volieb
v Želiezovciach:
1. Most - Híd 31,53%
2. SMK 23,26%
3. SMER 21,53%

Viac na 2. strane.
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cena: 0,35 eur
Pre našu činnosť chceme
naďalej mobilizovať ľudí, aby
sa zapájali do aktivít. V začiatkoch malo združenie 65
členov, dnes je ich 132.

Poslanci napokon konštatovali, že
i keď zrušia pôvodné uznesenie,
primátorovo prípadné veto výkon
rozhodnutia pozastaví, a tak MsZ
bude musieť potvrdiť svoje uznesenie kvalifikovanou väčšinou na
ďalšej schôdzi.
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Februárové zasadnutie MsZ

Odovzdali stavbu, odhalili bustu
V stredu 7. marca sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie stavby v rámci projektu
Rekonštrukcia verejných priestorov Centrálnej mestskej zóny v Želiezovciach, realizovanej z prostriedkov Regionálneho operačného programu. V rámci tohto projektu bolo rekonštruvané centrum mesta na úseku od námestia po budovu bývalého
gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským. Na tomto úseku boli vybudované
nové chodníky na oboch stranách hlavného ťahu, cyklistický chodník, autobusové
zastávky, vjazdy, bezbariérové priechody, parkové osvetlenie, osadené lavičky a nové
smätné nádoby. Pred OD Nesti vznikla oddychová zóna, pred domom kultúry bola
postavená fontána.

Štefánikovu bustu spoločne odhalili primátor Pavel Bakonyi a predseda NSK Milan Belica.
Na slávnostné odovzdanie sa v zasadacej miestnosti zišli predstavitelia a pracovníci samosprávy, hostia a zástupcovia účastníckych organizácií rekonštrukčných
prác. Pozvanie primátora prijal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan
→2

Uznesenie o zrušení
pozastavené
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadlo na svojom 14. riadnom zasadnutí
netradične v polovici mesiaca, 16. februára.
Dôvodom skoršieho termínu mala byť naliehavosť včasného rozhodnutia poslancov
v otázke zrušenia uznesenia MsZ z novembra 2011 o prevode obchodného podielu
mesta v spoločnosti Ekoferment, s.r.o. na
spoločnosť Mumbles, s.r.o.
MsZ zobralo na vedomie vyhodnotenie
kultúrnych kalendárov a činnosti kultúrnych organizácií za minulý rok, schválilo
návrh kultúrnych kalendárov na tento rok,
zobralo na vedomie správu o činnosti CVČ
a plán činnosti na tento rok, ako aj správu
o činnosti školského úradu za uplynulý rok.
Poslanci sa detailnejšie venovali návrhu
zriadenia dotačnej komisie. V rozprave
k tejto téme rezonovali dve otázky: ako
zabezpečiť prítomnosť predstaviteľov žiadateľských organizácií na zasadnutí dotačnej
komisie a či vôbec bude z čoho rozdávať
dotácie. Napokon MsZ schválilo zriadenie dotačnej komisie, ktorej členmi bude
všetkých 12 poslancov zastupiteľstva.
Rozsiahla diskusia sa rozvinula o zrušení pôvodného uznesenia o prevode podielu
mesta v Ekoferment, s.r.o. Návrh na zrušenie predložil Róbert Gulyás. Po poldruhahodinovej rozprave k tejto téme sa poslanci
v pomere 7 za, 1 proti, 5 sa zdržalo uzniesli
na zrušení uznesenia č. 173/2011. Primátor
výkon rozhodnutia uznesenia o zrušení pôvodného uznesenia pozastavil.
Mestské zastupiteľstvo súhlasilo so stanoviskom mesta k vyhláseniu ochran→2
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Odovzdali stavbu, odhalili bustu

Uznesenie o zrušení...

1→

1→

Belica, poslanec NSK a primátor Vrábel Tibor Tóth i ďalší predstavitelia okolitých
samospráv.
Pri tejto príležitosti bola oficiálne odhalená aj busta M. R. Štefánika, osadená
pri vchode do budovy mestského úradu. Po krátkom predstavení generála Štefánika
v podaní riaditeľky mestskej knižnice Jany Beníkovej primátor Pavel Bakonyi vo
svojom príhovore zdôraznil, že projekt rekonštrukcie bol mimoriadne rozmanitý,
zahŕňal v sebe množstvo rozdielnych činností. Na záver sa poďakoval všetkým, ktorí
prispeli k zdarnému priebehu rekonštrukčných prác. (ik)

ného pásma okolo želiezovského kaštieľa,
odročilo žiadosť občana o prevod mestského pozemku, schválilo dlhodobý prenájom
priestorov v budove Domu kultúry v Želiezovciach na základe žiadosti OTP Banky
Slovensko, a.s. na umiestnenie bankomatu.
MsZ sa uznieslo na vystúpení mesta zo
záujmového združenia Ipeľský Euroregión,
ako aj zo záujmového združenia Regionálna
rozvojová agentúra Ipeľ–Hron. Poslanci sa
zaoberali výstupmi zo zasadnutia komisie
školstva a kultúry, v rámci ktorých bola
nastolená otázka osoby mestského kronikára. MsZ sa uznieslo, aby komisia predložila
návrh na riešenie vedenia kroniky mesta.
V diskusii sa hovorilo o možnosti rozdelenia územia mesta na viac volebných
obvodov (P. Polka), o možnom odkúpení
telocvične Gymnázia J. A. Komenského (L.
Sokol, R. Gulyás), ako aj o možnom zvolaní
verejného stretnutia predstaviteľov mesta
a občianskych združení na území mesta.
(ik)

