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Želiezovčanka Karla Wursterová prevzala
13. apríla 2021 od prezidentky SR Zuzany
Čaputovej poverovaciu listinu ako nová
veľvyslankyňa
Slovenskej
republiky.
Karla Wursterová bude mimoriadnou
a splnomocnenou veľvyslankyňou SR
v Talianskej republike, Maltskej republike
a Sanmarínskej republike so sídlom v Ríme.
(Viac na 5. str.)

Mestské noviny
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ELIEZOVSKÝ
cena: 0,35 eur

Mestská polícia má 30 rokov
Prešlo už 30 rokov odvtedy, čo sa v našich uliciach začali objavovať muži v čiernych
uniformách s logom mesta, nazývaní čierni šerifova. O vzniku a začiatkoch Mestskej
polície v Želiezovciach sme pred desiatimi rokmi priniesli rozhovor s dvomi zakladajúcimi
príslušníkmi, Františkom Štancom a Ladislavom Šedivým (ŽS, sept. 2011). Teraz, k 30.
výročiu sme sa viac zamerali na súčasnosť našej mestskej polície, požiadali sme o vyjadrenie
všetkých doterajších náčelníkov MsP a porozprávali sme sa so súčasným
náčelníkom Rolandom Hanzom a jeho zástupcom Jánom Kántorom.
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Pandémia utícha, od polovice apríla sa
obmedzenia postupne uvoľňujú

Po dlhých mesiacoch lockdownu sa konečne začalo uvoľňovanie,
ktoré predchádzali zlepšujúce sa pandemické ukazovatele.
Víkendové testovania v Želiezovciach vykazovali veľmi nízky počet
pozitívnych osôb už od marca, v priebehu apríla tam pribudlo iba
niekoľko prípadov. 19. apríla sa otvorili maloobchodné prevádzky.
Viacmesačné výpadky v nakupovaní spôsobili v prvých dňoch
vytváranie dlhých radov a dokonca aj hádky v predajniach, situácia
sa však rýchlo upokojila. Postupne ožívali ďalšie lokality v meste:

napríklad trhovisko so zmeneným charakterom, kostoly, knižnica.
Do želiezovských škôl sa postupne vrátili všetci školáci, ako poslední
to boli začiatkom mája gymnazisti. Slovensko a v rámci neho okres
Levice, ako jeden z najlepších postupne prechádzajú farbami Covidautomatu k stále svetlejším v odtieni červenej. Od 10. mája sme
ružoví, čo okrem iných znamená, že boli zrušené vyhradené hodiny
pre seniorov v obchodoch a v registrovaných športových kluboch sú
povolené tréningy.
(ik, foto: šh)
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Aprílové zasadnutie MsZ

Nová bytová výstavba v príprave
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach Vedúca oddelenia výstavby Emese Gubíková
zasadalo 29. apríla na svojom 25. zasadnutí a poslanec Kazimír Kovács priblížili súčasné
v sobášnej sieni mestského úradu. V úvode štádium príprav a úlohy mesta v oboch
poslanci schválili všeobecne záväzné lokalitách. Primátor zdôraznil, že mesto bude
nariadenie č. 3/2021 o prijímaní detí na hľadať dodávateľov, ktorí zabezpečia všetky
predprimárne
vzdelávanie,
reagujúce potrebné procesy od stavebného konania
na novelu školského zákona. Schválená po záležitosti so Štátnym fondom rozvoja
bola aj žiadosť o odkúpenie pozemku bývania, aby investície boli zrealizované bez
v záhradkárskej osade s rozlohou 229 m2 finančnej záťaže na samosprávu. Dodal, že to
za cenu 1 euro za m2 a žiadosť
spoločnosti MVE Želiezovce,
s.r.o.,
prevádzkovateľa
malej
vodnej elektrárne o zriadenie
vecného bremena na pozemky
pri
hrádzi
pozdĺž
Hrona,
na ktorých sú umiestnené
podzemné vysokonapäťové káble
spoločnosti. Vecné bremeno bolo
schválením MsZ zriadené na
dobu neurčitú za poplatok 750
eur. Zastupiteľstvo schválilo aj
úpravu svojho predchádzajúceho
uznesenia z januára tohto roka
o zriadení vecného bremena
v
prospech
spoločnosti
Západoslovenská
distribučná,
a.s. (ZsD) na Komenského ulici.
Zriadenie vecného bremena má
za cieľ umožniť vybudovanie Koniec aprílového zasadnutia MsZ bol o niečo uvoľnenejší
novej
elektrickej
prípojky a slávnostnejší ako inokedy. Poslanci zablahoželali
k
rekonštruovanej
budove k životným míľnikom primátorovi Ondrejovi Juhászovi
slobodárne. V rozprave k téme a poslancovi Marekovi Kepkovi.
sa rozprúdila debata o kolujúcich
dezinformáciách o termíne odovzdávania nebude otázkou niekoľkých mesiacov, prvý
bytov, ako aj o postupe úkonov riešenia výsledok by sa mohol dostaviť koncom roka
problému. Kazimír Kovács poznamenal, že 2022.
investor, čiže spoločnosť Dynamik, musí Vedúca organizačno-správneho oddelenia
dodať distribučnej spoločnosti všetky MsÚ oboznámila poslancov so zmenami
potrebné doklady a následne bude mať ZsD v organizačnej štruktúre. Diana Csicsmanová
365 dní na vybudovanie prípojky. Informácia dodala, že z projektových prostriedkov
o termíne odovzdávania v júni 2021, ktorú Úradu vlády SR môže mesto zamestnať
niekto na úrovni klebiet rozšíril, je preto dvoch rómskych asistentov. Primátor dodal,
úplne nepresná. Môžeme byť radi, keď sa že z dôvodu množstva úspešných projektov,
to uskutoční do konca roka, poznamenal ktoré sa budú v meste realizovať, chce posilniť
poslanec. Primátor Ondrej Juhász dodal, aj oddelenie výstavby v agende eurofondov.
že podobné časové sklzy môžeme Zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu
v ostatných rokoch pozorovať takmer pri hlavného kontrolóra o výsledku finančných
každej investícii. Ako príklad spomenul kontrol, správu o kontrole plnenia uznesení
budovu mestského úradu, obchodné a správu o činnosti mestskej polície za
centrum a poznamenal, že aj aktuálny stav február a marec tohto roka. K správe MsP
pripravovaných projektov rekonštrukcie malo pripomienky niekoľko poslancov.
kaštieľa a výstavby kanalizácie naznačuje, že Tibor Csenger upozornil, že pri výjazde od
pošty na Poštovú ulicu vozidlá parkujúce
sa zaradia medzi ne.
Poslanci boli informovaní o prípravách pri kostole príliš zasahujú do zorného
výstavby nájomných bytov v lokalite za poľa vodičov. Pavel Polka dôrazne poprosil
nemocnicou a vo Svodove a v rozprave mestskú políciu o intenzívnejšiu prítomnosť
pokračovali v téme bytovej výstavby. v parku, kde podľa neho prebieha distribúcia
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KRÁTKO
Začiatkom marca prichytila hliadka
mestskej polície troch bezdomovcov, ktorí
sa nelegálne zdržiavali v jednej z chatiek
autokempingu. Po výzve policajtov
poupratovali po sebe a chatku opustili.
Zefektívnenie práce mestskej polície
a všeobecne bezpečnostnej situácie v meste
by mohlo byť realizované aj umiestnením
väčšieho počtu monitorovacích kamier po
meste, vyhlásil primátor Ondrej Juhász.
Bez výraznejšej investície zo strany mesta
to však nie je možné, keďže z času na čas
dostupné projektové zdroje neposkytujú
dostatok finančných prostriedkov na
komplexné riešenie problematiky. Pokrytie
celého mesta monitorovacími kamerami
by si podľa primátora vyžiadalo 60 až 100
tisíc eur.
Hliadka
mestskej
polície
zadržala
Covid-pozitívneho muža v mestskej časti
Jarok. Muža odviezli domov, upozornili
ho na povinnosť karantény a prípad riešili
napomenutím.
Parkovisko pri telocvični T18 bude
v nasledujúcich týždňoch vyasfaltované,
vyhlásil koncom apríla primátor.
Víkendové testovania v telocvični T18
nepredstavujú pre mesto finančnú záťaž.
V odpovedi na poslaneckú otázku to
vyhlásil vedúci oddelenia SMMaS. Peter
Haris dodal, že z každého vykonaného
testu má mesto zisk 1,5 až 2 eurá, ktoré
vynakladá na obstaranie ochranných
pomôcok, napríklad respirátorov, ktoré boli
v marci distribuované medzi dôchodcami.
V priebehu mája sa v kaštieli uskutočnia
dva svadobné obrady, informoval poslanec

drog a podnapité osoby obťažujú
prechádzajúcich, v mnohých prípadoch
mamičky s malými deťmi. Podľa primátora
k
prioritným
lokalitám
pozornosti
MsP, ktorými boli okolie materských
a základných škôl, sa zaradí aj park a celkovo
kultúrno-historická zóna mesta. Náčelník
Roland Hanzo poznamenal, že efektívnejšej
práci policajtov by pomohli monitorovacie
kamery, osvetlenie parku a legislatíva
v podobe VZN o verejnom poriadku. MsZ
zobralo na vedomie ponuku na nákup
automatického externého defibrilátora.
(ik)
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KRÁTKO
Pavel Polka, ktorý je jedným z dvoch
poslancov s oprávnením uzatvárať sobáše.
Ľudia sa sťažujú na prípady konzumácie
alkoholu v parku a obťažovanie zo strany
podnapitých osôb. Náčelník mestskej
polície
prisľúbil
častejšie
návštevy
hliadok v tejto lokalite, zároveň požiadal
o vypracovanie všeobecne záväzného
nariadenia
o
verejnom
poriadku.
V súčasnosti platné VZN bolo schválené
v roku 2013.

V parku pribúdajú
umelecké diela

V ostatnom období pribúdajú v parku nové
umelecké diela. Počas minulého roka bol pri
vstupných vrátach kaštieľa osadený reliéf
Jána Karola Esterházyho. O jeho vzniku
sme sa zmienili vlani v júlovom čísle našich
novín. Reliéf mal byť slávnostne odovzdaný
na mestských dňoch, ktoré sa však pre
pandémiu neuskutočnili. V lete tak bol
len nenápadne odhalený, avšak odvtedy je
ozdobou vstupnej časti kaštieľa. Slávnostné
odovzdanie sa chystá v septembri v tomto
roku na želiezovské hody.

Tento termín bude bohatý na odhalenia
umeleckých diel v parku. Pribudnúť by mala
aj busta Franza Schuberta, a to identická
s tou, ktorá bola z parku odcudzená v 90.
rokoch minulého storočia. Naše noviny
o nej informoval vedúci múzea Pavel
Polka, ktorý dodal, že bude nielen rovnaká,
ale bude osadená na rovnaké miesto ako
odcudzená busta. Jediný rozdiel bude, že
nebude z bronzu, aby ju nestihol podobný
osud ako pôvodnú bustu.
(ik)
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Školské zápisy v tieni pandemických
obmedzení
Zápis budúcich prvákov do oboch ZŠ
v meste prebiehali tento rok v tieni
pandemických obmedzení. Od 1. do 14.
apríla prebiehali elektronicky, 15. a 16.
apríla prezenčne.
Do ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
bolo zapísaných 22 detí, z ktorých 10
dochádza z Hronoviec, Čaty, Nýroviec,
Tekovských Lužian a Šaroviec. Medzi
budúcimi prvákmi je 10 dievčat a 12
chlapcov. Riaditeľka ZŠ s VJM Anikó Máté:
„Jednou zo silných stránok našej školy je
bezprostrednosť a úzky kontakt s rodičmi,
umocnený rôznymi pravidelnými aktivitami
počas roka. Žiaľ, v tomto školskom roku sa
tieto programy neuskutočnili, preto sme sa
snažili našu školu predstaviť inými formami.
Budova, vybavenie a infraštruktúra školy
sa vďaka vedeniu mesta neustále zlepšuje,
čím sa skvalitňujú podmienky výchovno-

vzdelávacieho procesu.”
Rodičia mohli prihlášky zaslať elektronicky,
ale 15. a 16. apríla za dodržania prísnych
hygienických opatrení sa v priestoroch
školy mohli aj osobne sa stretnúť učiteľkami
a vybrať si pre budúceho prváčika školskú
tašku, venovanú Alianciou Rákócziho.
Do ZŠ na Mierovej 67 bolo zapísaných
62 detí, 33 dievčat a 29 chlapcov. (Pre
porovnanie: vlani bolo zapísaných 57
žiakov, 28 dievčat a 29 chlapcov). Mnohí
z nich budú dochádzať z okolitých obcí:
Hronoviec, Farnej, Kete, Kukučínova,
Kuralian, Nýroviec, Sikenice, Tekovských
Lužian a Veľkých Ludiniec. „Zápis
hodnotíme vzhľadom na všetky okolnosti
súvisiace s COVID-19 pozitívne. V budúcom
školskom roku otvoríme tri prvé triedy,“
hodnotila zápisy riaditeľka školy Petra
Tomašovičová.
(šh)

O krok bližšie k výstavbe RD
na Rozmarínovej ulici
Výstavba rodinných domov v súčasnom areáli autokempingu na Rozmarínovej ulici
sa opäť o niečo priblížila po tom, čo mestské zastupiteľstvo začiatkom roka schválilo
zmeny a doplnky územného plánu mesta. Vedenie mesta tu plánuje vytvoriť 8
stavebných parciel, ktoré po zvládnutí potrebných administratívnych úkonov predá
záujemcom podobným spôsobom ako v prípade 11 pozemkov na Poštovej ulici.
Výhodou tejto lokality oproti priestranstvu na Poštovej ulici je dostupnosť väčšiny
potrebných inžinierskych sietí, ktoré už boli vybudované pre individuálnu bytovú
výstavbu na západnej strane Rozmarínovej ulice.
Želiezovská samospráva tak speje k úspešnej realizácii desaťročie trvajúceho zámeru
výstavby rodinných domov v nevyužitej časti autokempingu. Po rokoch vykupovania
jednotlivých parciel od individuálnych vlastníkov je mesto už majiteľom celého pozemku
pozdĺž Rozmarínovej ulice. „Pozemky začalo mesto vykupovať od jednotlivých vlastníkov
presne
pred
desaťročím.
Pôvodne bolo na 26 listoch
vlastníctva 43 parciel, ktoré
patrili
83
vlastníkom.
Odkupovanie množstva parciel
od veľkého počtu drobných
vlastníkov nebolo jednoduchou
záležitosťou, mnohí z nich
už nežili a museli prebehnúť
dedičské
alebo
náhradné
dedičské konania. Pre dodržanie
férového prístupu k všetkým
vlastníkom sme ich podiely
odkupovali za rovnakú cenu,
a to 10 eur za meter štvorcový.
V súčasnosti prebieha proces
reklasifikácie týchto pozemkov na stavebné, pre rôzne ťažkosti a zákonné termíny na
rozhodovanie orgánov je to však časovo náročné. Zmena územného plánu mesta zo začiatku
tohto roka môže tento proces urýchliť,“ informovala Jana Alakšová, referentka oddelenia
správy mestského majetku a služieb MsÚ v Želiezovciach.
(ik)
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Samospráva hľadá ďalšie spôsoby
pomoci občanom pri očkovaní
V menších mestách kraja, napríklad
v Želiezovciach alebo Kolárove, by mohli
otvoriť očkovacie miesta v prípade, že
bude dostatočná požiadavka na očkovanie.
Vyhlásil to podpredseda Nitrianskeho
samosprávneho kraja (NSK) Tibor Csenger,
ktorý je zároveň aj poslancom Mestského
zastupiteľstva (MsZ) v Želiezovciach, svojim
kolegom na aprílovej schôdzi MsZ priblížil
aktuálnu situáciu v oblasti očkovania na
území NSK.
„Do otvorenia veľkokapacitných očkovacích
centier
prebiehala
vakcinácia
iba
v nemocniciach, ktoré majú obmedzené
kapacity.
V
marci
bolo
zriadené
veľkokapacitné očkovacie centrum v Nitre,
otvorené cez víkendy s kapacitou 2+2,
teda 4 tisíc očkovaných za víkend. V apríli
pribudli očkovacie centrá v Šali a Štúrove, obe
s kapacitou 3 tisíc zaočkovaných cez víkend.
V máji pribudnú očkovacie centrá v Leviciach
a Nových Zámkoch s kapacitou 2 tisíc ľudí
za víkend. Celková týždenná kapacita
veľkokapacitných očkovacích centier na
území kraja teda bude 10 tisíc zaočkovaných.

