-től 12 óráig – vállalkozási tanácsadás.
(ta, foto: ik)

A megkezdett pályázatok befejezésére
közel 4,5 millió eurót kapunk
Az állami költségvetésből és az Európai
Uniós pályázatokból kapott vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően Zselíz
idén 4 448 800 eurót kap. Ezt a támogatást
a város a még tavaly elkezdett sikeres projekteknek a megvalósítására fordíthatja.
A biológiailag lebomló hulladék értékesítésének (komposztáló) regionális központja
elnevezésű pályázat finanszírozására a város idén 1 360 000 eurót kap, A Béke utcai
alapiskola felújítása és korszerűsítése projekt

befejezésére 1 017 000 eurót, a városközpont
közterületeinek felújítását lehetővé tevő
projekt további szakaszaira pedig 1 170 000
eurót könyvelhet el. A levegő minőségének
javítása című projektre idén 746 000 eurót
kapunk, valamint Zselíz és Isaszeg vállalkozói
infrastruktúrjának fejlesztése címén (a szolgáltatások házának felújítása és vállalkozói
központ létrehozása) a város 2011-ben további 155 800 euróhoz jut.
(ik)