Spolupráca v Ekofermente čaká na rozuzlenie

MsZ na svojej februárovej schôdzi rozhodlo o zrušení svojho predchádzajúceho uznesenia
o prevode obchodného podielu mesta v spločnosti Ekoferment, s.r.o. na spoločnosť Mumbles, s.r.o. Návrh Róberta Gulyása vyvolal širokú diskusiu pred aj na samostnom zasadnutí
MsZ. Už v pred zasadnutím, resp. v úvode rozpravy k tomuto bodu, sa časť poslancov netajila tým, že pre neprehľadnosť vzťahov v rámci prípravy tejto investície chce pôvodné uznesenie zastupiteľstva zrušiť. V nadväznosti na problém informovanosti poslancov primátor
navrhol, že pri každom podobnom rokovaní umožní poslancom byť prítomný. Spomenul,
že táto ponuka trvá už od začiatku, avšak je ťažké si to načasovať tak, aby to aj fungovalo.
Diskusia sa viedla aj o súčasnom stave mestských financií. Nie je tajomstvom, že mesto
má záväzky vo výške 190 tis. eur 60 dní po lehote splatnosti, ďalších 140 tis. eur po lehote
splatnosti, vyhlásil primátor a argumentoval v prospech zachovania uznesenia v platnosti,
keďže podľa neho mesto na základe týchto zmlúv nejde do žiadneho rizika, investor prináša značné, aj finančné výhody. Primátor vo svojej správe o stave prípravy tejto investície
poukázal na to, že ak by záväzky po lehote
splatnosti dosiahli 562,6 tis. eur, naplnili by sa
Voľby v Želiezovciach
podmienky pre ozdravný režim, resp. nútenú
správu. Správa v prípade zastavenia prípravy
investície predpokladá vážne finančné ťažkosti, ktoré by sa riešili buď výrazným obmedzeNapriek negatívnym predpovediam o nízkej účasti vo voľbách do NR SR a tomu
ním mzdových, režijných a ďalších výdavkov,
priradeným očakávaniam sa volieb zúčastnilo takmer 60% oprávnených voličov.
súvisiacich s originálnymi a prenesenými
V celoštátnom meradle to bolo 59,11%, v Nitrianskom kraji o niečo menej – 58,4%,
kompetenciami (napr. zrušenie výdavkov na
v okrese Levice 55,58% a v samostných Želiezovciach iba 54,54%, keď z 6030 oprávúdržbu budov a priestranstiev – školy, zeleň
nených voličov využilo svoje právo 3289.
a pod.), alebo zrušením výdavkov nesúvisiaV celoštátnom meradle získal SMER 44,41% hlasov (83 stoličiek v parlamente), KDH
cich s týmito kompetenciami (napr. zrušenie
8,82% (16), OĽaNO 8,55% (16), Most – Híd 6,89% (13), SDKÚ 6,09% (11) a SaS
dotácií, kultúrnych a športových podujatí).
5,88% (11). Víťazný SMER získal v Nitrianskom kraji 39,76%, KDH 5,86%, OĽaVyjadril presvedčenie, že mesto môže súhlasiť
NO 5,52%, Most – Híd
s posunom termínu plnenia záväzku partnera,
14,87%, SDKÚ 4,34%,
keďže nič nestráca.
SaS 4,46%. V okrese
Jeho najväčším oponentom bol Peter
Levice dosiahli strany
Martosy, ktorý okrem ďalších podnetov – ponasledovné
výsledky:
ukázal aj na to, že technológia je nová, neodSMER 34,67%, KDH
skúšaná, čo prináša isté riziká. Róbert Gulyás
5,7%, OĽaNO 8,24%,
vyjadril počudovanie nad neštandardným obMost – Híd 16,74%,
jemom bonusov ponúkaných mestu investoSDKÚ
4,69%,
SaS
rom. Emese Gubíková informovala o tom, že
4,64%.
možná investícia Ekoferment môže ovplyvniť
Výsledok volieb v Želieaj budúci rast Selyz Nábytku, a to v spojitosti
zovciach
s vybudovaním okružnej križovatky, ktorá by
Celoštátne
víťazný
umožnila napojenie nábytkárskeho podniku
SMER dosiahol v nana hlavnú cestu bez potreby vybudovania
šom meste iba tretie
odbočovacieho pruhu za 300–400 tis. eur.
miesto, s počtom 708
Poslanci napokon konštatovali, že i keď zrušia
hlasov získal 21,53%-nú
pôvodné uznesenie, primátorovo prípadné
podporu. Lepšie si počíveto výkon rozhodnutia pozastaví, a tak MsZ
nala SMK, ktorá získala 765 hlasov – 23,26%, prvou v Želiezovciach sa stala strana
bude musieť potvrdiť svoje uznesenie kvalifiMost – Híd, ktorá získala 1037 hlasov a 31,53%. KDH získalo 73 hlasov, čo znamená
kovanou väčšinou na ďalšej schôdzi. Týždeň
2,22%, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 149 hlasov, čiže 4,53%, SDKÚ 133 hlasov
po februárovom zasadnutí MsZ primátor
– 4,04%, SaS 126 hlasov, teda 3,83%. Najvyššiu účasť na území nášho mesta zaznapodľa očakávaní pozastavil výkon tohto uznemenali v Mikuli, kde pristúpilo k volebných schránkam 58,97% voličov, najnižšiu vo
senia.
Veľkom Dvore, kde využilo svoje volebné práve iba 42,25% občanov.
(ik)
(ik)

Podpriemerná účasť, víťaz Most - Híd
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Teplo GGE v Želiezovciach
Zlúčením POV BYT, s.r.o, ktorá
dodáva teplo a teplú vodu pre
obyvateľov Považskej Bystrice
a tepelných hospodárstiev v
Snine, Devínskej Novej Vsi a Želiezovciach, vznikla nová spoločnosť TEPLO GGE, s.r.o. Tá od 1.
februára 2012 zastrešuje všetky
doterajšie aktivity v týchto mestách. Nová firma sa zároveň
stáva majoritným akcionárom
spoločnosti SOUTHERM, s.r.o.,
ktorá zabezpečuje dodávku tepla
pre väčšiu časť Dunajskej Stredy.
„Tenergo Brno sa tak stáva členom skupiny GGE, v rámci korej
bude mať na starosti inžiniersku
činnosť, technickú prípravu
a realizáciu stavieb tak v rámci
spoločnosti, ako aj pre externých
odberateľov,“ hovorí Tibor Ešek,
riaditeľ želiezovskej prevádzky.

Podľa želiezovského riaditeľa sa posilňuje trend prevodu
samosprávnych
tepelných
hospodárstiev súkromným spoločnostiam. „Pred 15 rokmi sa
mestá snažili mať výrobu tepla
vo vlastnej réžii, nemali však
a nemajú prostriedky na investície, a tak samosprávy postupne
ponúkajú svoje prevádzky na
predaj alebo dlhodobého prenájmu. Spoločnosť Teplo GGE sa
preto usiluje prevziať aj kotolne
v ďalších mestách Slovenska.
Nosným programom zostáva
výroba a distribúcia tepelnej
a elektrickej energie na báze
vysoko účinných technológií
kombinovanou formou a podľa
možností využitím obnoviteľných zdrojov, najmä dendromasy a fitomasy – drevnej biomasy

a slamy.“
Pôvodné zámery spoločnosti v našom meste sa podľa
Tibora Ešeka nemenia, dôraz je
na pokračovaní investície v areáli bývalej nemocnice. „Investor
– spoločnosť Medfin má podpísanú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
cez eurofondy. S kotolňou na
Fučíkovej ulici sa kapacitne dostávame na hranicu možností. Je
tam určitá rezerva, je to otázka aj
objemu rekonštrukcie objektu
bývalej nemocnice. V blízkej budúcnosti budeme musieť urobiť
prepojenie kotolne na Fučíkovej
ulici s centrálnou, podobne ako
sme napojili východnú vetvu
smerom na Sládkovičovu ulicu. Ak zrealizujeme túto južnú
vetvu, dostaneme sa k pomeru

80 : 20 % v prospech biomasy
a na úkor plynu.“Okrem environmentálnych prínosov má
takýto krok priniesť aj postupnú
stabilizáciu cien tepla. Zmena
v pozitívnom zmysle môže
nastať aj vo vzťahoch a spolupráci s novým vedením OSBD
Levice. V minulosti boli vzťahy
medzi OSBD a Tenergo napäté,
avšak podľa Tibora Ešeka po
nástupe nového vedenia začali
spolu komunikovať a rokovania
pokračujú v dobrom smere.
V nasledujúcom období počíta
firma aj s napojením slobodárne a aj s možnosťou napojenia
menších domov, kde systémy
individuálneho kúrenia dožívajú
a majitelia môžu mať problémy
s investíciami do ich rekonštrukcie.
(ik)