V Leviciach sa otvára
veľkokapacitné
očkovacie centrum
V Leviciach sa v týchto dňoch otvára
veľkokapacitné
očkovacie
centrum
(VKOC). Rozhodlo o tom Zastupiteľstvo
Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojej
mimoriadnej schôdzi v polovici apríla.
„VKOC Levice bude zriadené v priestoroch
nemocnice v Leviciach. Odhadovaný
náklad na zariadenie a prevádzku centra
je 290 tis eur. V prevádzke bude vždy v
sobotu a v nedeľu. Presný termín otvorenia
veľkokapacitných očkovacích centier bude
závisieť od dostupnosti vakcín. V jeden deň
by sa mohlo v týchto centrách očkovať 700
– 1000 ľudí,“ informuje pracovný materiál
Úradu NSK. Samosprávny kraj v priebehu
marca otvoril očkovacie centrum v Nitre,
v apríli pribudli VKOC v Šali a Štúrove,
v máji sa popri Leviciach otvára aj v Nových
Zámkoch.
Poslanci sa oboznámili aj s informáciou, že
Nitriansky samosprávny kraj eviduje dve
žiadosti o zriadenie nových výjazdových
očkovacích služieb. Výjazdovú očkovaciu
službu momentálne prevádzkujú na území
kraja štyri nemocnice: v Nitre, Leviciach,
Nových Zámkoch a Komárne.
(ik)

Na Slovensko sa dostáva týždenne asi 70 tisíc
vakcín, má sa to však zdvojnásobiť na 140
tisíc, týždenná kapacita očkovania v kraji
potom vzrastie na 16–17 tisíc. To je dostatok,
aby očkovanie prebiehalo podľa požiadaviek.“
Tibor Csenger dodal, že samosprávny
kraj sprevádzkoval v Kolárove svoju prvú
výjazdovú očkovaciu jednotku. Tá však
najskôr zaočkuje klientov v sociálnych
zariadeniach, až potom, najskôr koncom
mája, začne uskutočňovať výjazdy do obcí.
Ako riešenie navrhol poskytnúť odkázaným
Želiezovčanom dopravu na očkovanie.
V Želiezovciach prebehol začiatkom apríla
prieskum v radoch seniorov o ochote dať
sa zaočkovať. Z výsledkov vyplynulo, že
z vyše 1500 opýtaných by sa asi polovica

s istotou nechala zaočkovať. Odvtedy je
časť z nich zaočkovaná, otázka je, čo s tými,
ktorí sa nedokážu dostať na očkovacie
miesto. Mobilné tímy budú môcť dopyt
uspokojovať postupne a relatívne pomaly.
Primátor Ondrej Juhász potvrdil ďalšie
rokovanie s riaditeľom levickej nemocnice
o zriadení výjazdového centra, avšak
štatutár nemocnice nedokázal prisľúbiť
skorú realizáciu. Diskutéri sa preto zhodli,
že mesto vyčísli náklady zabezpečenia
dopravy na očkovanie pre odkázaných
a v prípade schválenia MsZ im ju zabezpečí.
V Želiezovciach evidujú vyše 100 zdravotne
ťažko postihnutých a imobilných osôb,
čakajúcich na očkovanie.
(ik)

V okrese už funguje
mobilný očkovací tím
Od 26. januára 2021 funguje v okrese Levice mobilná očkovacia jednotka, ktorú zriadila
nemocnica v Leviciach. Pre naše noviny to potvrdila hovorkyňa spoločnosti AGEL SK
Martina Pavlíková. „Výjazdový tím využívame na očkovanie skupín obyvateľov s obmedzenou
mobilitou, bez príbuzných, prípadne takých, ktorí sa nevedia dostaviť do veľkokapacitného
vakcinačného centra, prípadne sa nedokážu ani elektronicky nahlásiť cez portál. Túto skupinu
obyvateľov vedia veľmi dobre manažovať starostovia obcí. Po dohovore s nimi si výjazdový tím
vie naplánovať očkovanie. Rovnakým spôsobom prebiehala vakcinácia aj v domovoch sociálnej
starostlivosti.“
Hovorkyňa dodala, že obce si požiadavku o výjazd mobilného očkovacieho tímu môžu
uplatniť prostredníctvom samosprávneho kraja. Ako nám potvrdila Diana Csicsmanová,
vedúca oddelenia organizačno-správneho a sociálnych vecí, aj Mestský úrad v Želiezovciach
si už podal žiadosť o výjazd mobilného tímu, keďže eviduje 104 imobilných alebo ťažko
zdravotne postihnutých osôb, čakajúcich na očkovanie. Spätnú väzbu o termíne výjazdu
mobilného tímu do Želiezoviec MsÚ do začiatku mája ešte nedostal.
(ik)
Mesto zrealizuje čiastočnú
rekonštrukciu
kaštieľa
Esterházyovcov v nasled
ujúcich rokoch z dvoch
rôznych
projektových
zdrojov.
Z nórskeho
fondu, resp. Finančného
mechanizmu
Európskeho
hospodárskeho
priestoru
bude hradená rekonštrukcia
strešnej konštrukcie kaštieľa
s nákladmi asi 780 tis. eur
a spolufinancovaním 40
tis. eur. Z prostriedkov
cezhraničného
projektu
z programu Interreg sa
uskutoční rekonštrukcia severovýchodného krídla kaštieľa s celkovými nákladmi 480 tis. eur a
spolufinancovaním 24 tis. eur. Jednou z úvodných aktivít projektu bolo nahrávanie krátkeho videa
v priestoroch kaštieľa. Video o pozadí a prípravách projektu nahrala pracovníčka MsÚ Gabriela
Bieliková. Na snímke s primátorom Ondrejom Juhászom.
(foto: ik)
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Karla Wursterová vymenovaná za veľvyslankyňu
Želiezovčanka Karla Wursterová prevzala
13. apríla 2021 od prezidentky SR Zuzany
Čaputovej poverovaciu listinu ako nová
veľvyslankyňa Slovenskej republiky. Spolu
s ňou bola vymenovaná aj Oksana Tomová,
ktorá bude pôsobiť ako mimoriadna
a
splnomocnená
veľvyslankyňa
SR,
vedúca Stálej misie SR pri Rade Európy
so sídlom v Štrasburgu. Karla Wursterová
bude mimoriadnou a splnomocnenou
veľvyslankyňou SR v Talianskej republike,
Maltskej
republike
a
Sanmarínskej
republike so sídlom v Ríme. Uviedol to
komunikačný portál kancelárie prezidentky
SR prezident.sk.
„Prezidentka verí, že veľvyslankyne budú
počas svojho pôsobenia v zahraničí šíriť
dobré meno Slovenska, presadzovať naše
záujmy a najmä brániť hodnoty, ktoré sú
pre nás dôležité – teda hodnoty slobody,
demokracie, tolerancie, právneho štátu,
pluralitnej občianskej spoločnosti a
medzinárodného práva. Zároveň dúfa, že
ich menovanie bude inšpiráciou pre ďalšie
ženy, aby pôsobili v našej diplomatickej
službe, a tak pomáhali hájiť záujmy

Slovenska,“ uviedol citovaný portál.
„Podobne, ako našu krajinu, aj Taliansko silno
zasiahla epidémia koronavírusu. V najbližších
rokoch sa budú európske ekonomiky
spamätávať z hospodárskych škôd, ktoré táto
pandémia spôsobila. Práve Taliansko bude
najväčší prijímateľ prostriedkov z európskeho

Plánu obnovy – plánu, ktorý aj nám dáva
príležitosť budovať modernejšie, spravodlivejšie
a zelenšie Slovensko. Talianske skúsenosti
s implementáciou tohto plánu môžu byť
inšpiratívne aj pre našu krajinu. Bola by som
preto rada, ak by ste túto oblasť počas vášho

vyslania podrobnejšie sledovali,“ adresovala
Zuzana Čaputová novej veľvyslankyni
v Taliansku svoj prvý odkaz po vymenovaní.
Karla Wursterová absolvovala Gymnázium
s VJM v Želiezovciach, následne Ekonomickú
univerzitu v Bratislave. Postgraduálne
štúdium
medzinárodných
vzťahov
absolvovala na francúzskej elitnej
Vysokej škole verejnej správy (École
Nationaled‘
Administration),
ktorú navštevoval aj súčasný
francúzsky prezident Emanuel
Macron, ale aj jeho predchodca
Francoise Holland či viacerí
ministri súčasnej francúzskej
vlády. Pôsobila na Úrade vlády
SR, ako diplomatka v Prahe, bola
riaditeľkou
Medzinárodného
vyšehradského fondu, pracovala
v
rámci
zastúpenia
SR
v Bruseli v oblasti rozvojovej spolupráce
a naposledy ako generálna riaditeľka
Sekcie
medzinárodných
organizácií,
rozvojovej spolupráce a humanitárnej
pomoci na Ministerstve zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR.
(ik)

V Mikule plánujú ťažbu štrku, odborníci by povolenie
podmienili štúdiou dopadu na prostredie
Po
dlhotrvajúcich
bezpečnostných
opatreniach, kedy sa aj oficiálne schôdze
mestského zastupiteľstva konali za sprísnených
podmienok a ďalšie zasadnutia vôbec nie, ako
prvá v polovici apríla zasadala najaktívnejšia
odborná komisia v sobášnej sieni mestského
úradu. Komisia výstavby pod vedením
viceprimátora Kazimíra Kovácsa riešila najmä
návrhy na odkúpenie mestských pozemkov.
Prerokovala aj ďalšie záležitosti, napr. návrhy
na vzájomnú výmenu pozemkov, zriadenie

vecného bremena či majetkovo-právne
usporiadanie parciel a venovala sa aj otázke
odpadového hospodárstva.
S prihliadnutím na existenciu projektovej

dokumentácie na prístupovú cestu k novým,
výhľadovým častiam priemyselného parku
v blízkosti areálu Selyz Nábytok komisia
neodporučila vyhovieť návrhu spoločnosti
SymarTech, s.r.o. na vzájomnú úpravu hraníc
pozemkov. Konateľ spoločnosti, ktorá odkúpila
susedný areál vinárskych závodov o ňu
požiadal z dôvodu, že v niektorých častiach
mestských pozemkov pri hlavnej ceste sa
tvorí veľké množstvo odpadu a po výmene
by túto časť vyčistil a skultúrnil. Peter Martosy
pracuje na vyčistení areálu vinárskych závodov,
ktorý neskôr plánuje investične využiť na
priemyselné účely a z tohto pohľadu považuje
za dôležité, aby boli udržiavané aj pozemky
susediace s areálom jeho firmy. Podľa Kazimíra
Kovácsa ide o v minulosti nevyužívané lokality,
kde sa zdržiavali bezdomovci. „Keď sa však
bude udržovať susedný areál, aj mesto urobí
všetko pre to, aby boli tieto plochy skultúrnené
a udržiavané, nie je nutné kvôli tomu meniť
hranice pozemkov, najmä keď sa týkajú aj
prístupovej cesty do priemyselného parku,“
zhrnul predseda odporúčanie svojej komisie.
Ako na schôdzi odznelo, nie je úplne jasné,
kto tvorí odpad v tejto lokalite, často tam však
parkujú prímestské autobusy počas oddychovej
doby vodičov, čo môže byť jedným z dôvodov

znečistenia okolia.
Členovia komisie sa venovali aj žiadosti
spoločnosti AX Stavas o zmenu spôsobu
využitia pozemku pri Hrone v mestskej časti
Mikula, kde plánuje začať s ťažbou štrku.
Komisia výstavby sa v tejto otázke zhodla,
že nemá dostatok informácií pre vydanie
odborne podloženého odporúčania pre MsZ.
Z toho dôvodu odporučila, aby zastupiteľstvo
si pred rozhodnutím vyžiadalo od spoločnosti
posúdenie vplyvov tejto investície na životné
prostredie.
Vedúci oddelenia správy mestského majetku
a služieb MsÚ Peter Haris prezentoval návrh
zmien v oblasti nakladania s odpadom.
„Pripravujeme rozsiahle a komplexné zmeny
v oblasti odpadového hospodárstva, dotýkať
sa budú prakticky všetkých oblastí nakladania
s odpadom. Ich cieľom je na jednej strane
reagovať na legislatívne zmeny, napr. v oblasti
likvidácie kuchynského odpadu, ako aj vplývať
na zvýšenie pomeru recyklovania a zníženie
množstva
produkovaného
zmesového
komunálneho odpadu,“ povedal P. Haris pre
mestské noviny. Dodal, že pripravované zmeny
budú zapracované do návrhu všeobecne
záväzného nariadenia, do praxe by sa mali
zavádzať od polovice tohto roka.
(ik)
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Mestská polícia rieši problémy mesta. Rozsah
O súčasnej situácii v Mestskej polícií
v Želiezovciach sme sa porozprávali
s jej náčelníkom Rolandom Hanzom
a jeho zástupcom Jánom Kántorom.
Odkedy ste mestskými policajtmi?
JK: Ja som v tejto mestskej polícii začal v máji
1996.
RH: V Želiezovciach som od roku 2011, ale
predtým som bol mestským policajtom v
Leviciach. Od marca 2016 som náčelníkom.
Takže dokážete porovnať prácu mestskej
polície v Leviciach a Želiezovciach?
RH: Práca je to v podstate taká istá ako tu.
Rozdiel je len v tom, že Levice sú väčšie mesto,
je tam viac ľudí, viac sa tam toho deje a
samozrejme je tam aj viac policajtov. A je tam
aj viac hlásení. Majú tam zriadenú telefónnu
linku 159, ľudia si na ňu skôr spomenú, než
na mobilné telefónne číslo a v prípade potreby
skôr zavolajú.
Mestská polícia v Želiezovciach existuje už
30 rokov. A veľa rokov sa o nej na rôznych
úrovniach diskutuje, aká by mala byť, aká
by nemala byť a dokonca aj o tom, či je
vôbec potrebná. Čo si o tom myslíte vy?
RH: Mestská polícia sa pri svojej práci riadi
nejakými zákonmi a predpismi. Jej poslaním
je, zjednodušene povedané, dbať o poriadok
v meste. To znamená, že na rozdiel od
štátnej polície - Policajného zboru SR má
dbať najmä na uplatňovanie a dodržiavanie
všeobecno-záväzných nariadení mesta a
podobne. Preto je súčasťou samosprávy mesta.
JK: Mestská polícia rieši problémy mesta a jeho
občanov. Ale rozsah, v akom to robíme, závisí
nielen od požiadaviek, ale aj od podmienok.
Náš súčasný počet, keď neslúžime stále, nám
neumožňuje robiť v takom rozsahu ako v
minulosti, keď nás bolo viac.
Keď sa hovorí o tom, aká by mala byť
želiezovská mestská polícia, objavujú
sa dva rôzne pohľady, pričom oba majú
svoju logiku. Jeden hovorí, že mestskými
policajtmi majú byť Želiezovčania, ktorí
poznajú prostredie aj ľudí. Druhý hovorí,
že by to mali byť ľudia z iných miest a obcí,
ktorí sa s ľuďmi v meste nepoznajú, pretože
to dáva záruku, že budú každému merať
rovnakým metrom.
RH: Tu ide o to, kto ako vníma mestskú políciu.
Keď ju niekto vníma ako represívny orgán,
ktorý má ľudí trestať a pokutovať, tak bude
považovať za správne, keď to nebudú miestni
policajti, pretože miestni tých ľudí poznajú,
majú pre nich viac pochopenia a nebudú na
nich takí tvrdí. Ale kto vníma mestskú políciu
ako pomoc občanom s tým, že policajt sa má s
ľuďmi v dobrom dohovoriť, tak je lepšie, keď ide

o miestnych.
Kedysi, ešte za socializmu,
boli aj policajti - okrskári.
Každý okrskár mal svoj
okrsok, niekoľko ulíc,
poznal tam žijúcich ľudí a
ich problémy, ľudia poznali
jeho a s dôverou sa na neho
v prípade potreby obracali.
PZ SR má dnes úplne inú
štruktúru, okrskári dávno
zanikli. Ja si však myslím,
že mestská polícia by mala
fungovať práve na takomto
princípe - poznať tých ľudí.
Možno to tí ľudia
vnímajú tak, že policajt má pomáhať
slušným ľuďom a trestať nespratníkov.
JK: Kto určí, kto je a kto nie je slušný človek?
Predpokladá sa, že každý občan pozná VZN. Ale
nie je to tak, pretože občania majú iné starosti
ako študovať všetky VZN. A keď nejaký občan
svojim konaním neúmyselne porušuje VZN,
ja ho mám hneď pokutovať, aj keď je on po
upozornení ochotný vykonať nápravu? Na to sa
dá pozerať aj tak, čo je cieľom: trestaní občania
alebo poriadok v meste. A keď sa ten poriadok dá
dosiahnuť dohovorom, je zbytočné trestať.
Ja si jednoznačne myslím, že mestský
policajt má byť miestny, pretože vďaka svojej
miestnej znalosti vie, na koho čo platí. Na
niekoho pekné slovo, na druhého dôraznejšie
upozornenie, na tretieho pokuta a na koho
neplatí nič, ten bude riešený prísnejšími
sankciami.
Tí ktorí sa na mestskú políciu pozerajú
inak, myslia na to, či miestni policajti sú
schopní riešiť aj svojich známych.
JK: Keď niekto robí neporiadok a ja ho na to
slušne prídem upozorniť, ak je to môj dobrý
známy alebo kamarát, tak očakávam, že si
uvedomí, že ja si musím konať povinnosť
a počúvne ma na prvé slovo. A ak začne
machrovať, že veď sa predsa poznáme a
podobne, tak to potom nie je kamarát. A
stalo sa aj to, že si jeden myslel, že keď sa so
mnou pozná, tak si môže dovoliť všetko a keď
sa s ním nedalo po dobrom, bol predvolaný,
skončil s pokutou a až potom si to uvedomil.
Na ktorý prípad, ktorý ste ako mestský
policajt riešili, nikdy nezabudnete?
RH: Napríklad vtedy ten požiar na Petőfiho
ulici. Z horiaceho, lepšie povedané dymiaceho
domu kričal jeden mladík o pomoc. Bol to
príbuzný majiteľa domu, nebol zo Želiezoviec.
Vytiahli sme ho von, bol dezorientovaný.
JK: Pre mňa to bol prípad, keď sme boli
privolaní do jedného rodinného domu, kde

muž ohrozoval svoju rodinu
a každého, kto tam chcel
prísť. Išlo o dlhodobo sa
liečiaceho psychiatrického
pacienta, ktorý prestal brať
lieky. Oznamovateľkou bola
jeho manželka. Muž najprv
veľkým kladivom rozbil
synovo auto zaparkované
vo dvore. Potom mal v ruke
veľký nôž a vyhrážal sa,
že zabije policajta, ktorý
vojde do domu. Boli tam
dve hliadky PZ SR, my a
dr. Orság. Vyzliekol som
si uniformu a spolu so
zbraňou som ju odovzdal kolegovi a tak, v
civile som s dr. Orságom vošiel dnu. Spočiatku
sa nám darilo ho upokojiť ale potom zrazu
dostal amok a rozbehol sa s nožom na dr.
Orsága, ktorý mal ako ochranu pripravený
vankúš. Skočil som na neho, pričom sa mi
podarilo chytiť ho za ruku, v ktorej mal nôž.
Myslel som si, že sa mi podarí zobrať mu nôž
a spacifikovať ho, ale rýchlo som zistil, že to
nejde. Mal obrovskú silu, zápasil som s ním,
jeho ruka chrapčala, myslel som si, že mu ju
zlomím, on však nemienil za žiadnu cenu
pustiť nôž z ruky. Pribehol kolega Ernest
Baláž, ktorý mi pomohol, bez neho by som to
asi nezvládol. Ale aj štátni policajti ho mali
problém spútaného dostať do auta.
Až potom som sa dozvedel, že ten pán je v
takomto stave veľmi nebezpečný a pred rokmi
pri podobnom zásahu usmrtil cvičeného
policajného psa.
To teda bola veľmi nebezpečná situácia...
JK: Keby som to vedel predtým, asi by som sa
neodvážil tak riskovať. Takí ľudia sú navyše
ťažko zdolateľní aj preto, že nemajú funkčné
nervové zakončenia v končatinách a tak
necítia bolesť.
Podobne to bolo aj s jedným narkomanom,
ktorý prišiel k nám na oddelenie a búchal
na dvere, skoro ich vyvalil. Prosil, aby sme
mu pomohli, pravdepodobne mal silné
abstinenčné príznaky. Dokonca začal štekať.
S Rolandom sme s ním mali čo robiť, aby
sme ho dvaja zvládli, nasadili mu putá a
za súčinnosti so zdravotníckou pomocou
odviezli na psychiatriu do Hronoviec.
RH: To sú prípady, aké človek nečaká a môžu
sa stať kedykoľvek.
Ktorý z prípadov považujete za
najkurióznejší?
RH: Jednému chovateľovi na prieniku
Ulice SNP a Kherndlovej sa ovce dostali do
susedovho dvora a odtiaľ na ulicu. Odbehli až
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závisí od požiadaviek aj podmienok
ku Kicsindiho predajni, kde behali okolo zubnej
klinky a ja som ich s kolegom naháňal. No ale
skúste chytiť tri ovce... Na to sú ovčiarske psy.
Chvíľu sme ich tam naháňali, snažili sme sa o
to, aby sa nedostali na cestu. Potom sa podarilo
kontaktovať majiteľa, ktorý sa o ne postaral.
Aké prípady riešite najčastejšie?
JK: Okrem problémov súvisiacich s odpadkami,
čiernymi skládkami a bežných priestupkov
voči občianskemu spolunažívaniu, sú to najmä
väčšie alebo menšie incidenty. A tie sa v 99
percentách týkajú alkoholu.
Na zasadnutí MsZ sa hovorilo o potrebe
prijatia VZN o zákaze požívania
alkoholických nápojov na verejnosti.
Považujete to za potrebné?
JK: Ako som už povedal, väčšina výtržností
a bitiek sa deje pod vplyvom alkoholu. Jedna
vec je, keď v krčmách nalievajú alkohol
zjavne podnapitým osobám, tam je vysoká
pravdepodobnosť, že sa niečo zomelie. Taký
barman pácha priestupok, ale všetci dobre
vieme, že práve takí klienti robia biznis.
Pre Covid boli podniky zatvorené, často sa
pri tom tolerovalo, že si ľudia niečo kúpili a
popíjali to niekde vonku, napr. v parku. Dlho to
bývalo zaužívané aj tak, že opilcov nechceme
v uliciach, radšej nech sú v parku. Ale ak má
park slúžiť ako kultúrno-oddychová zóna,
musia sa tam bezpečne cítiť aj dôchodcovia a

matky s deťmi.
Problém by nemusel byť,
keby niekto len sedel v
parku na lavičke a popíjal.
My to nemôžeme nikomu
zakázať. Ale u mnohých
ľudí popíjanie vedie k
opitosti a k problémom.
Ľudia
nám
potom
telefonujú, že podnapití
ľudia
ich
rôznymi
spôsobmi obťažujú, často
tam mávame výjazdy.
RH: Navrhoval som
aj to, aby bol celý park
osvetlený a monitorovaný kamerami, tak by sa
dalo predchádzať problémom, prípadne spätne
odhaliť páchateľov napríklad rozbitých lavičiek
a podobne.
Ale čo sa týka toho VZN, ide o to, aby sme
problémom vedeli predchádzať už v zárodku,
takže keď niekto začne popíjať alkohol na
verejnosti, budeme mu to môcť zakázať skôr,
ako začne robiť problémy.
Keď sa pred časom diskutovalo o mestskej
polícii, niektorí sa vyjadrili, mestská
polícia nie je až taká potrebná, pretože
tu žije mnoho súčasných aj bývalých
príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej
stráže. Otázkou však je, koľkí z nich by

v prípade potreby
išli pomôcť svojim
spoluobčanom
a
dokázali zasiahnuť.
JK:
Najmä
keď
vedia, ako sú zákony
nastavené, keď často
obeť musí dokazovať, že
konala v sebaobrane.
RH: Bohužiaľ, doba ide
takým smerom, že keď
budete v nebezpečenstve,
okoloidúci
namiesto
toho, aby vám išli
pomôcť,
vytiahnu
mobily. Ale nie preto, aby nás zavolali, ale aby
si to zaznamenali.
JK: Aj to je problém, že ľudia namiesto toho,
aby nám včas zavolali, nakrúcajú videá,
umiestňujú ich na sociálne siete a rôznym
spôsobom komentujú. Potom sú z toho
informačné bubliny, ktoré si všimne niektorý z
poslancov, a je z toho agenda.
Čo by ste v tejto súvislosti odkázali
občanom?
Aby nám v prípade problému telefonovali. A
ak nedvíhame, aby to nevzdávali a telefonovali
štátnej polícii.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko

Čo s ňou, s tou našou mestskou políciou?
Z veľkej politiky si postupne zvykáme na rôzne zvláštnosti. Napríklad,
veľmi je pre nás dôležité, kto s kým bude a s kým nebude robiť, ale menej
dôležité je, čo vlastne budú alebo nebudú robiť. Keby sme pozornejšie
sledovali dianie v našom meste, zistili by sme, že vôbec nejde o nejakú
veľkú zvláštnosť.
Želiezovská mestská polícia vznikla v máji 1991 a za tých takmer 30 rokov
sa v jej radoch vystriedalo množstvo policajtov a na jej čele sa vystriedali
piati náčelníci. Menili sa nielen policajti a náčelníci, ale zároveň aj prístup,
pracovné metódy či zameranie mestských policajtov. A menilo sa aj niečo,
o čom by vedeli hovoriť samotní policajti, najmä ich náčelníci – hodnotenie
ich práce a postoje poslancov tlmočiacich názory verejnosti.
Niektorí od policajtov vyžadovali nekompromisný postoj pri porušovaní
predpisov a ich prácu chceli hodnotiť podľa sumy vybranej na pokutách,
druhí si policajtov predstavovali ako strážcov poriadku spolupracujúcich
s občanmi.
Pred rokmi istý novovymenovaný náčelník predstavil svoju koncepciu,
podľa ktorej majú byť mestskí policajti dôverníkmi občanov a
komunikovať s nimi, a tí sa na nich majú obracať so svojimi problémami.
Poslancami zastupiteľstva bola koncepcia prijatá. Prešlo však len niekoľko
týždňov, keď niektorí z poslancov kritizovali mestskú políciu za to, že
jej príslušníci na ulici debatujú s ľuďmi. Jeden predstaviteľ mesta si
predstavoval mestských policajtov ako postrach občanov, k čomu ho vraj
inšpirovali americké filmy. Zaznievali aj kritiky na policajtov za to, že sa
počas služby zastavili v pohostinstve na kávu. Niektorým prekážalo, že
ich vidno, iným zase to, že ich nevidno. Stalo sa aj to, že policajt upozornil

vodiča parkujúceho na mieste, na ktorom parkovať nemal a neskôr sa
ukázalo, že vodičom bol človek, ktorého policajt upozorniť nemal. A stalo
sa aj to, že poslanec na zasadnutí MsZ kritizoval mestských policajtov, že v
určitom čase neboli na mieste, kde došlo k narušeniu verejného poriadku.
Na otázku, či niekto mestskú políciu kontaktoval, poslanec odpovedal, že
nepoznal telefónne číslo...
Od mája 2008 mala mestská polícia osem príslušníkov a začala slúžiť
nonstop. V roku 2014 sa racionalizačné opatrenie dotklo aj mestskej
polície, zníženie počtu príslušníkov znamenalo koniec nepretržitej služby.
Odvtedy sa diskutuje, v ktorej dobe by mestskí policajti mali byť v službe
a v ktorej dobe nie. To, že v službe práve nie sú, občania zistia vtedy, keď
ich potrebujú a telefón nikto nedvíha. A z času na čas sa diskutuje aj o
tom, či mestskú políciu vôbec potrebujeme. Zaznievali aj také názory,
že mestská polícia nie je potrebná, pretože Želiezovce sú vraj bezpečné
mesto, v ktorom žije veľa policajtov (myslia sa nimi najmä terajší i bývalí
zamestnanci ÚVTOS).
Na stránkach našich novín sa o mestskej polícií popísalo toho veľa. Aj o
prípadoch, keď práve jej príslušníci pomohli riešiť problém, aj o kritikách,
organizačných záležitostiach. Ale aj o pohľade občanov. Dosť na to, aby
bolo pochopiteľné, že v takomto prostredí možno od policajtov, okrem
nejakej rutiny, ťažko očakávať aj nejakú iniciatívu.
Anketa v uliciach ukázala, že občania považujú mestskú políciu za
potrebnú a vyjadrili sa aj k tomu, na čo by sa podľa nich mala zamerať.
Návštevníci mesta si myslia, že v Želiezovciach mestskú políciu nemáme,
→10
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Bývalí náčelníci MsP o svojej práci aj súčasnosti
František Štanc bol náčelníkom Mestskej
polície v Želiezovciach od mája 1991 do
februára 2001. Jeho zástupcom bol Ladislav
Šedivý.
„S Ladislavom Šedivým sme boli zakladajúcimi
členmi želiezovskej mestskej polície. Začiatky
boli ťažké. Nebola ešte legislatíva, vychádzali
sme zo zákona o
obecnom zriadení.
Začínali sme prakticky
z ničoho, nemali sme
ani uniformy. A napriek
tomu sme si museli získať
rešpekt. Bola to doba, keď
prišla demokracia, ktorú
si niektorí vysvetľovali po
svojom - mysleli si, že môžu všetko, lebo majú
slobodu a pritom boli bezohľadní k ostatným.
Postupne to išlo, s podporou vtedajšieho
vedenia mesta - primátorom Ladislavom
Dobrovickým, jeho zástupcom Deziderom
Adamcsekom a prednostom Štefanom
Kurucom, ale aj s pomocou štátnej polície.
Vo večerných hodinách v piatky a soboty sme
mávali spoločné hliadky.
Vtedy nebol zberný dvor, viac sa tvorili
čierne skládky. Prišli sme na to, kedy ľudia
najviac vyvážajú smeti v sobotu popoludní
a v nedeľu ráno. Bolo nás málo, ale boli sme
dobrý kolektív, takže sa dali hliadky postaviť
vtedy, keď bolo treba. Darilo sa nám odhaľovať
páchateľov priestupkov aj kontrolovaním
obsahu nelegálne vyvezených smetí.
Mali sme pravidelné mesačné porady, ktorých
sa vždy zúčastňoval aj niektorý z poslancov,
niekedy i samotný primátor. Vďaka tomu sme
poznali požiadavky samosprávy a zároveň
poslanci vedeli reálnejšie hodnotiť našu prácu.
Keď sme vyberali príslušníkov, museli to byť
ľudia buď zo Želiezoviec. alebo z blízkeho
okolia. Jednoducho ľudia, ktorí poznajú
Želiezovce.
Odslúžil som v tejto mestskej polícii 20 rokov
aj 8 mesiacov, pobiť som sa nemusel ani raz a
vždy som si vedel poradiť. A za môj vtedajší
prístup mi mnohí ešte i teraz ďakujú.
Sledujem aj súčasné dianie v meste a mestskej
polícii. Mám naň svoj názor.
Občanom i predstaviteľom mesta môžem len
odkázať, aby si vážili mestskú políciu. Je tu na
to, aby pomáhala občanom.“
Imrich Hanula bol náčelníkom MsP od
apríla 2001 do apríla 2007. Jeho zástupcom
bol František Štanc.
„Keď som si v januári 2001 na MsÚ podával
žiadosť o prijatie do zamestnania, zároveň
som sa uchádzal o funkciu náčelníka MsP
a na základe výsledkov výberového konania