Informácie, podľa možnosti objektívne
V poslednom období som nemal čas
pravidelne čítať Želiezovského spravodajcu.
Dnes sa mi naskytla príležitosť a čas, tak som
„prebehol“ januárové a februárové číslo naraz. Musím sa priznať, že obsah ma prekvapil.
Nechcel by som posudzovať kvalitu športovej
alebo kultúrnej rubriky našich novín, pretože v týchto oblastiach sa nevyznám. Tvrdím
však, že komentáre k situáciám na zasadnutiach zastupiteľstva, či k hospodárskym a finančným problémom mesta, sú v novinách
vykresľované štýlom skôr pripomínajúcim
rozprávky, či zbožné želania. Hnevá ma tento

stav, pretože čitatelia sú takto manipulovaní
a zavádzaní. Myslím si, že problémy mesta
by sa nemali zastierať a odďaľovať, ale malo
by sa o nich verejne hovoriť a čo najskôr ich
riešiť. Druhou vecou je, že žiaľ aj tu, ako aj
vo „veľkej politike“, tí, ktorí zlý stav spôsobili,
len veľmi zriedkavo ponesú za to zodpovednosť. A tak necítia tlak, aby sa k majetku
mesta správali zodpovedne a hospodárne.
Ekonomická komisia od začiatku svojej
činnosti viackrát „pootvorila dvere“ kolegom
poslancom, zamestnancom mesta (a ešte niekoľkým občanom prítomným na zasadnu-

Spoločne za objektivitu
So záujmom som si prečítal príspevok predsedu ekonomickej
komisie o informovaní v mestských novinách. Z jedného pohľadu je
pozitívne, keď poslanec sa prostredníctvom média delí o svoje názory
a informácie so svojimi voličmi. Malo by sa to diať častejšie a širšom
okruhu. Pozitívne je aj to, keď chce objektívnu informovanosť občanov.
Ich by však určite zaujímalo, ktoré informácie nie sú podľa poslancov
objektívne. Ak je to naozaj tak, uvedenie konkrétností by pomohlo pisateľom aj čitateľom.
To, čo sa píše o zasadnutiach MsZ v mestských novinách, je spravodajstvo. Komentáre o rozhodnutiach zvyčajne nie sú uverejňované.
Keby boli, nemohli by byť objektívne, lebo je to žáner, v ktorom komentátor, využijúc svoje informácie a analytické schopnosti, opisuje určitý
dej alebo úkaz zo svojho pohľadu. Že nie sú, má niekoľko dôvodov,
hlavný je ten, že novinár sedí na zastupiteľstve, sleduje hlasovanie,
avšak občas nepozná pohnútky, o ktorých sa hovorí za zatvorenými
dverami počas prestávok. S obmedzeným prístupom k informáciám
by bolo nezodpovedné komentovať dianie. Dá sa ho len opísať. O tom,
ktoré hlasovanie prečo dopadlo ako dopadlo, by najlepšie vedeli informovať aktéri, ktorí, v lepšom prípade, poznajú všetky súvislosti. Určite
to aj robia. Ak však chceme čo najobjektívnejšie noviny, skúsme využiť
aj toto médium. So zvyšujúcou sa rôznorodosťou pohľadov sa zvyšuje
aj objektivita daného média. A to vlastne chceme. Ladislav Levicky

tiach MsZ) do kuchyne mestskej ekonomiky.
Jasne pomenovala problémy a načrtla možné
riešenia. V septembri presne odhadla deficit
koncoročného hospodárenia a upozornila na
možné problémy z toho vyplývajúce. Úzke
vedenie mesta aj napriek týmto upozorneniam ignoruje základné ekonomické pravidlá a venuje sa neštandardným aktivitám,
ktoré majú vraj blížiaci sa krach odvrátiť.
Privítal by som návrat mestských novín
medzi objektívne informačné zdroje obyvateľov nášho mesta.
Peter Martosy

Exekúcie za nájomné
presahujú 32 tis. eur

Mesto Želiezovce bolo ku koncu minulého roka zainteresované v jedenástich súdnych sporoch, dozvedáme sa zo správy
o súdnych sporoch mesta, predloženej na januárové zasadnutie
mestského zastupiteľstva. Štyri súdne konania boli vedené proti
mestu, sedem viedlo mesto voči fyzickým osobám. Zo štyroch
súdnych sporov vedených proti mestu v dvoch prípadoch je žalobcom bývalá zamestnankyňa, jeden prípad sa týka zaplatenia
nemajetkovej ujmy a mesto v ňom figuruje ako právny nástupca bývalej nemocnice s poliklinikou. Vo štvrtom prípade ide
o úroky a poplatky z omeškania spoločnosti ZH Kredit, s.r.o.,
ktorá odkúpila pohľadávky zaniknutej poisťovne voči bývalej
želiezovskej nemocnici.
Súdne spory iniciované mestom sa týkajú nezaplateného
nájomného, v jednom prípade ide o vypratanie bytu. Okrem
súdnych konaní vedie mesto 14 exekučných konaní voči neplatičom nájomného. V prípade 7 súdnych sporov ide o nájomné
v súhrnnej výške 3956,83 eur, v prípade exekučných konaní
o sumu nezaplateného nájomného vo výške 32 434,46 eur.
(ik)
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Nevyúčtované
projekty za 2009
Jedna z organizácií, ktoré čerpali dotáciu
od mesta v roku 2009, stále nepredložila
vyúčtovanie využitia týchto finančných
prostriedkov. Hovorí o tom správa hlavnej
kontrolórky, ktorá sa tejto téme venovala
v druhom polroku minulého roka. Subjekt
nevyúčtoval využitie dotácie vo výške
3403,36 eur. V roku 2009 mesto zaregistrovalo 33 žiadostí o dotácie, následne 11 subjektom rozdelilo na dotáciách 32 094 eur.
Z tohto počtu bolo realizovaných 27 projektov. Tri organizácie predložili len čiastočné
vyúčtovanie o oprávnenom použití poskytnutej dotácie. Hlavná kontrolórka mesta vo
svojej správe požiadala o návrhy na prijatie
opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
(ik)

Nedoplatok na nájomnom takmer 70 tis. eur
Podľa informatívnej správy o stave a vymáhaní nedoplatkov na nájomnom, predloženej na novembrové zasadnutie mestského
zastupiteľstva, evidovalo mesto v slobodárni
nedoplatky na nájomnom v 17 bytoch, a to
v celkovej výške 11 745,57 eur. V 5 bytoch
bol nedoplatok väčší ako 1000 eur, v dvoch
dokonca väčší ako 1500 eur. Z údajov z konca októbra je zrejmé, že v tom období už v 6
prípadoch bol byt vyprataný a prebiehala exekúcia alebo bola podaná žaloba na vymáhanie
nedoplatku súdnou cestou. V troch prípadoch
bol dohodnutý splátkový kalendár. S dvomi
nájomníkmi bol dohodou nájom ukončený,
v jednom prípade už bola podaná súdna
žaloba na vymáhanie, v druhom bola zaslaná
výzva na úhradu nedoplatku. V ďalších prípadoch boli zaslané výzvy na vypratanie bytu
alebo posledné výzvy na úhradu nedoplatku
pred vyprataním bytu. Ku koncu októbra bol
podľa správy iba jeden zo 17 dlžných nájomníkov, ktorý svoj nedoplatok úplne vyrovnal.
V mestskom byte na Ul. SNP bol koncom
septembra evidovaný nedoplatok vo výške
1233,76 eur. Medzitým bol byt vyprataný
a mesto ho predalo vo verejnej súťaži.
V dome opatrovateľskej starostlivosti
evidovalo mesto koncom tretieho kvartálu
minulého roka 13 nájomníkov s nedoplatkom
na nájomnom, ktorého súhrnná výška bola
21 836,97 eur. V dvoch prípadoch nedoplatok
presiahol 6 tisíc eur. V objekte nájomného
domu na Rákócziho ulici bolo koncom októbra 2011 evidovaných 8 dlžníkov, ich nedoplatok činil 7463,7 eur. Nedoplatok najväčšieho
dlžníka presiahol 1900 eur. Za prenájom nebytových priestorov malo v rovnakom období
nedoplatok 7 nájomníkov. Výška nedoplatku
činila 27 636,15 eur, pričom voči najväčšiemu
dlžníkovi evidovalo mesto pohľadávku za
takmer 18 tis. eur.
(ik)