som ju dostal.
Predtým som bol 27 rokov príslušníkom v
stálej štátnej službe v ZVJS a tak prostredie
mestskej samosprávy bolo pre mňa spočiatku
nové. Ale po preštudovaní platných zákonov a
predpisov som sa ujal svojej funkcie.
Príslušníkov MsP som od začiatku viedol
k tomu, aby vždy postupovali v zmysle
zákonov a platných predpisov a aby boli
nápomocní občanom. Aby narušiteľov riešili
nekompromisne, bez prehnanej tvrdosti ...
Každodenné plnenie povinností a služobných
úloh vykonávali formou obchôdzkovej služby
- cez deň pešo, aby boli
v kontakte s občanmi
a hliadkovej služby
služobným vozidlom vo večerných a nočných
hodinách. Išlo najmä
o dohľad pri verejne
prístupných
objektoch
a ochranu životného
prostredia, napr. poriadok v parku a
predchádzanie vzniku čiernych skládok.
V súčasnosti prácu MsP detailne nesledujem,
ale viem, že aj napriek nízkemu počtu
príslušníkov funguje na vysokej profesionálnej
úrovni, za čo im patrí poďakovanie.
Občanom mesta odkazujem, aby s príslušníkmi
MsP spolupracovali, boli nápomocní a
oznamovali narušenia verejného poriadku.
Predstaviteľom mesta asi toľko, aby pre prácu
MsP vytvárali optimálne podmienky.
Za tých 30 rokov tu príslušníci MsP urobili
kus dobrej roboty. Vďaka tomu si získali
rešpekt a dôveru medzi občanmi ale aj
medzi narušiteľmi poriadku a páchateľmi
priestupkov. Patrí im veľká vďaka.“
Jozef Kovács bol náčelníkom MsP
od novembra 2007 do júna 2011.
Jeho zástupcom bol Ernest Baláž.
„Riadenie MsP som prevzal v období, keď tam
službu vykonávali štyria
výkonní príslušníci a
zastupujúci
náčelník,
žiaľ, už nežijúci, Ernest
Baláž. Mal som šťastie na
vedúcich predstaviteľov
mesta,
primátora
Bakonyiho i vtedajší
poslanecký zbor, ktorí
chceli zefektívniť prácu MsP. Povedzme si na
rovinu, so štyrmi policajtmi v 7,5 tisícovom
meste nebola šanca zabezpečiť ani základné
úlohy MsP vyplývajúce zo zákona o obecnom
zriadení. Boli nápomocní v mojom smerovaní
a pomohli rozšíriť počet príslušníkov o štyroch
členov. Mal som to šťastie, že som mohol medzi

príslušníkov zabudovať aj dvoch „cudzincov“,
ktorí nepochádzali zo Želiezoviec a mali
úplne iný pohľad na riešenie vzniknutých
priestupkov. Nakúpili sa nové ručné zbrane
Glock. S počtom 8 príslušníkov sme službu
začali vykonávať 24 hodín denne a vedeli
sme sa dostať do všetkých kútov mesta aj
so satelitnými miestami v okolí. Po stálych
ranných kontrolných bodoch pri školách zostal
čas aj na odľahlé miesta v katastri. Myslím
si, že pozitívom boli pešie hliadky, čím som
chcel príslušníkov dostať bližšie k občanom.
Samozrejme, nie každé moje rozhodnutie bolo
prijaté s pochopením, lebo bolo treba riešiť aj
svojich známych. Na porovnanie sú k dispozícii
správy o činnosti MsP za jednotlivé roky.
Prácu
súčasných
príslušníkov
MsP
sledujem, nechcem ju hodnotiť, ale chýbajú
mi pešie hliadky. S ľuďmi treba hovoriť a
nechodiť medzi nich len keď sú problémy.
Podľa mňa by každý príslušník mal ovládať
minimálne svoje povinnosti, čo môže,
čo musí a čo nesmie, bez toho nedokáže
riešiť sporné prípady. Dobré meno MsP
sa musí budovať, aby ju občania vnímali
ako pomoc a nie ako represívnu zložku.
Bolo mi cťou byť 4 roky na čele MsP v
Želiezovciach.“
Branislav Alakša bol náčelníkom MsP od
júla 2012 do augusta 2016. Jeho zástupcom
bol Ján Kántor.
„Na svoje pôsobenie na poste náčelníka si
spomínam ako na snahu o zmenu systému
práce s veľkým množstvom
povinností
a
veľkou
zodpovednosťou voči všetkým
občanom mesta. Zásadou
bolo, aby na každého platil
rovnaký meter, bez výnimky.
Dokázateľné
zvýšenie
efektivity práce MsP smerom
k občanovi. Snaha o vzájomnú
intenzívnu spoluprácu MsP s jednotlivými
zložkami MsÚ, inštitúciami verejnej ako i
štátnej správy, podnikateľskými subjektmi na
území nášho mesta ale aj v rámci okresu.
Prácu MsP v súčasnosti sledujem, ale radšej
nekomentujem. Priestor na zlepšovanie je
stále.
Súčasným príslušníkom MsP odkazujem:
Stačí mať otvorené oči a vykonávať svoju
prácu v zmysle platných právnych noriem a aj
od srdca. Občanom a predstaviteľom mesta v
dnešnej dobe prajem najmä pevné zdravie. K
vzťahu občan - samospráva - MsP: Aj sankcie
za priestupky sú výchovným prostriedkom
a účinnou nápravou nežiaducich stavov v
našom meste.“
(šh)
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Asistované sčítanie sa týka 14,2 % Želiezovčanov
Do 31. marca 2021 sa v rámci samosčítania,
ktoré prebiehalo od 15. februára do konca
marca, sčítalo 85,8 % obyvateľov Želiezoviec.
Uviedla to Mariana Dobrovická, pracovníčka
Mestského úradu v Želiezovciach, poverená
vedením tímu zabezpečujúceho sčítanie
obyvateľstva.
Želiezovský
výsledok
zodpovedá celoslovenskému priemeru,
ktorý je na úrovni 86 %. Tento výsledok
vysoko prekonáva predbežné očakávania
Štatistického úradu SR, ktoré počítalo s tým,
že formu elektronického samosčítania
využije iba niečo vyše 70 % obyvateľov.
Prvenstvo v rámci krajov patrí Žilinskému
kraju, kde do 31. marca sčítací formulár

vyplnilo až 92 % obyvateľov. Na druhom
mieste je Trenčiansky kraj, ktorý dosiahol
90 % sčítaných, na treťom Trnavský kraj,
ktorý je na úrovni 89 % sčítaných obyvateľov.
Bratislavský kraj má 88 %, Nitriansky kraj
87 %, Banskobystrický kraj dosahuje 85 %
sčítaných obyvateľov, v Prešovskom kraji
sa sčítalo 83 % a v Košickom kraji 79 %
obyvateľov.
V období od 3. mája do 13. júna prebieha
asistované sčítanie. Je určené obyvateľom,
ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou
blízkej osoby. Ide najmä o digitálne
vylúčených obyvateľov, starších občanov,
klientov sociálnych zariadení a členov

marginalizovaných komunít.
Asistované sčítanie sa uskutoční dvomi
spôsobmi: s pomocou stacionárneho asistenta
sčítania na vyznačenom kontaktnom
mieste v obci, alebo s pomocou mobilných
asistentov sčítania, ktorí na požiadanie
navštívia záujemcov v ich domovoch.
Podľa informácií želiezovského mestského
úradu je v Želiezovciach kontaktným
miestom pre sčítanie sa
mestský
úrad, presnejšie kancelária č. 5 na prízemí.
„Obyvatelia, ktorí majú záujem sčítať sa,
navštívia toto kontaktné miesto, teda MsÚ,
prípadne svoj záujem nahlásia na telefónnom
→10

Dotácie NSK na tento rok schválené,
potečú aj do Želiezoviec
Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom marcovom zasadnutí
schválilo prijímateľov dotácií na rok 2021.
V oblasti podpory kultúry, športu, obnovy
kultúrnych pamiatok a cestovného ruchu
sú medzi nimi aj želiezovské organizácie.
Na podporu cestovného ruchu je v tomto
roku vyčlenená suma 200 tis. eur, z toho
do okresu Levice poputuje 33 tis., do
Želiezoviec 2 tisíc eur. Na obnovu
kultúrnych pamiatok bude k dispozícii
100 tis. eur, na jediný želiezovský projekt
sa poskytne podpora vo výške 2500 eur.
Na podporu kultúry získa okres Levice
80 tis., mesto Želiezovce 9121 eur a na
podporu športu príde do okresu 69 tis.,
do mesta 5750 eur. Uvádzame zoznam
prijímateľov a výšku schválenej dotácie.
Návrh dotácií na podporu kultúry na rok
2021
ZO Csemadok – 55. ročník Celoštátneho
ľudovoumeleckého festivalu – 3321 €
Čistý prameň – TisztaForrás – Folklórom
žije celý kraj – 3300 €
MO MS – Posedenie pri ľudovej piesni
– 1500 €
Združenie rodičov pri Gymnáziu J. A.
Komenského – História mesta z vtáčej
perspektívy – 1000 €
Návrh dotácií na podporu športu na rok
2021
Združenie rodičov pri Gymnáziu J.
A. Komenského – Deň cyklistiky a
StreetWorkoutu – 1400 €
ZO Csemadok – Celoročné športové
podujatia – 1500 €
Mesto Želiezovce – Športuje celé mesto
– 1500 €
Združenie rodičov pri ZŠ s VJM

– Tradičný športový deň – 1350 €
Návrh dotácií na obnovu kultúrnych
pamiatok na rok 2021
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Želiezovce
– Hrobka r. Esterházy v Želiezovciach
– obnova kamenných článkov a omietok
prízemia hrobky – 2500 €

Návrh dotácií na podporu rozvoja
cestovného ruchu na rok 2021
OZ Sacher – Cyklistická turistika spojená s
prehliadkou regionálnych dejín – 1000 €
ZO Csemadok – V. ročník – Oberačkové
slávnosti a remeselnícke trhy Csemadoku
– 1000 €.
(ik)

Želiezovská VÚB
má 30 rokov

Počas volebného obdobia primátora Ladislava Dobrovického bola v apríli 1991
založená želiezovská expozitúra VÚB. Otvorená bola 2. apríla 1991. Prvým vedúcim
expozitúry v Želiezovciach bol Ing. Ján Janovický. Po ňom nasledovali: Ing Roman Pokorný,
Ing. Jozef Lehoczký, Bc. Gabriel Balog, Ing. Teofil Zachar, Bc. Tomáš Tóth, MBA, Ing. Monika
Vajdová a Ing. Jozef Lovecký. V súčasnej dobe riadi 5 zamestnancov Bc. Tomáš Tóth, MBA,
ktorý sa znovu vrátil do Želiezoviec. K 30-ročnému jubileu prišiel pogratulovať aj regionálny
riaditeľ z Nitry Peter Gutten. Na zábere sa pri tejto príležitosti pred bankou vyfotografoval
kolektív VÚB: Iveta Trnková, Silvia Holopová, Tomáš Tóth, Katarína Pulkertová, Magdaléna
Niszlerová, Eva Maráčeková, Katarína Báróová, Peter Gutten. Text a foto: Ľudovít Vanek
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Mi legyen a...

Ema Gubíková, žiačka 9. A triedy ZŠ v
Želiezovciach získala v tomto školskom roku 1.
miesto v okresnom a krajskom kole dejepisnej
olympiády. Tento úspech jej zabezpečil postup
do celoslovenského kola, kde sa umiestnila na
krásnom 6. mieste. Ema sa od šiesteho ročníka
pravidelne zapájala do dejepisnej olympiády.
V okresných kolách získavala prvé miesta a
pravidelne bola na krajských kolách úspešnou
riešiteľkou. V tomto roku dosiahla výnimočný
úspech, ku ktorému jej blahoželáme a ďakujeme
za reprezentáciu školy. Blahoželáme aj pani
učiteľke Stankovej, ktorá ju pripravovala na
spomínané súťaže.
ZŠ Želiezovce

7→

Chodník v parku potreboval súrnu opravu,
keďže na niektorých
miestach sa kocky z neho
začali strácať. Pracovníci
mesta časť z nich neraz
nachádzali odhodené v
tráve. Problém je v tom,
podobné sa nedajú len
tak zohnať, a tak muselil
chýbajúce nahradiť betónom, aby spevnili ostatné
kocky, a teda aj celý
chodník.
(foto: ik)

Asistované sčítanie...
9→

čísle 036/7713552 alebo priamo v call centre 02/20924919. Na základe
ich požiadavky ich navštívi mobilný asistent priamo na adrese trvalého
pobytu,“ informovala Mariana Dobrovická. Želiezovské kontaktné
miesto je na sčítanie sa možné využiť v pracovných dňoch od 8:00 do
11:30 hod., v pondelok a utorok aj od 12:30 do 15:00 hod. a v stredu
aj od 12:30 až do 16:00 hod. Sčítanie je povinné, za nesplnenie tejto
povinnosti hrozí sankcia od 50 do 250 eur.
(ik)

Čo s ňou, s tou našou...
7→

usudzujú tak podľa neporiadku a odpadkoch na chodníkoch. V
niektorých mestách a obciach vraj aj za zahodenie cigaretového ohorka
hrozí pokuta. A pohľad z mosta do potoka Vrbovec napovedá, že ani
policajti vo výslužbe veľa nezmôžu.
Čo sa v takýchto prípadoch javí ako riešenie problému? Komunikácia o
potrebách mesta, poriadku v meste a možných riešeniach. Komunikácia
bez vášní, medzi poslancami, primátorom, policajtmi a podľa možnosti,
aj občanmi. Výsledkom by mala byť dohoda, čo od mestskej polície
očakávame a aké podmienky jej príslušníkom na prácu vytvoríme.
Dohoda, ktorá bude platiť bez akýchkoľvek ad hoc výnimiek dlhšie, ako
mesiac či polrok.
K takej dohode nám však najskôr musíme vedieť, čo vlastne od mestskej
polície očakávame. Nielen ja alebo ty, ale aj on, ona a taktiež oni. Takže to
bude ťažké. Pretože kým nevieme, čo chceme, je malá pravdepodobnosť,
že to dostaneme.
Števo Hečko

városi rendőrséget, és arról is véleményt
alkottak, hogy mivel kellene foglalkoznia.
A városba látogatók úgy gondolhatják, hogy
Zselízen nincs városi rendőrség, látva a
rendetlenséget, szemetet a járdákon. Néhány
településen a cigarettacsikk eldobásáért is
büntetés jár. A Sári-patakra vetett röpke
tekintet arról tanúskodik, hogy a kiszolgált
rendőrök nem sokat tudnak tenni.
Mi a megoldás ilyen helyzetben? Párbeszéd
a város igényeiről, a rendről és a lehetséges
megoldásokról.
Szenvedélyek
nélküli
párbeszéd a képviselők, a polgármester,
a rendőrök és lehetőség szerint a lakosok
részvételével. Ennek eredményeként egy
egyezség születhetne arról, mit várunk el
a városi rendőrségtől, és milyen feltételeket
teremtünk neki ehhez. Amely mindenféle
kivétel nélkül lenne, néhány hónapnál vagy
fél évnél hosszabb ideig érvényes lenne.
Ehhez tudnunk kéne, mit várunk el tőlük.
Nemcsak én, te, hanem ő, ők is. Nem lesz
könnyű. Ám amíg nem tudjuk, mit akarunk,
kicsi a valószínűsége, hogy megkapjuk.
Števo Hečko

Az asszisztált
népszámlálás...
9→

esetén a népszámlálási mobilasszisztens házhoz jön. „Zselízen
a városi hivatal 5-ös számú irodájában lehet a népszámlálási
asszisztens segítségét kérni, ill. a 036/7713552 vagy a központi
02/20924919 hívószámon lehet jelezni az asszisztens látogatása
iránti igényt. A jelzés alapján a népszámlálási mobilasszisztens
otthonukban látogatja meg a segítséget igénylőket” – tájékoztatott
Mariana Dobrovická. A zselízi kapcsolati pontot munkanapokon
8:00-tól 11:30-ig, ill. hétfőn és kedden délután 12:30-tól 15:00
óráig, szerdán pedig egészen 16:00 óráig lehet meglátogatni. A
népszámlálás kötelező, a kötelesség elmulasztása 50-től 250 euróig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
(ik)
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2018

31. 12. 2019

31. 12. 2020

30. 04. 2021

Zostatky na bankových účtoch

966 229,13 €

873 143,11 €

1 255 039,21 €

850 159,26 €

676 670,66 €

Záväzky voči dodávateľom

105 111,78 €

58 766,92 €

34 990,66 €

72 619,00 €

19 405,28 €

Dlhodobé investičné úvery

1 276 704,80 €

1 082 760,80 €

1 789 675,47 €

2 038 872,80 €

1 965 452,80 €

185,37 €

159,28 €

264,47 €

-

-

Zadlženosť na obyvateľa

Očná optika Optosan

SPOMIENKA
Dňa 30. 4. 2021 uplynulo 15 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý otec a starý otec

Vám ponúka očné vyšetrenie v priestoroch našej optiky každý
štvrtok od 9:00 do 14:00 hodiny.
Informovať, príp. objednať sa môžete na adrese SNP 40,
Želiezovce alebo na tel. č. 036/771 20 09. Tešíme sa na Vašu
návštevu.