Naplnili ideu projektu
Prínosom projektu Rozvoj podnikateľskej infraštruktúry miest Želiezovce a Isaszeg
nebola iba rekonštrukcia Domu služieb v centre nášho mesta a bezplatné poskytovanie
podnikateľského poradenstva záujemcom. V rámci projektu sa uskutočnia štyri konferencie, zamerané na budovanie vzťahov medzi želiezovskými a isaszegskými podnikateľmi.
Prvé dve konferencie sa uskutočnili vlani – prvá v Leviciach, druhá v Isaszegu. Ďalším konferenčným zastavením projektu bolo 20. a 21. februára podujatie zorganizované
opäť v levickom hoteli Astrum Laus. Proklamovaným cieľom bolo založenie a podpora
aktívnej cezhraničnej spolupráce podnikateľov projektových partnerských miest. Na
konferencii s niekoľkými desiatkami účastníkov – podnikateľov so záujmom o túto cezhraničnú spoluprácu sa v prvý deň jej konania zúčastnili aj primátori oboch miest Pavel
Bakonyi a Miklós Hatvani.
Tematicky bola konferencia rozdelená na dva okruhy
v rámci širokej palety nezanedbateľných aktivít malých
a stredných podnikateľov
– manažment a marketing.
O prvej z tém prednášal záujemcom PhDr. Imrich Antalík,
pedagóg fakulty ekonomiky
Univerzity J. Selyeho v Komárne. Jeho prednáška bola
založená na štyroch pilieroch:
inovačnom
manažmente,
ľudských zdrojoch, motivácii
zamestnancov a strategickom
manažmente. Prednášajúci sa
venoval aj téme rodinných
podnikov, predstavil niektoré teórie v oblasti mamažmentu, vďaka čomu účastníci získali
základný pohľad do teórie, ktorú mnohí hoci aj inštinktívne v praxi aj realizujú.
O marketingu prednášala Mgr. Györgyi Kapusta, PhD. odborná asistentka katedry
masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, mimochodom občasná spolupracovníčka našich novín. Predstavila základné
pojmy tohto odboru, pričom zdôraznila, že marketing nie je zameraný na oklamanie
zákazníka a nie je výlučne o reklame. Účastníci sa oboznámili s marketingovými koncepciami, faktormi ovplyvňujúcimi spotrebiteľské správanie, princípom segmentácie
trhu, základnými požiadavkami tvorby marketingového plánu a ďalšími súčasťami
marketingových aktivít, pričom prednášateľka si pomohla príkladmi z praxe i aktívnym
zapojením účastníkov. Tí v zmiešaných skupinách tvorili SWOT-analýzy konkrétnych
podnikov niektorých z nich a v rámci brainstormingu dostali aj viac či menej realizovateľné podnety ďalšieho rozvoja. Spoločná práca v skupinách sledovala viac cieľov: lepšie
pochopenie problematiky, praktické využitie marketingových nástrojov, ako aj zbližovanie podnikateľov partnerských miest, čím naplnila aj ideu celého projektu.
(ik)

Centrum podnikateľských služieb
na Mierovej ulici č. 24 v Želiezovciach na druhom poschodí poskytuje
BEZPLATNÉ poradenstvo pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov v dňoch:
Deň:

Od:

Do:

Poradca:

pondelok

8:00

12:30

právne poradenstvo

JUDr. Ondrej Mészáros

utorok

8:00

16:30

účtovníctvo a daňová problematika

Helena Petrániová

streda

8:00

12:30

financie a úvery

Jozef Hain

štvrtok

8:00

12:30

podnikateľské minimum

Ing. Viera Šántová

Obsah tejto tlačovej správy nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

Budujeme partnerstvá
www.husk-cbc.eu
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Aby sa ľudia stretávali...

95%-ná podpora projektov
či 90 centov za euro?

Občianske združenie Mikulčan bolo založené koncom roka 2010 a hneď od začiatku svojho pôsobenia sa mohlo spoliehať
na masívnu podporu obyvateľov mestskej
časti Mikula, ktorí sa už na zakladajúcej
schôdzi OZ vo veľkom počte hlásili za
člena. Za poldruha roka činnosti členovia
stihli položiť základy podujatí s potenciálom založenia tradície, ako aj zorganizovať
niekoľko dobrovoľníckych akcií na skrášlenie svojho okolia. O činnosti združenia
sme sa porozprávali s predsedom OZ
Pavlom Ivanom.
Máte za sebou pomaly poldruha roka svojej existencie. Čo považujete za najväčší
prínos Občianskeho združenia Mikulčan?
– Naše občianske združenie oslávilo prvý rok
svojej činnosti v novembri 2011. Jeho najväčším prínosom od jeho založenia je, že občania
mikulskej časti mesta sa „prebúdzajú“, aktívne
sa chcú podieľať na zveľaďovaní svojho okolia
i na činnosti združenia. Naším cieľom pri
zakladaní združenia bolo zabezpečiť, aby sa
ľudia stretávali, hovorili o tom, čo ich trápi, čo
by sa v Mikule malo zmeniť. V začiatkoch prevládal u obyvateľov skepticizmus, poniektorí
tvrdili, že to nemá zmysel, že ich pripomienky
a podnety aj tak nebudú akceptované. Po čase
však, keď sa nám podarilo uskutočniť niekoľko
úspešných akcií, dávajú podnety a pripomienky k činnosti združenia, čo je určite dobré pre
jeho ďalšiu činnosť.
Ako by ste hodnotili svoju činnosť a výsledky v uplynulom roku?
– Za poldruha roka činnosti združenia sa
nám podarilo uskutočniť veľa úspešných akcií
z ktorých by som chcel pripomenúť len niektoré:
fašiangová zábava, MDŽ, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, súťaže vo varení guláša a vo
varení leča, hodová zábava, stretnutia Literárnej kaviarne organizované v spolupráci s MsK,
a to s pedagógom a maliarom Pavlom Korbelom, ktorý žil v minulosti v Mikule a s Jánosom
Molnárom, rodákom z Mikuly, posedenie pre
dôchodcov pod jedličkou obohatené o vystúpenia mikulských a želiezovských škôlkarov a iné.
Nedá sa pri tejto príležitosti nespomenúť
množstvo odpracovaných brigádnických hodín
– spolu až 865 – na úprave okolia mikulskej
škôlky, oprave jej oplotenia, brigád pri čistení
starých opustených hrobov a vyrezávaní kríkov
v miestnom cintoríne, vyčistenie priestorov pri
bývalej kompe, sadení ozdobných kríkov.
Čím a ako sa vám najviac podarilo osloviť
Mikulčanov a v akej miere ste ich dokázali
mobilizovať?
– Pre našu činnosť chceme naďalej mobilizovať
ľudí, aby sa zapájali do aktivít. V začiatkoch
malo združenie 65 členov, dnes je ich 132. Samozrejme, musím podotknúť, že sa nám dostatočne
nedarí získavať mládež, ktorá sa do činnosti zapája len v malom počte, čo je na škodu veci.
Aké sú vaše ciele na budúce obdobie?
– V tomto roku chceme samozrejme zopakovať