PAVEL PROKSA.

S láskou spomína syn a dcéra s rodinami.
Stále si s nami v našich srdciach. Kto ste ho
poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Az Optosan optika

(21-05)

MEGEMLÉKEZÉS

értesíti Önöket, hogy látásvizsgálatot végez csütörtökönként
9:00-től 14:00 óráig.
Érdeklődni és időpontot kérni személyesen az Sznf u. 40 alatti
címen, ill. a 036/771 20 09-es telefonszámon lehet.

Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,

(21-04)

31. 12. 2017

Položka

míg e földön élünk, nem fogunk feledni.
Fájó szívvel emlékezünk

(17-67)

halálának 6. évfordulóján

Bajkay Magdalénára.

Vývoz triedeného odpadu
v roku 2021

A gyászoló család

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 24. mája, 21. júna, 19. júla, 16. augusta, 20.
septembra, 18. októbra, 22. novembra a 20. decembra.
Ul. Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka,
Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová,
Školská, Štúrova, Jesenského, SNP (časť Želiezovce), Jarmočná a Cintorínska:
25. mája, 22. júna, 20. júla, 17. augusta, 21. septembra, 19. októbra, 23.
novembra a 21. decembra.

Ul. kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho,
Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková,
Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová, Poštová,
Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho, Zlatnícka a Komenského
35: 26. mája, 23. júna, 21. júla, 18. augusta, 22. septembra, 20. októbra, 24.
novembra a 22. decembra.
Z obchodov: 27. a 28. mája, 24. a 25. júna, 22. a 23. júla, 19. a 20. augusta, 23. a
24. septembra, 21. a 22. októbra, 25. a 26. novembra a 23. decembra.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Knihy sú z projektu Divotvorné knižky
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

kniznicazeliezovce@gmail.com
kniznicazeliezovce.wordpress.com

Coddington, Andrea: Prečo ja? (Ikar 2020)
Saša je v manželstve nešťastná. Dusí v sebe odpor k vlastnému
mužovi, no napriek všetkému vo vzťahu zotrváva. Za výbuchov
prvých silvestrovských ohňostrojov sa jej život dramaticky
zmení. Doteraz zdravá žena sa ocitá na onkológii, odstrihnutá
od svojich najbližších pre pandemické opatrenia.
Arlidge, M. J.: Talent na smrť (Ikar 2020)
Adama Brandta už nič neprekvapí. Ako forenzný psychológ
videl a počul všetko, aspoň je o tom presvedčený. Potom stretne
Kassie. Tvrdí, že má znepokojivý talent. Stačí sa jej pozrieť
človeku do očí a vie, kedy a ako zomrie.
May, Szilvia: Zvieracia nemocnica na Obväzovej ulici (Perfekt 2019)
Dobrosrdečná operácia srdca, akútne odstraňovanie bĺch a
vyslobodenie gumáka – dobrodružstvá v Zvieracej nemocnici!
Doktor Maco, doktor Žabiak, doktorka Gizka a doktor Marabu sú
pánmi situácie: pravé ani ľavé prípady nezostanú nedoriešené.

A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(
Picoult, Jodi: Vezeklés (Atheneaum, 2018)
Sage egy pékségben dolgozva próbálja elfelejteni édesanyja tragikus
halálát és saját boldogtalan magányát. Egy önsegítő csoportban
megismerkedik Josef Weberrel, akivel életre szóló barátságot köt.
Nesbo, Jo: Kés (Animus, 2019)
Harry Hole nincs jó bőrben. Ismét iszik, állásából is szélnek
eresztették. Ugyan esélyt kapott az oslói rendőrség döglött
akták osztályán, de másra sem vágyik, mint hogy azokban az
ügyekben nyomozzon, amelyek gyanúja szerint Svein Finne
erőszaktevőhöz és gyilkoshoz köthetők.
Dabos, Christelle: A tél jegyesei (Kolibri, 2020)
Anima lakói szerint a tárgyaknak lelkük van, kommunikálni
is tudnak velük. Ujjaik alatt összeforr minden, ami szakadt
vagy törött, érintésük nyomán feltárul a tárgyak és használóik
múltja is. Ophélie azonban nem csak ezért különleges:
briliáns ügyességgel közlekedik a tükrökön keresztül.

Knihy sú z projektu KniHU do každej ruky
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

2021. május
Az asszisztált népszámlálás
a zselíziek 14,2 százalékát érinti
Az elektronikus népszámlálás keretében,
ami 2021. február 15. és március 31.
között valósult meg, Zselíz lakosainak 85,8
százaléka kapcsolódott be az önszámlálásba.
Erről Mariana Dobrovická, a Zselízi
Városi Hivatal népszámlálást lebonyolító
csapatának vezetője számolt be. A zselízi
eredmény megfelel az országos 86 százalékos
átlagnak. Az eredmény messze felülmúlja
az SZK Statisztikai Hivatalának elvárásait,
amely azzal számolt, hogy az elektronikus
önszámlálást a lakosok 70 százaléka
használja ki.

A kerületek között az elsőség a Zsolnait
illeti, ahol március 31-ig a kérdőíveket
a lakosok 92 százaléka töltötte ki.
Második helyen a Trencséni kerület áll 90
százalékos eredménnyel, a harmadik pedig
a Nagyszombati kerület, ahol a lakosok
89 százaléka élt a lehetőséggel. A további
kerületekben a következő arányt érték
el: Pozsonyi kerület 88%, Nyitrai kerület
87%, Besztercebányai kerület 85%, Eperjesi
kerület 83% és a Kassai kerület 79%.
Május 3-tól június 13-ig tart az asszisztált
népszámlálás. Ezt azok számára szervezik,
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akiknek eddig nem volt lehetőségük, hogy
maguk vagy közeli személy segítségével
vegyenek részt a népszámláláson. Elsősorban
tehát a digitális eszközöket nélkülözők,
a hátrányos helyzetűek, az idősebbek, a
szociális otthonokban és a marginalizált
közösségekben élők számára kínál ez a
módszer megoldást.
Az asszisztált népszámlálás két módon
valósul meg: az önkormányzatok által
létesített kapcsolati ponton népszámlálási
asszisztens segítségével, illetve érdeklődés
→10

Megítélték az idei megyei támogatásokat,
zselízi szervezetek is részesülnek belőlük
Nyitra megye március végén tartott
ülésén jóváhagyta a 2021-es évre több
területen
kiosztott
támogatásainak
kedvezményezettjeit. A kultúra, a sport,
a műemlék-felújítás és az idegenforgalom
területén is szerepelnek köztük zselízi
szervezetek.
Az idegenforgalomra a megye idén 200
ezer euró támogatást szán, ebből a Lévai
járásba 33 ezer euró, Zselízre pedig 2
ezer euró érkezik. Műemlék-felújítási
célokra 100 ezer eurós keretösszeg áll
rendelkezésre, egyetlen zselízi pályázatot
2500 euróval támogat a megye. A kultúra
támogatása a Lévai járásba 80 ezer,
Zselízre 9121 euró, sporttámogatási
célokra a járásba 69 ezer, a városba 5750
euró érkezik. Íme a lista és az elnyert
összegek.
A
kultúra
területén
2021-ben
kiosztott megyei támogatások zselízi
kedvezményezettjei:
A Csemadok zselízi alapszervezete
– Az Országos Népművészeti Fesztivál 55.
évfolyamának megszervezésére – 3321 €
Tiszta Forrás Alap – Folklórral él az egész
megye – 3300 €
A Matica slovenská zselízi alapszervezete
– Népdalos összejövetel – 1500 €
A Comenius Gimnázium szülői szövetsége
– A város történelme madártávlatból
– 1000 €
A sport területén 2021-ben kiosztott
megyei
támogatások
zselízi
kedvezményezettjei:
A Comenius Gimnázium szülői szövetsége
– Kerékpáros és Street Workout-nap
– 1400 €
A Csemadok zselízi alapszervezete – Egész

éves sportrendezvények – 1500 €
Zselíz város – Sportol az egész város – 1500
A Zselízi MTNYA szülői szövetsége
– Hagyományos sportnap – 1350 €
A műemlék-felújítás területén 2021-ben
kiosztott megyei támogatások zselízi
kedvezményezettjei:
Római-katolikus egyház, zselízi plébánia
– A zselízi Esterházy-sírbolt – a földszinti
rész kő elemeinek és vakolatainak felújítása

– 2500 €
Az idegenforgalom területén 2021-ben
kiosztott megyei támogatások zselízi
kedvezményezettjei:
Sacher Polgári Társulás – Kerékpáros
turizmus a régiós történelem áttekintésével
– 1000 €
A Csemadok zselízi alapszervezete – Szüreti
ünnepély és Csemadok kézműves vásár, V.
évfolyam – 1000 €.
(ik)

30 éves a zselízi VÚB

Dobrovicky László polgármesterkedésének idején, 1991 áprilisában alakult meg az
Általános Hitelbank (VÚB) zselízi kirendeltsége. A megnyitót 1991. április 2-án tartották. A
kirendeltség első vezetője Ján Janovický volt. Az őt követő vezetők névsora: Roman Pokorný,
Jozef Lehoczký, Gabriel Balog, Teofil Zachar, Tóth Tamás, Monika Vajdová és Ing. Jozef
Lovecký. Jelenleg az 5 zselízi alkalmazott munkáját ismét Tóth Tamás irányítja, aki visszatért
városunkba. A 30 éves jubileumhoz a bank nyitrai regionális igazgatója, Peter Gutten is
gratulált nekik. Felvételünkön a VÚB kollektívája a bank bejárata előtt: Iveta Trnková, Holop
Szilvia, Tóth Tamás, Katarína Pulkertová, Niszler Magdolna, Maráček Éva, Báró Katalin, Peter
Gutten.
Szöveg és fotó: Vanek Lajos
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Rendőrparancsnokok munkájukról és a jelenről
Štanc Ferenc 1991 májusától 2001 februárjáig
volt a városi rendőrség parancsnoka.
Helyettese Šedivý László volt.
Šedivý
Lászlóval
együtt alapító tagjai
voltunk a zselízi városi
rendőrségnek. A kezdet
nem volt könnyű. Nem
volt törvényi keret,
a helyi törvényből
indultunk ki.
Tulajdonképpen
a
semmiből indultunk,
nem volt egyenruhánk sem. Ennek ellenére
ki kellett vívnunk a tiszteletet. Eljött a
demokrácia, amit sokan sajátságosan úgy
értelmeztek, hogy nekik mindent szabad, mert
itt a szabadság, ők maguk pedig nem voltak
belátással másokra.
Az akkori városvezetés – Dobrovicky
László polgármester, Adamcsek Dezső
alpolgármester, Kuruc István elöljáró,
valamint az állami rendőrség – támogatásával
fokozatosan javult a helyzet. Péntek és
szombat esténként közösen járőröztünk.
Akkoriban nem volt hulladékgyűjtő-udvar,
illegális szemétlerakatok képződtek. Rájöttünk,
mikor hordják ki a leggyakrabban a szemetet
– szombat délután és vasárnap reggel. Kevesen
voltunk, de jó kollektívát alkottunk, így
szükség szerint tudtuk biztosítani a járőrözést.
Az elkövetőket néha a szemét tartalmának
átvizsgálásával sikeresen felderítenünk.
Rendszeres havi megbeszéléseink voltak,
amelyeken egy-egy képviselő, olykor a
polgármester is részt vett. Az új rendőrök
kiválasztásánál szabály volt, hogy helybéliek
vagy a környékről valók legyenek, egyszóval
olyanok, akik ismerik a várost.
20 évet és 8 hónapot szolgáltam a városi
rendőrség kötelékében, egyszer sem kellett
verekednem, mindig meg tudtam másként is
oldani a helyzetet. Az akkori hozzáállásomért
sokan máig is hálásak.
Figyelem az eseményeket, a városi rendőrség
tevékenységét is.
A lakosságnak és a városvezetőknek üzenem,
hogy becsüljék a városi rendőrséget. Azért
van, hogy segítsen az embereknek.
Hanula Imre 2001 áprilisától 2007 áprilisáig
volt a városi rendőrség parancsnoka.
Helyettese Štanc Ferenc
volt.
„Amikor
2001
januárjában
beadtam
a
munkaviszonyba
való felvételi kérelmet
a
városi
hivatalba,
egyúttal megpályáztam,
és a pályázat eredménye
alapján el is nyertem
a városi rendőrség parancsnoki posztját.
Ezt megelőzően 27 éven keresztül állami

szolgálatban tevékenykedtem a nagypusztai
büntetés-végrehajtási intézetben. Eleinte
az önkormányzati környezet újnak hatott
számomra. Az érvényben levő jogszabályok és
előírások áttanulmányozása után elfoglaltam
a tisztséget. A városi rendőrség tagjait
kezdetektől arra vezettem, hogy mindig a
törvények értelmében járjanak el, és a lakosok
segítségére legyenek. A szabálysértőkkel
szemben határozottak, de soha ne túlzottan
kemények...
Mindennapi kötelességeiket és szolgálati
feladatukat járőrözés formájában végezték
– nappal gyalogosan, hogy közvetlen
kapcsolatban legyenek a lakossággal, este és
az éjszakai órákban pedig szolgálati járművel.
Főleg a középületek felügyelete és a környezet
védelme volt a cél, pl. a rendfenntartás a
parkokban, az illegális szemétlerakatok
terjedésének megakadályozása.
Manapság a városi rendőrség munkáját
már nem figyelem behatóan, de tudom:
annak ellenére, hogy kevés a városi rendőr,
munkájukat szakmailag jól végzik, amiért
köszönet jár.
A város lakosainak azt üzenem, hogy
működjenek együtt a rend őreivel, segítsék
a munkájukat, és jelentsék, ha a közrend
megzavarását észlelik. A város vezetőit arra
kérem, teremtsenek optimális körülményeket
a városi rendőrség munkavégzéséhez.
Harminc év alatt a városi rendőrség tagjai
jó munkát végeztek. Ennek köszönhetően
tekintélyt és bizalmat szereztek a lakosok, de
a szabálysértők és rendzavarók körében is.
Köszönet és hála nekik.”
Kovács József mérnök 2007 novemberétől
2011 júniusáig volt a városi rendőrség
parancsnoka. Helyettese Baláž Ernő volt.
„A városi rendőrség irányítását olyan
időszakban vettem át, amikor négy rendőr
és a parancsnokhelyettes
– sajnos a már néhai
Baláž Ernő – teljesített
szolgálatot. Szerencsém
volt a város akkori
vezetésével.
Bakonyi
polgármester
úr
és
az akkori képviselőtestület célja az volt,
hogy
hatékonyabbá
tegye a városi rendőrség munkáját. Mondjuk
meg nyíltan, négy rendőrrel egy 7,5 ezres
városban nem volt esély arra, hogy a városi
rendőrségnek akár csak az alapvető feladatait
is biztosítani tudjuk a községekre vonatkozó
törvények értelmében.
A
városvezetők
útmutatásommal
segítségünkre voltak, és négy taggal bővítették
az állományt. Szerencsém volt, hogy
felvehettem két „idegent”, tehát nem zselízit
is, akik teljesen más szemszögből tekintettek
a kihágások megoldására. Új, Glock típusú