akcie, ktoré sa v minulom roku ukázali ako
veľmi úspešné. Ide o fašiangovú zábavu, ktorú
plánujeme vo februári 2012, ale aj o Medzinárodný deň žien v marci, Majáles a Deň matiek v máji, Medzinárodný deň detí v júni, 2.
ročník varenia gulášových špecialít v júli a 2.
ročník súťaže vo varení leča v auguste, stretnutie s dôchodcami a mikulášske posedenie pod
jedličkou koncom roka. Okrem týchto aktivít
chceme podľa nášho spracovaného projektu
revitalizovať priestory pred budovou škôlky
a naďalej zveľaďovať mestskú časť Mikula.
V spolupráci s miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu plánujeme vyčistiť
priestory pri rieke Hron v časti Mikula, vysadiť
nové stromy a ozdobné kríky.
Nedávno ste ako OZ uviedli svoje priority, v ktorých by ste potrebovali pomoc
samosprávy. Je to dosť široké spektrum
činností a cieľov. Ktorým dávate absolútnu
prednosť?
– Minulý rok občania mestskej časti Mikula
prostredníctvom občianskeho združenia vyslovili svoje podnety a požiadavky, ktoré by mala
samospráva riešiť. Bolo ich viac, ale určite pri-

Pavol Ivan v strede na zakladajúcej schôdzi
OZ Mikulčan
oritne by sa mal riešiť chodník na ulici SNP od
želiezovského cintorína až po koniec mestskej
časti Mikula, ktorý je v katastrofálnom stave.
Za prednostné považujeme riešiť aj kanalizáciu, zabezpečenie miestnosti na zasadnutia
občianskeho združenia, starostlivosť o štátnu
cestu na ulici SNP a vytvorenie parkoviska
pred mikulským cintorínom. Bolo by potrebné
vyčleniť určitý minimálny objem finančných
prostriedkov v mestskom rozpočte pre časť
Mikula s určením konkrétneho využitia v tomktorom roku.
Chceli by ste ešte niečo dodať?
– Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa
podieľali a podieľajú na rozvoji mestskej časti
Mikula. Všetkým členom, sponzorom a darcom, ktorí veľkou mierov prispeli k úspešnej
činnosti občianskeho združenia Mikulčan pri
realizovaní obnovy verejných priestorov a organizovaní kultúrnych akcií.
Ďakujem za rozhovor.
Ladislav Levicky

V decembrovom čísle našich novín sme
písali o škrupinatej pomoci spoločenstva,
kde sme poukázali na to, že napriek masívnej propagácii eurofondov možno tieto
dotácie nie vždy sú najefektívnejším nástrojom rozvoja. Po vyjdení článku som sa
stretol aj s protiargumentmi, napriek tomu
som nadobudol dojem, že tento, v našich
novinách prezentovaný názor nie je až tak
protiprúdový, ako sa spočiatku zdalo. Na
prvý pohľad je situácia eurofondov jednoduchá: 85% prispieva EÚ, 10% prispieva
SR a 5% spolufinancuje žiadateľ príspevku. Čo sa však za tým skrýva?
Námet na pokračovanie myšlienkového
pochodu o eurofondoch poskytol Inštitút
ekonomických a spoločenských analýz
(INESS), ktorý koncom minulého roka
perom Radoslava Ďuranu publikoval štúdiu Štátny rozpočet a eurofondy, v ktorej
analyzoval pomer príjmov a výdavkov
spojených s členstvom v Európskej únii.
Štúdia tvrdí, že za obdobie 2004–2010 sme
od EÚ získali iba o 11% viac, ako sme do
spoločnej kasy ako štát odviedli. To znamená, že na získanie 1 eura od EÚ musela
SR vynaložiť 90 centov zo svojho rozpočtu.
V roku 2009 bol dokonca pomer 1:1.
Počas tohto 7-ročného obdobia získala
SR od EÚ 6,499 miliardy eur, celkové odvody a príspevky Slovenska do Spoločenstva predstavovali 3,859 mrd. eur, spolufinancovanie si vyžiadalo 1,994 mrd. eur,
teda celkové výdavky boli vo výške 5,863
mrd. eur a získali sme v čistom 646 miliónov eur. Takže je to plusové, môžeme si
povzdychnúť. Kde je potom problém? „Štát
musí najprv všetko, čo pošle do EÚ, vybrať,
alebo si požičať, aby mu tieto zdroje EÚ
poslala naspäť s tým, že ich musí minúť
na viazaný výdavok odsúhlasený práve
EÚ (síce dohodnutý bilaterálne ale v rámci
cieľov stanovovaných v Bruseli). Eurofondy použité na výdavky, ktoré dovtedy štát
nepoznal (bez eurofondov by ich nefinancoval), tak znamenajú expanziu štátu
(nami dosiaľ financovaný na 90 percent) o
prostriedky, o ktorých už nerozhoduje len
slovenský, ale aj bruselský úradník,“ píše
analytik INESS-u. Rozmené na drobné:
za 11% navyše platíme tým, že finančné
prostriedky prostredníctvom eurofondov
získavame so značným oneskorením a výlučne na také aktivity, ktoré nám „povolili“
aj v Bruseli. Je otázka názoru a priorít, či
to stojí za to.
Ladislav Levicky

6

marec 2012

Želiezovský spravodajca

Želiezovčanov stále menej
V roku 2011 sa narodilo 59 Želiezovčanov, z toho 28 chlapcov a 31 dievčat.
Z priloženej tabuľky vidíme, že počet narodení a úmrtí v ostatných piatich
Počet obyvateľov ku koncu roka bol 7210, čo je o 48 menej ako koncom roka rokoch bol takmer v rovnováhe iba v roku 2010, v ostatných rokoch bol úby2010. Pokles počtu obyvateľov nášho mesta spôsobil na jednej strane fakt, že tok obyvateľstva omnoho vyšší ako prírastok. V oblasti migrácie obyvateľstva
počet zosnulých občanov bol 71, čo
evidentne prevýšilo počet narodeRok
2007
2008
2009
2010
2011
muži/
muži/
muži/
muži/
muži/
ných, na druhej strane aj čísla v oblasti
Spolu
Spolu
Spolu
Spolu
Spolu
ženy
ženy
ženy
ženy
ženy
migrácie nám dávajú negatívny výsle23
41
29
29
28
50
75
54
64
59
dok: v minulom roku sa na trvalý po- Narodení
27
34
25
35
31
byt prihlásilo 69 občanov, odhlásilo sa
49
49
49
25
42
Zosnulí
101
91
97
66
77
ich až 116. V meste sa počas minulého
52
42
48
41
35
46
48
37
40
32
roka uskutočnilo 26 sobášov, z toho 7 Prisťaho116
122
77
98
69
70
74
40
58
37
vaní
cirkevných a 19 občianskych obradov.
52
55
57
54
50
OdsťahoRovnako ako počet obyvateľov,
116
128
132
117
116
vaní
64
73
75
63
66
aj počet sobášov má v Želiezovciach
ŽS, zdroj: MsÚ
mierne klesajúcu tendenciu. V roku
2007 zaznamenali v meste 32 sobášov, v roku 2008 až 37, v rokoch 2009 a 2010 bol rovnovážny stav za uplynulých 5 rokov dosiahnutý v roku 2007, v naslepo 30. Okrem roku 2010, kedy bolo zhodne po 15 cirkevných a civilných dujúcich rokoch sa viac občanov odsťahovalo z mesta, než sa ich prisťahovalo.
sobášov, bola pre tieto roky charakteristická výrazná prevaha občianskych Za ostatných 5 rokov sa počet obyvateľov mesta znížil o 184, zo 7394 na súčasných 7210.
(ik)
sobášnych obradov.

20 tisíc eur
na mestské budovy
Úsporné opatrenia tohtoročného rozpočtu, označovaného za krízový, resp. reagujúceho na krízovú situáciu, keď mesto
získava z podielových daní nižší príjem ako
v uplynulom období, sa dotkli aj oblasti výstavby a územného rozvoja. Táto oblasť bude
v tomto roku hospodáriť zo sumy 58,4 tis.
eur v oblasti bežného a 68 tis. eur v oblasti
kapitálového rozpočtu.
S rekonštrukciou, resp. čiastočnou rekonštrukciou sa počíta v prípade dvoch
mestských budov: mestského úradu a objektu mestskej polície, v oboch prípadoch je
k dispozícii suma 10 tis. eur. Na obstaranie
projektových dokumentácií je na tento rok
vyčlenených 16 tis. eur, z toho 6,5 tis. eur
na technický projekt chodníka na Mikulskej
ulici, 5 tis. eur na technické projekty rekonštrukcie Slobodárne, 2,5 tis. eur na projekty
v oblasti sociálneho a pohotovostného bývania a 2 tis. eur na klub dôchodcov. V oblasti
územno-plánovacej činnosti je k dispozícii
5 tis. eur na štúdie a 10 tis. eur na zmeny
územného plánu centrálnej mestskej zóny.
V nepriaznivej finančnej situácii dôjde
zrejme k utlmeniu využívania eurofondov,
o čom hovorí aj fakt, že na prípravu projektov k žiadostiam o nenávratné finančné
príspevky je vyčlenených 2000 eur. (ik)

Možné zmeny v slobodárni
V slobodárni môžu v tomto roku nastať veľké zmeny, ktoré síce zatiaľ schválená podoba
rozpočtu nenaznačuje, avšak vo svojich vyjadreniach to načrtli samotní poslanci na poslednej mimoriadnej schôdzi minulého roka. Pri schvaľovaní tohtoročného rozpočtu bol relatívne veľký priestor venovaný problémom spojeným s týmto objektom.
Základným problémom budovy je, že nedisponuje osobitnými meračmi vody a elektrickej energie na každú bytovú jednotku. V slobodárni je 24 dvojizbových bytov, disponujúcich
kúpeľňou a 11 jednoizbových bytových jednotiek so spoločnou kúpeľňou na chodbe, slúžiacich ako lacné bývanie pre občanov, ktorí si nemôžu dovoliť štandardné bývanie. Následkom
nemožnosti merania spotreby energie a vody v každom byte a osobitného vyúčtovania
nájomcom jednotlivých bytov
dochádza k nekontrolovateľnému plytvaniu vodou
a nadmernému zaťaženiu
elektrického vedenia. Známe
sú fámy o rodinných príslušníkoch niektorých nájomcov,
ktorí sa do slobodárne chodili
sprchovať, keďže voda bola
„zadarmo“, alebo o kúrení
elektrickým varičom, čo si asi
vo vlastnom byte snáď nikto
nemôže dovoliť.
Podľa vedúceho Útvaru
správy mestského majetku
Vojtecha Félixa optimálnym
riešením tejto situácie by bola rekonštrukcia objektu, v rámci ktorej by sa znížila energetická
náročnosť budovy postavenej v r. 1957 a osadenie potrebných meračov do jednotlivých bytových jednotiek. Financie na to je však potrebné vyčleniť v rozpočte. Ak má budova slúžiť aj
naďalej rovnakému účelu, rekonštrukcia bude vraj nevyhnutná.
V rozprave k tejto otázke na mimoriadnej schôdzi zastupiteľstva zarezonovala aj možnosť
iného využitia objektu, než na potreby núdzového bývania, ktorá však bližšie nebola špecifikovaná. Nie je však ťažké odhadnúť, že aj v prípade zmeny účelu využitia tohto objektu by
rekonštrukcia bola nevyhnutná. Ak sa však účel využitia slobodárne nezmení, mnohí odporúčajú sprísniť pravidlá pridelenia bytu žiadateľom, poukazujúc na fakt, že v poslednom
štrvrťroku minulého roka sa nedoplatky na nájomnom v slobodárni vyšplhali až k sume vyše
11,5 tis. eur. I keď mesto robí kroky na riešenie tohto stavu a častejšie pristupuje k exekúciám
a deložovaniu, nedarí sa mu trvalo znížiť objem nedoplatkov. Preto sa prevencia môže aj
v tomto prípade javiť ako efektívne riešenie, najmä pri zvýšenom záujme o ubytovanie v slobodárni: dôkladnejším výberom záujemcov možno predídeme riešeniam poslednej inštancie
– exekúciám a deložovaniam, ktoré sú z hľadiska mesta nákladnejšie a zdĺhavejšie.
(ik)
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Pred 30 rokmi založili Miešaný zbor Franza Schuberta
Prvé desaťročie
1. februára 1980 bol založený spevokol
želiezovského Csemadoku so spevákmi
zaradenými do 10 sopránových, 8 altových,
8 tenorových a 5 basových hlasov. V tom
čase pôsobili 50-60-členné spevokoly, preto
okamžite sa začal nábor a na treťom nácviku
sa v miestnosti č. 17 Domu kultúry tlačilo 52
spevákov. Nadšenie bolo obrovské. O necelé
štyri mesiace mohol zbor podať svedectvo
o svojej životaschopnosti aj na pódiu. Diváci
Spievajúceho Poiplia v Ipeľskom Sokolci
mohli ako prví zatlieskať výkonu spevokolu.
Čo to však predchádzalo? V roku 1982,
v období sebaisto vyčíňajúceho socializmu,
som z vôle školských aparátčikov už dva
roky bol zamestnancom kultúrneho domu.
Zmieril som sa s osudom, že nemôžem
učiť a začal som sa zaoberať zmysluplnými
vecami. Riaditeľ – Viliam Gulis ma podporoval ako mohol. Nebol proti ani v prípade,
keď išlo o založenie spevokolu v priestorov
kultúrneho domu, ale s podporou miest-