kézifegyvereket vásároltunk. A nyolc
rendőrrel képesek voltunk napi 24 órában
szolgálni, és eljutottunk a városrészekbe
is. A reggeli, iskolák körüli járőrözés után
maradt idő a félreesőbb helyekre is. Úgy
gondolom, pozitívumnak könyvelhető el a
gyalogos járőrözés, amivel az volt a cél, hogy a
rendőrök közelebb kerüljenek a lakossághoz.
Természetesen, nem minden döntésemet
fogadták megértéssel, mert az ismerősökkel
szemben is el kellett járni. Összehasonlításként
rendelkezésre állnak minden évre a városi
rendőrség tevékenységéről szóló beszámolók.
Figyelemmel kísérem a városi rendőrség
jelenlegi tevékenységét is. Nem szeretném
értékelni, de érzem a gyalogos járőrözés
hiányát. Az emberekkel beszélgetni kell, nem
csak akkor járni közéjük, amikor problémák
vannak.
Szerintem minden rendőrnek tudnia kell,
hogy mik a kötelességei, mit tehet meg, mit
kell és mit nem szabad megtennie, e nélkül
nem képes megoldani a vitás eseteket. A
rendőrség jó hírnevét ápolni kell, építeni,
hogy a lakosok segítségként, nem pedig
megtorlásként fogják fel tevékenységét.
Megtiszteltetés volt számomra négy évig a
zselízi városi rendőrség élén szolgálni.”
Branislav Alakša 2012 júliusától 2016
augusztusáig volt a városi rendőrség
parancsnoka. Helyettese Kántor János volt.
„Parancsnoki
tevékenységemre
úgy
emlékszem vissza, hogy szerettem volna
megváltoztatni a rengeteg
kötelességgel
és
nagy
felelősséggel járó munka
módszerét. Alapvető elv volt,
hogy mindenkire egyformán,
ugyanaz vonatkozzon, kivétel
nélkül. Az volt a célunk,
hogy
kézzelfoghatóan
növeljük a rendőri munka
hatékonyságát. Kölcsönös,
intenzív
együttműködést
igyekeztünk kiépíteni a városi hivatal minden
részlegével, a város, illetve az egész járás
területén tevékenykedő közigazgatási és
államigazgatási szervekkel, vállalkozókkal.
Figyelemmel kísérem a városi rendőrség
munkáját, de inkább nem kommentálnám.
Mindig van mit javítani.
A jelenlegi városi rendőröknek üzenem: Elég,
ha nyitott szemmel járnak és munkájukat
az érvényes törvények szerint, szívből
végzik. A város polgárainak és elöljáróinak
a mostani időkben főleg jó egészséget
kívánok. A polgár—önkormányzat—városi
rendőrség hármas kapcsolatában úgy
tartom: a kihágásokért járó büntetés lehet
nevelő szándékú, a nem kívánatos állapotok
javításának
hatékony
eszközeként
is
tekinthetünk rá.”
(šh)
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milyen mértékben, az igényektől és a feltételektől függ
RH: Az egyik állattartónak a szomszéd telken
keresztül elszabadultak a birkái, és egészen a
Kicsindi-üzletig jutottak. A fogászati rendelő
körül kergettük őket a kollégával. Próbáltak
már megfogni három bárányt? Erre valók
a juhászkutyák. Egy ideig kergettük őket,
igyekeztünk megakadályozni, hogy a főútra
menjenek. Sikerült kapcsolatba lépnünk a
tulajdonossal, aki intézkedett.
Milyen esetek a leggyakoribbak?
KJ:
A
hulladékokkal
és
illegális
szemétlerakatokkal kapcsolatos gondok
mellett a polgári együttélés elleni általános
vétségek, illetve kisebb-nagyobb mértékű
incidens fordul elő leggyakrabban. Ám az
esetek 99 százalékában ezek is az alkohollal
függnek össze.
Az önkormányzati ülésen szó volt egy új
rendelet szükségességéről, amely tiltaná a
nyilvános helyen való alkoholfogyasztást.
Szükség van rá?
KJ: Ahogy már mondtam, a legtöbb
rendzavarásban vagy verekedésben ittasok
vesznek részt. Amikor a vendéglőkben
láthatóan ittas vendégnek tovább öntenek,
várható, hogy ez lesz az eredmény. Az ilyen
pincér kihágást követ el, persze mindannyian
tudjuk, hogy ilyen vendégek hozzák a
bevételt.
A Covid miatt bezártak a vendéglők, és

gyakran elfogadott volt, ha az
emberek vásároltak valamit,
és a szabadban, például a
parkban fogyasztották el.
Sokáig az volt az elv, hogy
a részegek ne legyenek az
utcán, inkább menjenek
a parkba. Ám ha a park
kulturális és pihenőhelyként
szolgál, szükséges, hogy
biztonságban
érezzék
magukat a nyugdíjasok és a
kisgyermekes családok is.
Nem lenne baj, ha valaki ülne a padon, és
iszogatna. Ezt nem tilthatjuk meg senkinek.
Ám a részegség egyéb problémák forrása
lehet. Az emberek aztán hívnak, hogy
részegek zaklatják őket a parkban, mi pedig
gyakran járunk oda.
RH: Javasoltam, hogy világítsuk meg az
egész parkot, és helyezzünk el térfigyelőkamerákat, hogy megelőzzük a problémákat,
illetve vissza tudjuk keresni, ha valaki például
megrongálja a padokat. De a rendeletre azért
van szükség, hogy meg tudjuk előzni a bajt,
ha valaki inni kezd ott, meg tudjuk neki ezt
tiltani, még mielőtt gondot okozna.
Korábban, amikor a városi rendőrségről
folyt a vita, volt, aki azt vallotta, hogy
nincs is rá szükség, hiszen sok kiszolgált

börtönőr él a városban.
Kérdés, közülük hányan
sietnének polgártársaik
védelmére.
KJ:
Főleg
mivel
az
érvényes törvények miatt
gyakran az áldozatnak
kell bizonyítania, hogy
önvédelemből cselekedett.
RH: Sajnos olyan időket
élünk, hogy ha valaki
veszélybe
kerül,
a
járókelők segítség helyett
a telefonjaikat veszik elő. Nem azért, hogy
minket hívjanak, hanem hogy megörökítsék
az eseményt.
KJ: Gondot jelent, hogy az emberek ahelyett,
hogy időben hívnának minket, videókat
forgatnak, felteszik a közösségi oldalakra,
és különböző módon kommentálják.
Információs buborékok alakulnak ki, amit
észrevesz egy képviselő, és máris ügy van
belőle.
Mit üzennének ezzel kapcsolatban a
lakosságnak?
Hogy probléma esetén telefonáljanak
nekünk. Ha nem vesszük fel, ne adják fel,
hívják az állami rendőrséget!
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko

Mi legyen a városi rendőrségünkkel?
A nagypolitika fokozatosan rászoktat minket mindenféle
különlegességekre. Például: fontos számunkra, ki kivel fog, illetve
kivel nem fog valamit csinálni, ám kevésbé lényeges, mit is fognak
vagy nem fognak csinálni. Ha figyelmesen megvizsgáljuk városunk
történéseit, megtudjuk, hogy egyáltalán nem egyedi az ilyen eset.
A zselízi városi rendőrség 1991 májusában jött létre, és az elmúlt 29 év
alatt soraiban számos rendőr, élén pedig öt parancsnok váltakozott.
Ahogy változtak a rendőrök és a parancsnokok, változott a hozzáállás,
a munkamódszerek és a rendőri munka irányultsága is. Változott
továbbá másvalami is, amiről a rendőrök és főleg a parancsnokok
tudnának mesélni – a munkájuk értékelése, valamint a nyilvánosság
nézeteit tolmácsoló képviselők álláspontja.
Néhányan következetes fellépést vártak el a rendőröktől a
törvénysértőkkel szemben, és munkájukat a bírságok összege szerint
értékelték volna, mások a törvény lakosokkal együttműködő őreit
szerették volna látni a városi rendőrökben.
Néhány évvel ezelőtt az egyik parancsnok előterjesztett egy
koncepciót, amely szerint a rendőrök a lakosok bizalmasai lettek
volna, sokat kommunikáltak és szorosan együttműködtek volna
a lakossággal problémái megoldásában. A képviselő-testület el is
fogadta a koncepciót. Néhány hét elteltével néhány képviselő amiatt
marasztalta el a városi rendőröket, hogy az utcán beszélgetnek az
emberekkel. A város egyik képviselője az amerikai filmekből merítve
a lakosok rémeként képzelte el a rendőröket. Kritizálták őket azért,
mert a szolgálati idejükben megálltak egy vendéglátóhelyen kávéra.

Valakiknek nem tetszett, hogy látni őket, másoknak, hogy nem
látni. Egy alkalommal az egyik rendőr figyelmeztette a helytelenül
parkoló gépkocsi vezetőjét, majd később megtudta, hogy azt az illetőt
nem kellett volna figyelmeztetnie. Egy alkalommal egy képviselő az
önkormányzati ülésen felrótta, hogy a városi rendőrök nem mentek
ki egy törvénysértés színhelyére. A kérdésre, hogy szólt-e valaki a
rendőröknek, az volt a válasz, hogy nem tudták a telefonszámukat...
2008 májusától a városi rendőrség 8 tagúvá bővült, és állandó
szolgálatot létesített. A 2014-es létszámcsökkentések a rendőrséget is
érintették, és ennek nyomán az állandó szolgálat is véget ért.
Azóta folyik a vita arról, mikor legyenek a városi rendőrök
szolgálatban, és mikor ne. Hogy éppen senki sincs szolgálatban, azt
onnan tudjuk meg, hogy amikor szükség van rájuk, senki sem veszi
a telefont. És időről időre felmerül, hogy egyáltalán szükség van-e
rájuk. Egyes nézetek szerint nincs, mert Zselíz biztonságos város, ahol
sok rendőr él (és a közeli börtön egykori és jelenlegi alkalmazottjaira
gondolnak).
Lapunkban is sokat foglalkoztunk a városi rendőrséggel. Olyan
esetekkel, amikor segítettek egy-egy probléma megoldásában,
a kritikákkal és a szervezési kérdésekkel is. Valamint a lakosság
szempontjaival is. Éppen elég, hogy érthető legyen: ilyen környezetben
nehéz a rendőröktől a megszokott rutinon felüli kezdeményezést
várni.
Az utcán végzett ankétunk szerint a lakosok hasznosnak látják a
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A városi rendőrség a város gondjaival foglalkozik. Hogy
A zselízi városi rendőrség jelenlegi
helyzetéről Roland Hanzo parancsnokkal
és
helyettesével,
Kántor
Jánossal
beszélgettünk.
Mióta dolgoznak városi rendőrökként?
Kántor János: 1996-ban léptem be a városi
rendőrség helyi állományába.
Roland Hanzo: Zselízen 2011-től teljesítek
szolgálatot, előtte Léván dolgoztam városi
rendőrként. 2016 márciusától vagyok
rendőrparancsnok.
Tehát össze tudja hasonlítani a lévai és a
zselízi városi rendőrség tevékenységét?
RH: A tevékenység tulajdonképpen mindkét
helyen azonos. A különbség az, hogy Léva
nagyobb város, több emberrel, több minden
történik, és több ott a rendőr is. És több a
bejelentés. Működik a 159-es segélyhívószám,
ami hamarabb eszébe jut az embereknek,
mint egy mobilszám, így szükség esetén
hamarabb hívják.
Zselízen a városi rendőrség 30 éve
működik. Több éve különféle szinteken
folyik a vita, hogy kellene működnie,
hogyan nem, sőt, arról is, hogy esetleg nem
is szükséges. Mit gondolnak erről?
RH: A városi rendőrség tevékenységét
bizonyos törvények és előírások szabályozzák.
Küldetése – egyszerűen mondva – ügyelni
arra, hogy rend legyen a városban. Tehát
az állami rendőrségtől eltérően a város
általános érvényű rendeleteinek és egyéb
rendeletek betartását ellenőrzi. Ezért része a
városi önkormányzatnak.
KJ: A városi rendőrség a város és
lakosainak gondjaival foglalkozik. Hogy
milyen mértékben tesszük ezt, nemcsak az
igényektől, hanem a feltételektől is függ. A
rendőrök jelenlegi száma nem teszi lehetővé
az állandó szolgálatot, így nem is tudunk
olyan terjedelemben dolgozni, mint a
múltban, amikor többen voltunk.
Amikor arról folyik a vita, hogy milyen
legyen a zselízi városi rendőrség, két
különböző nézettel találkozunk, és
mindkettőnek van alapja. Az egyik szerint
a városi rendőrök zselízi lakosok legyenek,
akiknek van személy- és helyismeretük. A
másik szerint jobb, ha nem helybéliek, nem
ismerik az embereket, és ez biztosíték lehet
arra, hogy mindenkit egy mércével mérnek
majd.
RH: Arról van szó, ki hogyan vélekedik a
városi rendőrségről. Ha úgy tekintünk rá
mint megtorló szervre, amelynek büntetnie,
bírságolnia kell, akkor az lesz a helyes, ha
a rendőrök nem helybéliek lesznek, hiszen
a helyiek ismerik az embereket, és több

megértést
tanúsítanak
irántuk, kevésbé keményen
lépnek fel velük szemben.
Azonban ha a városi
rendőrségre mint a lakosság
segítőjére
tekintünk,
amelynek párbeszédet kell
folytatnia, úgy jobb, ha a
rendőrök helybéliek lesznek.
Egykor, még a szocializmus
idején voltak körlet-járőrök.
Mindegyiküknek megvolt a
körletük, néhány utca, ahol
ismerték az embereket és
gondjaikat, az emberek ismerték őket, és
szükség esetén bizalommal tudtak hozzá
fordulni. Az állami rendőrség már teljesen
más szerkezetben működik, rég nincsenek
körletesek. Úgy gondolom azonban, hogy a
városi rendőrségnek ezen az elven kellene
működnie – ismernie kellene az embereket.
Az
emberek
talán
úgy
tartják,
hogy a rendőrnek segítenie kell a
rendes embereken, és megbünteti a
garázdálkodókat.
KJ: Ki mondja meg, hogy ki a rendes ember?
Feltételezzük, hogy minden polgár ismeri
az általános érvényű rendeleteket. Ám ez
nem így van, hiszen más gondjuk is van,
mint tanulmányozni a rendeleteket. Aki
akaratlanul megsérti, azt azonnal meg kéne
büntetnem, habár figyelmeztetés is elég
lenne? Kérdés, mi a cél: a büntetés vagy a
közrend? Ha a rendet rábeszéléssel is meg
tudjuk teremteni, felesleges büntetni.
Egyértelműen azt gondolom, hogy a városi
rendőr helybéli legyen, aki a helyismeretéből
adódva tudja, kire milyen módszerrel
lehet hatni. Valakire szép szóval, másra
határozottabb utasítással, ismét másra
büntetéssel, és van, akire semmivel nem lehet
hatni, vele szemben magasabb szankciót kell
alkalmazni.
Akik a városi rendőrségre másként
tekintenek, arra
gondolnak, vajon
a helybéliek képesek-e fellépni az
ismerőseikkel szemben is.
KJ: Ha egy rendbontót udvariasan
figyelmeztetek, és jó ismerősömről vagy
barátomról van szó, akkor elvárom, hogy
tiszteletben tartja, hogy a kötelességemet
teljesítem, és az első szóra hallgat rám.
Ha erősködni kezd, hogy hiszen ismerjük
egymást, akkor nem egy jó barátról van
szó. Volt, aki úgy gondolta, hogy ha ismer,
mindent megengedhet magának, és mivel jó
szóval nem jártam sikerrel, megbüntettem.
Behívtuk, megbüntettük, aztán megértette.