Szalma, ku ktorým sa pripojili aj mladší:
Karol Kajtár, Mária Markoltová, Ján Nyitrai,
Gréta Olláryová, neskôr aj stredoškoláci:
Gabriel Béres, Gabriel Javorka, Ján Javorka,
Ľudovít Molnár...
Úvodný entuziazmus, dnes už nepredstaviteľne dôsledná disciplína a tvrdá práca za krátky čas pozdvihla želiezovský spevokol medzi
najlepšie domáce amatérske zoskupenia.
V roku 1982 po celom svete oslavovali
100. výročie narodenia Zoltána Kodálya.
V Želiezovciach sme si hudobníka pripomenuli v novembri. Preto tak skoro, lebo Lajos
Vass nemal inokedy voľný víkend, kedy by
mohol prísť medzi nás. Hľadisko bolo do
posledného miesta zaplnené. Hlavným protagonistom večera bol náš zbor, ale vystúpili
aj ľudové spevácke súbory z Juru, Kvetnej a
Veľkých Ludiniec. Moderátormi a prednášajúcimi boli gymnazisti. Lajos Vass hovoril
o Kodályovi, o hudobnom a všeobecnom
vzdelaní takmer hodinu. Vďaka kvalitnej
zvukárskej práci Vojtecha Mészárosa sa zvukový záznam večera dodnes zachoval.

neho spolku Csemadok. Ani jeden z nás
skutočne neveril tomu, že v Želiezovciach
môže vzniknúť spevokol a keby aj vznikol,
že by sa dlhodobo aj udržal. Nezabudnime,
v 80. rokoch si už televízia vybojúvala čoraz
dôležitejšie miesto v životoch ľudí – bolo
čoraz ťažšie pritiahnuť ich do osvetových
stredísk. Bolo tu však mnoho nadaných
spevákov piesní, operiet, niekdajších členov spevokolov, ktorí na volanie okamžite
zereagovali a podujali sa na všetku námahu
spojenú so spievaním, aby sa pod vedením
neskúseného dirigenta, dovtedy pôsobiaceho iba v rockovej hudbe, stali členmi zboru.
Každý Želiezovčan poznal mená ako Ján
Boďa, Csikósová, Irma Vargová, Ján Gunyics, Piroska Lázoková, Štefan Mezőlaky,
Tibor Mezőlaky, Aurel Nagy, Štefan Polák,
Helena Svobodová, Irena Szalayová, Štefan

Informácia o úspechu podujatia sa
čoskoro dostala do okolitých obcí. Bolo potrebné ho zopakovať. V januári 1983 v Leviciach a Kvetnej. V Kvetnej prednášal aj Lajos
Vass.
V r. 1983 začalo pracovať kvarteto (Mária
Markoltová, Gréta Olláryová, Géza Horváth,
Ján Nyitrai) a ešte v tomto roku postupným
rozšírením kvarteta vznikol komorný zbor.
Miešaný zbor vystúpil prvýkrát v Maďarsku v decembri 1983. Na mierových slávnostiach sa predstavil už ako zrelý, kvalitne
znejúci zbor.
Podľa stanov Kodályových dní by sme
sa vlastne nemohli zúčastniť súťaže v roku
1984, ale na základe rozhodnutia kvalifikačného výboru sme nakoniec boli medzi
účastníkimi. Aj my sme boli prekvapení
rozhodnutím poroty, ktorá nám udelila zlatý

veniec. Napriek tomu nasledujúce dva roky
(1985 a 1986) boli obdobím stagnácie s malým počtom vystúpení. Na nasledujúcich
Kodályových dňoch sme oslavovali 5-ročné
jubileum. Jubilejný koncert (21. februára
1987) sa mimoriadne vydaril. Okrem želiezovského miešaného zboru, detského
a komorného zboru tam vystúpil Ústredný
spevokol maďarských učiteľov v Československu, Concordia z Komárna a miešaný
zbor Hontianske hlasy zo Šiah. S Kodályovými dňami sme toľko šťastia nemali. V kvalifikačnej súťaži (kde dirigent pôsobil so
zlomenou kľúčnou kosťou, dirigoval jednou
rukou) sa porota rozhodla, že spevokol nie
je hodný na postup do celoštátneho finále.
Kvôli tomuto neúspechu mnohí vystúpili zo
zboru, avšak našťastie viacerí vstúpili. Prichádzali najmä z detského zboru, ale takmer
všetci mali aspoň nejaké spevácke-hudobné
skúsenosti.
V r. 1987 a 1988 sme viackrát účinkovali
v Leviciach a zožali sme úspechy s miešaným aj komorným zborom v Šahách.
A auguste 1989 sme sa opäť dostali do
Sopronhorpácsu. Vystupovali sme práve
v Egyházfalu, keď iba niekoľko kilometrov
od nás húfy turistov z NDR prekračovali
maďarsko-rakúske hranice vďaka Pikniku za
otvorenú Európu.
Hneď po zmene režimu, začiatkom decembra 1989 získal komorný zbor v súťaži spevokolov kategórie B v Trenčíne 2. pásmo. Bolo to
obrovským zadosťučinením za neúspech na
Kodályovych dňoch v r. 1987. Zmena režimu
umožnila aj prvé vystúpenia v kostoloch. Po
mnohých desaťročiach mlčania na Vianoce
roku 1989 znela v miestnom katolíckom aj
reformátskom kostole zborová hudba.
V r. 1990 absolvoval miešaný zbor želiezovského Csemadoku 20 vystúpení. Nielen
v Želiezovciach, ale aj v Jure n. Hronom,
Farnej, Čate. V júni vystúpil komorný zbor
spolu s budapeštianskym zborom Camerata
Hungarica na Dňoch starej hudby Samaria.
Na Kodályových dňoch získali oba zbory
zlaté pásmo. Miešaný zbor sa zúčastnil
odhalenia pamätnej tabule B. Bartóka v Komárne, komorný zbor bol zase pozvaný do
komárňanského programu Navždy Beatles
Istvána Mikóa. V r. 1991 vystupoval zbor
v Šalove i T. Lužanoch, komorný zbor sa
prezentoval na I. hudobnom stretnutí B.
Bartóka v Komárne.
Na oslave 10-ročného jubilea vystúpila
okrem dvoch zborov aj mezzosopranistka
Éva Garaj, klavirista Rudolf Kebuszek,
Géza a Gábor Veszprémiovci, Miešaný
zbor Szentirmay zo Sopronhorpácsu a detský zbor ZŠ s VJM v Leviciach. Želiezovský
zbor bol oficiálne nazvaný Miešaný zbor F.
Schuberta.
(Pokračujeme.)
(hg)
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Predčasné voľby na čase?!
Vláda Ivety Radičovej padla po necelom
roku a pol. Mnohí z nás predpokladali,
že „poskladaná“ vláda z podstate piatich
rôznych strán nebude mať dlhú životnosť
pre ich rôznorodosť. Nastal však čas ďalších volieb a my sa môžeme zamyslieť nad
našimi politikmi, nad tým, či sme konali
správne, keď sme im dávali naše hlasy, či
sme dali znovu rovnakej politickej strane,
alebo náš presvedčil niekto iný. Ako dopadli predčasné voľby a aké prekvapenie
nám priniesli, nech zváži každý sám. Ešte
pred voľbami sme oslovili niekoľko vysokoškolákov, ktorí sa vyjadrili, čo si myslia
o predčasných voľbách. Pozrime sa teda,
čo si mladí ľudia myslia o politike...
Michaela (23), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave: Sú to ďalšie zbytočné výdavky, ktoré pôjdu z našich vreciek a aj tak
nám to nepomôže zlepšiť túto spoločnosť
a pomery v parlamente. V poslednej dobe
sa väčšina z nás utvrdila v tom, že táto politika je jedna veľká mafia, chaos, klamstvo
a podplácanie a tak dať niekomu hlas, aby
spravodlivo spravoval náš štát, je viac než
ťažké, ale zostávam pri tej istej strane ako
minule, dajme tomu, že ju v tejto situácii
opäť považujem za najmenšie zlo!
Etelka (23), Vysoká škola ekonómie a
manažmentu verejnej správy v Bratislave: Myslím si, že po vytvorení vlády na
základe predošlých volieb sme to mohli
očakávať, keďže bolo viacero vecí, na
ktorých sa politické strany nezhodli. Na
predošlých voľbách som sa rozhodovala
medzi dvomi stranami a oľutovala som
svoju voľbu, preto tentokrát dám hlas
určite inej strane.
Diana (22), Univerzita sv. Cyrila a Metoda
v Trnave: Potešili ma predčasné voľby,
lebo doterajšia zostava vlády mi nevyhovovala. Môj názor od posledných volieb sa
nezmenil, dokonca som sa v tom, čo som
si myslela v roku 2010, utvrdila. Hlasovať
budem za tú istú stranu – za MK, aj keď
som sa v ich politike sklamala, nevidím
však inú možnosť.
Janka (24), Univerzita sv. Cyrila a Metoda
v Trnave: Na predčasné voľby mám neutrálny názor, myslím si, že to bolo nevyhnutné riešenie a budem voliť rovnakú
politickú stranu, akú som aj volila.
Kristína (24), Slovenská technická univerzita v Bratislave: Hlasovať budem za
tú istú politickú stranu. Tešila som sa, že
Radičová sa stala premiérkou a myslím si,
že rozhodnutie SAS-u bolo neadekvátne, a preto potom padla vláda. Neviem
si predstaviť, ktorá strana získa najviac
hlasov, ale pre mňa je dôležité, aby úspech
dosiahli aj maďarské politické strany.
Martin (24), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave: Zmenil sa môj názor na poli-