Voltak a rendőri munkájukban
feledhetetlen esetek?
RH: Például a Petőfi utcában
történt tűzeset. Az égő, illetve
füstölgő házból egy fiatalember
segítségért kiáltott. A tulajdonos
rokona volt, nem zselízi. Amikor
kihúztuk, teljesen dezorientált
volt.
KJ: Számomra emlékezetes
marad, amikor egy családi
házhoz hívtak ki, ahol egy férfi
a családját és bárki közeledőt
veszélyeztetett. Hosszú távon
gyógyított pszichiátriai páciens volt, aki
abbahagyta a gyógyszerszedést. A felesége
hívott fel minket. A férfi előbb egy nagy
kalapáccsal széttörte fia udvaron álló autóját,
majd egy nagy késsel a kezében fenyegetőzött,
hogy megöli a rendőrt, aki belép a házba.
Két állami járőregység, mi és Orság doktor
voltunk az esetnél. Levetettem az egyenruhát,
és a fegyverrel együtt a kollégámnak adtam át,
majd civil ruhában Orság doktor úrral együtt
bementünk. Előbb sikeresen megnyugtattuk,
de hirtelen ámokfutásba kezdett, az orvos
ellen fordult a késsel, aki védekezésül egy
párnát tartott maga előtt. Ráugrottam,
sikerült megmarkolnom a kést tartó kezét.
Óriási ereje volt, birkóztunk, ropogott a keze,
azt hittem, eltörtem, ő azonban nem és nem
akarta elengedni a kést. Odafutott Balázs
Ernő kollégám, és segített, nélküle talán nem
sikerült volna. Az állami rendőrök is csak
nagy nehezen tudták bilincsben betuszkolni
őt az autójukba.
Később tudtam meg, hogy ez a férfi ilyen
állapotban rendkívül veszélyes, évekkel
korábban egy hasonló esetnél megölt egy
kiképzett rendőrkutyát.
Ez valóban veszélyes helyzet volt...
KJ: Ha tudtam volna, talán nem mertem
volna kockáztatni. Az ilyen embereket azért
is nehéz legyőzni, mert nem működnek a
végtagjaik idegvégződései, így nem éreznek
fájdalmat.
Hasonló eset volt az egyik kábítószeressel,
aki eljött a rendőrállomásra, és vadul
dörömbölni kezdett az ajtón, majdnem
kitörte. Kérte, hogy segítsünk, valószínűleg
erős elvonási tünetei voltak. Elkezdett
ugatni. Rolanddal együtt volt mit csinálnunk,
hogy lecsitítsuk, bilincset tettünk rá, és
egészségügyi közreműködéssel elvittük a
lekéri pszichiátriára.
RH: Ezek olyan esetek, amelyeket az ember
nem vár, de bármikor megtörténhetnek.
Mi volt a legfurcsább esetük?
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Wurster Karlát nagykövetnek nevezték ki
A zselízi Wurster Karla 2021. április 13án mint Szlovákia új nagykövete vette
át megbízólevelét Zuzana Čaputová
köztársasági elnöktől. Vele együtt kapta
meg a kinevezését Oksana Tomová, aki
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetként
működik majd, az Európai Tanács állandó
képviseletének vezetője lesz Strasbourgban.
Wurster Karla Szlovákia olaszországi,
San Marinó-i és máltai rendkívüli és
meghatalmazott nagykövete lett, római
székhellyel. Ezt a prezident.sk, a köztársasági
elnök irodájának hírportálja közölte.
„A köztársasági elnök reményét fejezte ki,
hogy az új nagykövetek munkájuk során
öregbítik Szlovákia jó hírnevét, képviselik
az ország érdekeit, és védelmezik azokat
az értékeket, melyek Szlovákia számára
fontosak: a szabadságjogokat, a demokráciát,
a toleranciát, a jogállamiságot, a plurális
társadalmat és a nemzetközi jogokat. Egyben
reményét fejezte ki, hogy kinevezésük
példaként szolgál majd más nők előtt is, hogy
vállaljanak diplomáciai szolgálatot, és védjék
Szlovákia érdekeit” – közölte az idézett
hírportál.
„Szlovákiához hasonlóan Olaszországot

is súlyosan
járvány. Az

érintette a
elkövetkező

koronavírusévekben az

európai gazdaságoknak fel kell épülniük
a világjárvány okozta gazdasági károkból.
Éppen Olaszország lesz az egyik legnagyobb
kedvezményezettje annak az európai
gazdaságélénkítési tervnek, amely számunkra
is lehetőséget nyújt egy modernebb,
igazságosabb
és
zöldebb
Szlovákia
felépítésére. A terv megvalósításával
kapcsolatos olasz tapasztalatok inspirálóak
lehetnek számunkra is, ezért örülnék, ha
a kiküldetésük során ezekre a témákra
különösen odafigyelne” – címezte Zuzana

Čaputová az új olasz nagykövetnek a
kinevezés utáni első üzenetét.
Wurster Karla a zselízi magyar
gimnáziumban
tanult,
majd
felsőfokú tanulmányait a pozsonyi
Közgazdaságtudományi Egyetemen
folytatta. A nemzetközi kapcsolatok
posztgraduális képzést Párizsban,
a francia Nemzeti Közigazgatási
Egyetemen
(École
Nationale
d’Administration)
végezte.
Ezt
az egyetemet látogatta Emanuel
Macron francia köztársasági elnök
és elődje, Francoise Holland, ill.
a jelenlegi francia kormány több
minisztere is. Szakmai munkássága
során
az
SZK
Kormányhivatalában
tevékenykedett, diplomataként dolgozott
a prágai nagykövetségen, a Nemzetközi
Visegrádi Alap igazgatója volt, az SZK
brüsszeli képviseletén dolgozott a fejlesztési
együttműködés terén, legutóbb pedig az SZK
külügyi és európai ügyek minisztériumának
nemzetközi
szervezetek,
fejlesztési
együttműködés és humanitárius segélyezési
osztályának főigazgatójaként tevékenykedett.
(ik)

Garammikolán kavicskitermelést terveznek, a szakemberek
környezeti tanulmányhoz kötnék az engedélyt
A hosszantartó
biztonsági
intézkedések
után, amelyek során az önkormányzati
ülések is csak szigorú körülmények között
valósulhattak meg, április közepén elsőként a
legaktívabb építési bizottság ülésezett a városi

hivatal esketőtermében. A Kovács Kázmér
alpolgármester által vezetett bizottság főleg a
városi telkekkel kapcsolatos előterjesztéseket
tárgyalta meg, ám terítékére kerültek
telekcsere, szolgalmi jog, vagyonjogi tisztázás
kérdései, valamint hulladékgazdálkodási
kérdések is.
Az ipari park a Selyz területe mögötti,
további részének bekötőútjáról a város

rendelkezik már tervdokumentációval, ezért
a bizottság nem javasolta, hogy a SymarTech
K. kérvényére a cég és a város módosítsa
telkei határát ezen a területen. Az egykori
borüzem területét megvásárló vállalat
ügyvezetője javaslatát úgy indokolta, hogy
a területével szomszédos városi telkek egy
része hulladékkal szennyezett, és a telekcsere
nyomán tulajdonába kerülő területekről
ezentúl ő gondoskodna. Martosy Péter
jelenleg is dolgozik a borüzem területének
rendbetételén, hogy ipari célú felhasználásra
alkalmas legyen, ezért tartaná fontosnak,
hogy a szomszédos telkek is rendezettek
legyenek. Kovács Kázmér a bizottsági ülésen
megjegyezte, hogy korábban ezek a területek
elhagyatottak voltak, hajléktalanok használták.
„Ha azonban a szomszédos telek rendezett
lesz, a város is megtesz mindent azért, hogy
rendezze saját tulajdonú telkeit, emiatt
nem szükséges telekhatár-módosításhoz
folyamodnia, főleg, mivel az ipari park
bekötőútjához kapcsolódó telkekről van szó” –
foglalta össze bizottsága javaslatát a tanácsadó
testület elnöke. Az ülésen elhangzott: nem
teljesen világos, ki szemetel ezen a területen,
azonban pihenőidőben gyakran parkolnak

ott autóbuszok, ez lehet a szennyeződés egyik
oka.
A bizottság foglalkozott az AX Stavas
kérvényével
az
egyik
garammikolai,
folyó melletti telek használati jellegének
módosításáról, hogy megkezdhesse ott a
kavicskitermelést. A bizottság megállapította,
hogy nincs elég információja egy szakmai
álláspont kialakításához. Ezért javasolta,
hogy a képviselő-testület határozatát előzze
meg a vállalat által kidolgozott környezeti
hatásvizsgálat.
Haris Péter,a városi hivatal vagyongazdálkodási
és szolgáltatási osztályvezetője bemutatta a
hulladékkezeléssel kapcsolatos javaslatait.
„Széleskörűen és átfogóan módosítani akarjuk
a hulladékgazdálkodás rendszerét, a változások
szinte az összes területet érintik majd. Céljuk
egyrészt reagálni a törvénymódosításokra, pl.
a konyhai hulladék gyűjtési kötelezettségével
kapcsolatban, másrészt megteremteni az
osztályozás növelésének és a kitermelt
hulladékmennyiség csökkentésének feltételeit”
– nyilatkozta lapunknak Haris Péter.
Hozzátette, hogy a változtatások általános
érvényű rendelet útján ez év közepétől lépnek
érvénybe.
(ik)
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Az önkormányzat segítené a lakosokat
az oltáshoz való hozzáférésben
A megye kisebb városaiban, pl. Zselízen
vagy Gútán, megfelelő igény esetén lehetne
számítani oltóhely nyitásával. Ezt Csenger
Tibor, Nyitra megye alelnöke és a zselízi
képviselő-testület tagja közölte kollégáival
az áprilisi városi önkormányzati ülésen, és
ismertette az oltással kapcsolatos megyei
helyzetet.
„A
nagykapacitású
oltóközpontok
megnyitásáig csak a kórházakban folyt
az oltás, amelyek kapacitása korlátozott.
Márciusban megnyílt a hétvégeken üzemelő
nyitrai nagykapacitású oltóközpont 2+2,
tehát négyezres kapacitással. Áprilisban
újabb két ilyen központ nyílt Vágsellyén
és
Párkányban, mindkettő
hétvégi
háromezer fős kapacitással. Májusban
újabb két központ nyílik, Léván és
Érsekújvárott, ezek egy hétvégén kétezer
oltást győznek beadni. A megye területén
található nagykapacitású oltóközpontok
tehát hetente tízezer személyt tudnak
beoltani. Szlovákia területére átlagosan
heti hetvenezer vakcina érkezik, azonban
ez a szám rövidesen megkétszereződik

Léván
nagykapacitású
oltóközpont nyílik

Léván ezekben a napokban nyílik meg a
nagykapacitású oltóközpont (VKOC). Erről
a Nyitrai Megyei Önkormányzat képviselőtestülete április közepén megtartott
rendkívüli gyűlésén döntött.
„A lévai nagykapacitású oltóközpontot
a kórház épületében létesítik. A központ
létesítésének és működtetésének becsült
költsége 290 ezer euró. Üzemelni
mindig szombaton és vasárnap fog. Az
oltóközpontok pontos nyitvatartási ideje
attól függ, hogy mennyi oltóanyag áll majd
rendelkezésre. Egy-egy oltóközpontokban
naponta 700–1000 embert terveznek
beoltani” – erről tájékoztatott a megyei
hivatal döntéselőkészítő anyaga. A megye
márciusban Nyitrán, áprilisban Vágsellyén
és Párkányban nyitott nagykapacitású
oltóközpontot, májusban a lévai mellett
Érsekújvárott is létesít egyet.
A képviselőket tájékoztatták, hogy a
megyei önkormányzat két mobil oltópont
létesítésére irányuló kérvényt tart nyilván.
Jelenleg a megye területén négy kórház
működtet mobil oltópontot: Nyitrán, Léván,
Érsekújvárban és Komáromban.
(ik)

140 ezerre, és ezáltal a megye heti oltási
kapacitása 16–17 ezerre nő. Ez elegendő
ahhoz, hogy a várakozásoknak megfelelő
tempóban haladjon az oltás.”
Csenger Tibor hozzátette, hogy a megye
Gútán elindította első mozgó oltópontját,
amely azonban előbb a szociális intézmények
klienseit oltja be, csak azután, május vége
felé kezdi el a községekben a vakcinázást.
Megoldásként azt javasolta, hogy a város
biztosítsa a rászoruló zselíziek utaztatását az
oltásra helyszínére.
Zselízen még április végén elvégeztek egy
felmérést az időskorú lakosok körében
azok oltási hajlandóságáról. Az eredmény:
a több mint 1500 megkérdezett közül
csaknem a fele biztosan beoltatná magát.

Azóta persze többen közülük megkapták az
oltást, kérdés, mi legyen azokkal, akik nem
tudnak eljutni az oltópontokra. A mozgó
oltópontok csak fokozatosan, relatíve lassan
tudják kielégíteni az igényt. Juhász András
polgármester elmondta: ismét tárgyalt a lévai
kórház igazgatójával a mozgó oltócsapat
zselízi bevetéséről, ám az egészségügyi
intézmény vezetője nem tudta ezt belátható
időn belül garantálni. Az önkormányzati
ülésen ezért megegyeztek, hogy a város
felméri a költségeket, és amennyiben a
testület is jóváhagyja, biztosítja a rászorultak
elszállítását az oltópontra. Zselízen jelenleg
több mint száz oltásra váró mozgásképtelen
és mozgáskárosult személyt tartanak
nyilván.
(ik)

A járásban már működik
mozgó oltóegység
Idén január 26-tól már a Lévai járás területén is működik a lévai kórház által alapított mozgó
oltóegység. Lapunknak erről a kórházat üzemeltető AGEL SK vállalat szóvivője nyilatkozott.
„A mozgó oltóegységnek a mozgásukban korlátozott, hozzátartozó nélküli személyek
oltásában vesszük hasznát. Olyan érdeklődők oltását is ellátja, akik nem tudnak eljutni a
nagykapacitású oltóközpontokba, illetve be sem tudnak jelentkezni az elektronikus portál
segítségével. Ezeket a csoportokat a polgármesterek tudják a legjobban menedzselni. A velük
való megbeszélést követően a mozgó oltóegység be tudja tervezni az oltás menetét. Hasonló
módon folyik a szociális otthonok lakóinak oltása is” – mondta Martina Pavlíková.
A szóvivő hozzátette, hogy a települések a megye segítségével igényelhetik a mozgó oltóegység
kiutazását. Ahogy Csicsman Diana szervezési-közigazgatási és szociális osztályvezető
elmondta, a Zselízi Városi Hivatal már jelezte a mozgó oltócsoport szolgáltatásai iránti
igényét, mivel 104 mozgásképtelen és mozgáskorlátozott, oltásra váró személyt tartanak
nyilván a városban. Május elejéig nem érkezett visszajelzés a zselízi városháza mozgó
oltóegység iránti kérvényére.
(ik)
A város
két
forrásból
valósítja meg az Esterházykastély részleges felújítását
a következő időszakban.
A norvég
alapból,
ill.
hivatalosan az Európai
Gazdasági Térség Pénzügyi
Mechanizmusából
780
ezer eurós költségvetésből
és 40 ezer eurós városi
társfinanszírozással
a kastély
tetőszerkezete
újul meg. Az Interreg
határon átnyúló együttműködési program nyertes
pályázatából 480 ezer eurós
költséggel és 24 ezer eurós társfinanszírozással a kastély északkeleti szárnyát rekonstruálják.
A pályázati tevékenység egyik bevezető eleme egy projektindító videó forgatása volt a
kastélyban. A projektek hátteréről és előkészületeiről Gabriela Bieliková, a városi hivatal
munkatársa készített rövidfilmet. A felvételen éppen Juhász András polgármesterrel készít
interjút.
(fotó: ik)
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RÖVIDEN
Május folyamán két házasságkötést tartanak
az Esterházy-kastélyban. Erről Polka Pál, a
polgári szertartások vezetésével megbízott
két képviselő egyike számolt be.
Egyre gyakrabban hangzanak el panaszok a
parkban alkoholt fogyasztókról, és arról, hogy
a részegek zaklatják az arra járókat. A városi
rendőrparancsnok sűrűbb ellenőrzéseket
ígért, egyúttal azonban azt kérte: a képviselőtestület fogadjon el egy közrendvédelmi
általános érvényű rendeletet. A jelenleg is
érvényes közrendvédelmi rendeletet 2013ban hagyták jóvá.

Új műalkotások
a parkban

Az utóbbi időben új műalkotások jelennek
meg a városi parkban. Tavaly a kastély
bejáratánál helyezték el Esterházy János
Károly domborművét. Az alkotásról lapunk
tavaly júliusi számában számoltunk be. A
domborművet ünnepélyesen a városi napok
alkalmával adták volna át, a rendezvény
azonban a járványhelyzet miatt elmaradt.
Így nyáron minden feltűnés nélkül leplezték
le, azóta dísze a kastély bejárati részének.
Ünnepélyes átadását idén szeptemberben, a
zselízi búcsú alkalmával tervezik.

A búcsúi hétvégére egy másik mű – egy
új Franz Schubert-mellszobor – átadását
is tervezik. Lapunkat erről a zselízi
múzeum vezetője, Polka Pál tájékoztatta. A
mellszobor érdekessége, hogy azonos lesz
azzal a szoborral, amelyet a 90-es években
elloptak a parkból, és persze ugyanarra a
helyre is kerül. Az egyetlen eltérés, hogy
nem bronzból lesz, nehogy a sorsa is
ugyanaz legyen, mint elődjének.
(ik)

Iskolai beiratkozások a járványügyi
korlátozások árnyékában
A leendő első osztályos tanulók beiratkozása
mindkét helyi alapiskolában a járványügyi
korlátozások jegyében telt. Április 1-től
14-ig elektronikusan, április 15-én és 16-án
személyesen volt lehetőség a beiratkozásra.
A helyi magyar tanítási nyelvű alapiskolába
22 gyermeket írattak be. Közülük 10-en a
környékről: Lekérről, Csatáról, Nyírágóról,
Nagysallóból és Sáróból származnak. A
leendő elsősök közt 10 lány és 12 fiú lesz.
Máté Anikó, az iskola igazgatója: „Iskolánk
egyik erőssége a közvetlenség és a szülőkkel
ápolt szoros viszony, amelyet különféle
rendszeres rendezvénnyel erősítünk. Sajnos
ebben a tanévben nem volt erre lehetőség,
ezért egyéb módon próbáltuk volna
bemutatni intézményünket. Az épület, a
felszereltség és az iskola infrastruktúra a
városvezetésnek hála folyamatosan fejlődik,
ennek köszönhetően pedig javulnak az

oktatási-nevelési folyamat feltételei.”
A szülők elektronikusan adhatták be
gyermekeik jelentkezését, ám április
15–16-án személyesen is találkozhattak
a pedagógusokkal, és kiválaszthatták
gyermekeik számára a Rákóczi Szövetség
által felajánlott iskolatáskák egyikét.
A Béke utca 67 alatti szlovák alapiskolába
62 gyermeket, 33 lányt és 29 fiút írattak be.
(Összehasonlításként: tavaly 57 gyermek
iratkozott be, 28 lány és 29 fiú.) Többen
közülük a környékről: Lekérről, Farnadról,
Érsekkétyről, Nemesorosziból, Kuralról,
Nyírágóról, Peszektergenyéről, Nagysallóból
és Nagyölvedről járnak majd be. „A COVID19 megbetegedés körüli nehézségekre
tekintettel a beiratkozásokat pozitívan
értékelem. Jövőre három első osztályt
nyitunk” – értékelte a beiratkozást Petra
Tomašovičová igazgató.
(šh)

Egy lépéssel közelebb
a Rozmaring utcai építkezéshez
A Rozmaring utcai autókemping területén tervezett családiház-építés feltételeinek
megteremtése további állomásához érkezett, miután a városi képviselő-testület az év elején
jóváhagyta a város területrendezési tervének módosításait és kiegészítéseit. A városvezetés
8 építési telket szándékozik kialakítani, amelyet a szükséges adminisztratív eljárások a Posta
utcai telkek eladásához hasonlóan értékesít majd az érdeklődők között. A Rozmaring utcai
terület előnye, hogy a közművek nagy része elérhető, mivel az utca másik, nyugati oldalán
már épültek családi házak.
A zselízi önkormányzat tehát egyre közelebb kerül a kemping területén tervezett építési
telkek kialakításának sikeres megvalósításához. Az egyes telkek egyéni tulajdonosoktól
való megvásárlását követően a Rozmaring utca melletti egész telekrész a város tulajdonába
került. „A kemping területén
található telkeket pontosan
egy
évtizeddel
ezelőtt
kezdtük
felvásárolni
a
tulajdonosoktól. Eredetileg
26 tulajdonlapon 43 telek
szerepelt,
amelyeknek
83 tulajdonosa volt. A
számos telek felvásárlása a
nagyszámú
tulajdonostól
nem volt könnyű feladat,
egy részük már nem élt, így
esetükben hagyatéki vagy
póthagyatéki eljárást kellett
lefolytatni. Az igazságosság
elvének figyelembe vételével
az
összes
tulajdonostól
egységes áron, négyzetméterenként 10 euróért vásároltuk fel a telkeket. Jelenleg a terület
építési telkekké való átminősítése folyik, ami különféle nehézségek és a kompetens szervek
döntésének törvényes határidői miatt időigényes. A város területrendezési tervének
módosítása meggyorsíthatja ezt a folyamatot” – tájékoztatott Jana Alakšová, a zselízi városi
hivatal vagyongazdálkodási és szolgáltatási osztályának szakelőadója.
(ik)
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Április önkormányzati ülés

További lakásépítési kilátások
A városi képviselő-testület április 29-én helyzetet. A polgármester hangsúlyozta,
a városi hivatal esketőtermében tartotta hogy olyan kivitelezőket szeretne találni,
25. önkormányzati ülését. Bevezetőben akik az egész folyamatot felvállalnák
a képviselők jóváhagyták az oktatásügyi az építési engedélyezéstől kezdve az
törvény módosítására reagáló, 2021/3 sz. építésen át az Állami Lakásfejlesztési
általános érvényű rendeletet a gyermekek Alappal kapcsolatos ügyintézésig, hogy az
óvodai oktatásra való felvételéről.
Jóváhagyták egy, a Garam
mögötti
kiskertek
területén
található 229 négyzetméteres
telek
eladását
1
eurós
négyzetméterenkénti egységáron,
valamint az MVE Želiezovce K.
a folyóval párhuzamos földsávot
érintő szolgalmi jog létesítésére
irányuló kérvényének is eleget
tettek. A tárgyi teher 750 eurós
illeték ellenében létesül a vállalat
magasfeszültségű
kábeleit
rejtő telekrészeken. A testület
jóváhagyta egy korábbi, januári,
a Komenský utcában létesítendő
szolgalmi jogról rendelkező
határozatának módosítását a
Szlovák Áremelosztó Rt. (SZÁ Rt.)
javára. Ennek célja biztosítani a Az április ülés befejezése felszabadultabb és ünnepélyesebb
hálózati vállalatnak a feltételeket, volt, mint máskor. A képviselők felköszöntötték Juhász
hogy új villanyvezetékeket építsen András polgármestert, és gratuláltak a friss házas Kepka
ki a felújult munkásszállóhoz. Márknak.
A témával kapcsolatos vitában
szó volt arról, hogy a városban álhírek építkezések ne jelentsenek anyagi terhet az
jelentek meg a munkásszálló lakásainak önkormányzatra. Hozzátette: mindez nem
kiosztásáról,
valamint
a
probléma egy-két hónap kérdése, az első eredmény
megoldásának menetéről is. Kovács leghamarabb 2022 végén mutatkozhat.
Kázmér megjegyezte, hogy a beruházó A hivatal szervezési osztályvezetője
Dynamik vállalatnak minden szükséges ismertette a képviselőkkel a szerkezeti
eszközölt
változásokat.
dokumentumot le kell adnia az SZÁ Rt- felépítésben
Diana
hozzátette,
hogy
nek, amelynek ezt követően 365 napja Csicsman
lesz megvalósítani az épület rákötését a kormányhivatali pályázati forrásból két roma
hálózatra. A szóbeszéd szintjén elterjedt asszisztenst alkalmazhat a városi hivatal. A
2021. júniusi lakáskiosztási határidőnek polgármester szerint az egyre több sikeres,
nincs semmilyen valós alapja, örülhetünk, megvalósításra váró projekt kapcsán az
ha az idei év végéig sikerül, jelentette ki építési, területfejlesztési és környezetvédelmi
a képviselő. Juhász András polgármester osztályt is megerősítené, éppen az uniós
hozzátette: hasonló határidő-csúszásokat pályázatok terén. A testület tudomásul vette
az utóbbi években csaknem az összes többi a főellenőr pénzügyi ellenőrzéseiről szóló
beruházásnál is tapasztalhattunk, és a jelen beszámolóját, a határozatok teljesítéséről
állás szerint várhatóan a kastélyfelújítási és és a városi hivatal februári és márciusi
szennyvízhálózat-építési pályázata is ide tevékenységéről szóló beszámolót. A
rendőrségi tájékoztatóval kapcsolatban
sorolódik majd.
A képviselőket tájékoztatták a kórház mögötti néhány képviselő jelezte észrevételét.
területen és Szódón tervezett lakásépítés Csenger Tibor arra figyelmeztetett, hogy a
előkészületeiről, majd a kérdés vitájában is postától a Posta utcára kanyarodó gépkocsik
a lakásépítési kilátásokról folyt a diskurzus. vezetőinek kilátását akadályozzák a sebészeti
Gubík Emese építésügyi osztályvezető és rendelővel szemben parkoló autók. Polka Pál
Kovács Kázmér alpolgármester ismertette hangsúlyosan kérte a városi rendőrséget:
a két helyszínnel kapcsolatos aktuális intenzívebben látogassák a városi parkot,
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RÖVIDEN
Március elején három hajléktalanra
bukkantak a városi rendőrség járőrei az
autókemping egyik faházában. Az illegális
kunyhófoglalókat kiutasították a területről,
de előbb kötelezték őket, hogy takarítsanak
ki maguk után.
A városi rendőrség hatékonyabb munkáját
és általában a közbiztonságot elősegítené,
ha a város területén több térfigyelő kamerát
helyeznénk el, jelentette ki Juhász András.
Azonban nagyobb beruházás nélkül ez
nem oldható meg, ugyanis az időről-időre
elérhető ilyen irányú pályázati források
nem elegendőek arra, hogy átfogó megoldás
biztosítsanak. Az egész várost lefedő
térfigyelő-rendszer ára a polgármester
szerint 60–100 ezer euró.
A városi rendőrség járőrei márciusban egy
Covid-pozitív személyt ellenőriztek Árok
városrészben. A férfit hazaszállították,
emlékeztették, hogy karanténban kell
maradnia, ám ezúttal még figyelmeztetéssel
megúszta az esetet.
A T18-as tornaterem melletti parkolót a
következő hetekben leaszfaltozzák, jelentette
ki április végén a polgármester.
A T18-as tornateremben tartott hétvégi
koronavírus-tesztelések nem jelentenek
pénzügyi terhet a városnak – képviselői
kérdésre ezt válaszolta a városi hivatal
vagyonkezelési osztályvezetője. Haris Péter
szerint minden egyes elvégzett teszt 1,5–2
euró hasznot jelent az önkormányzatnak,
amely ezt a pénzt védőfelszerelések
beszerzésére fordítja, többek közt a
nyugdíjasok közt márciusban kiosztott FFP2
maszkokat is ebből a forrásból vásárolta.
mert ott szerinte kábítószer-elosztás
folyik, és részegek zaklatják a járókelőket,
sok esetben kisgyermekes anyukákat. A
polgármester kijelentette, hogy az eddig
a rendőrség részéről kiemelten fontos
területek – óvodák, iskolák környéke – mellé
ezentúl a park és általában a történelmikulturális zóna is felkerül. Roland Hanzo
rendőrparancsnok megjegyezte: a rendőrség
hatékonyabb munkáját elősegítené, ha több
térfigyelő kamera lenne a városban, ha a
park jobban meg lenne világítva, illetve
ha érvénybe lépne egy közrendvédelmi
általános érvényű rendelet. A testület
tudomásul vett egy automatikus újraélesztőberendezés megrendelésére érkezett üzleti
ajánlatot.
(ik)
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A zselízi Wurster Karla 2021. április 13án mint Szlovákia új nagykövete vette
át megbízólevelét Zuzana Čaputová
köztársasági elnöktől. Wurster Karla
Szlovákia olaszországi, San Marinó-i és
máltai rendkívüli és meghatalmazott
nagykövete lett, római székhellyel
(Bővebben az 5. oldalon.)
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30 éves a városi rendőrség

Már 30 év telt el azóta, hogy városunk utcáin megjelentek egy városi címerrel ellátott fekete
egyenruhás egység tagjai, akiket akkoriban fekete seriffeknek neveztek. A Zselízi Városi Rendőrség
megalakulásáról és kezdeteiről tíz évvel ezelőtt interjúban számoltunk be (Zselízi Hírmondó, 2011
szeptember), amelyben két alapító tagjával, Štanc Ferenccel és Šedivý Lászlóval beszélgettünk.
Most, a 30. évfordulón inkább a városi rendőrség jelenével foglalkozunk.
Megszólítottuk az összes eddigi parancsnokot, és elbeszélgetteünk Roland Hanzo
jelenlegi rendőrparancsnokkal és helyettesével, Kántor Jánossal.
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Javul a járványhelyzet, áprilistól fokozatosan
oldják fel a korlátozásokat

Több hónapnyi bezártság után végre elkezdődött a járványellenes
korlátozások feloldása, miután a járványhelyzetben gyors javulás
következett be. A zselízi hétvégi tesztelések eredményei már
márciustól csökkenő pozitivitást mutattak ki, április folyamán
csupán néhány esetben jeleztek vírus jelenlétére utaló eredményt.
Április 19-én kinyithattak az addig zárva tartó üzletek. A több
hónapos bevásárlási elvonás rányomta a bélyegét az első napok
történéseire. Az üzletek előtt hosszú sorok alakultak, bent pedig
veszekedésig fajult a termékek iránti kereslet. Fokozatosan további

helyszínek népesedtek be, például a megváltozott jellegű piactér, a
templomok, megnyílt a könyvtár. A zselízi iskolákba fokozatosan
tértek vissza a tanulók, utolsókként május 10-én a gimnazisták.
Szlovákia, és azon belül a Lévai mint az egyik jó eredményeket
produkáló járás fokozatosan változtatta a Covid-automatában a
piros árnyalataival jelölt színét. Május 10-én lépett a rózsaszínbe,
ami többek közt azt jelenti, hogy törölték az idősek számára
fenntartott vásárlási idősávot, a bejegyzett sportegyesületek tagjai
pedig megkezdhették az edzéseket.
(ik, fotó: šh)