tické strany a nebudem voliť tých, ktorých
som volil v posledných voľbách.
Gyuri (23), Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre: Myslím si, že predčasné voľby
boli potrebné a svoj názor som nezmenil
- hlasovať budem za tú istú stranu.
Adrienn (22), Ekonomická univerzita v
Bratislave: Keďže vláda padla, predčasné
voľby sú nevyhnutným riešením. Už na začiatku sme mohli čakať takýto koniec, lebo
politické strany, ktoré tvorili vládu boli
veľmi rôznorodé, každá strana zastávala
niečo iné – napr. ako mohlo podporovať
konzervatívne KDH zákon o homosexuáloch (na podnet SaS)? Teda keď už na
začiatku vo vláde nevládne súlad, už to nie
je dobré. Ich prvotným cieľom bolo zrušiť
predošlú vládu - čo sa im aj podarilo, ale
pritom zabudli na to, že nie je dôležitý len
nejaký cieľ, hlavným je spoločný cieľ. Toto
sa im nepodarilo. Hlasovať budem za tú
istú stranu.
Laci (21), Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre: Ak mám byť úprimný,
musím povedať, že vôbec ma nezaujímajú
voľby, lebo v tomto hnusnom skorumpovanom svete je úplne jedno, komu dám
svoj hlas, aj tak sa situácia nezlepší, lebo
ktokoľvek sa dostane k moci, bude rovnako lakomý, ako všetky strany a politici

doteraz. V tejto krajine to, aký život bude
mať jednoduchý človek, nezáleží od politických strán, ale od toho, akou mentalitou
disponujú tí, ktorí vládnu a od toho, koľko
dobrých známych človek má. Ten, kto
takýchto známych nemá, je zašliapaný
a v živote sa len trápi. Slovenský politický
systém je jedna celá mafia, žiadny politik,
žiadny policajt a žiadny vojak neexistuje,
iba podsvetie a mafia.
Dávid (23), Slovenská Technická Univerzita v Bratislave: Predčasné voľby ma nepotešili, je to krok naspäť a ďalšia možnosť,
aby sa ujo Fico dostal k moci a robil to,
v čom je naozaj dobrý - zničiť všetko a rozkrádať krajinu. Môj názor sa v ničom nezmenil, iba som si trochu prešiel niektoré
veci od predošlých volieb a dozvedel som
sa niekoľko nových vecí, ale názor mám
rovnaký. Hlasovať budem za tú istú stranu,
nesklamal som sa v nej.
Jutka (20), Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre: Myslím si, že predčasné voľby sú
správna voľba, lebo čo doteraz fungovalo,
to padlo, a už je na čase niečo podniknúť.
Môj názor sa vo veľkej miere nezmenil,
samozrejme ma prekvapilo niekoľko vecí,
ale som naďalej verná svojej strane a aj
tentokrát dostane môj hlas.
K.

Ciele MŠK: dobré umiestnenie, možno postup,
ale najmä výchova mladých
Želiezovskí futbalisti A družstva, ktorí prečkali zimnú prestávku ako lídri tabuľky, sa na
obhájenie jesenného výsledku pripravovali okrem tréningov aj prípravnými zápasmi. Vďaka
dispozícii miestneho športového areálu, ktorý má aj vedľajšie ihrisko, odohrali Želiezovčania
všetky svoje doterajšie zápasy na domácom trávniku. Súpermi boli celky z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, medzi nimi aj štvrtoligové (Kolárovo, Svodín) a treťoligové (N. Baňa) mužstvá.
Pred sériou prípravných zápasov sa hráči MŠK Želiezovce zúčastnili na halovom turnaji
v Leviciach, kde skončili na treťom mieste. Poradie tímov: 1. V. Ludince (3. liga), 2. Levice (3.
liga), 3. Želiezovce, 4. H. Vrbica (5. liga), 5. Podlužany (Oblastné majstrovstvá), 6. Kalinčiakovo (OM).
Do prípravy sa zapojili aj noví, resp. staronoví hráči. „Tomáš Krenčan prišiel z Levíc
na hosťovanie, Peter Kokoška sa zotavil po operácii, Ľuboš Barecz sa vrátil zo zahraničia
a Norbert Barecz prišiel na hosťovanie. Okrem nich boli do prípravy zapojení aj dvaja hráči
z dorastu, Denis Dobrovický a Erik Štuller, ktorí však v majstrovských dueloch budú na jar
účinkovať v dorasteneckom družstve,“ vyhlásil tréner A družstva Štefan Štuller. Cieľom podľa trénera je udržať sa na horných priečkach tabuľky, pričom „postup by mimoriadne potešil“.
Dlhodobým a hlavným cieľom však je vychovávať mladých hráčov a futbalovou mlaďou sa
zaoberať minimálne na súčasnej úrovni. S prípadným postupom sa však zvýši finančná záťaž
na klub, pričom podľa trénera z tohto hľadiska sa situácia nejaví ako ružová. „V súčasnosti
nás oficiálne výdavky na jeden zápas vychádzajú na žiacke družstvo 40, na dorastenecké 45, na
A družstvo až 265 €, a to nerátam štartovné zaplatené na začiatku sezóny a cestovné,“ hovorí
tréner a dodáva, že otázka postupu preto nie je len o hernej pohode a výkone hráčov, ale aj
o finančných možnostiach klubu. O tom je však možno ešte priskoro hovoriť, jarná časť sa
začína, preto je načase popriať našim futbalistom mnoho vydarených zápasov a priaznivých
výsledkov, fanúšikom zas mnoho radosti z výkonu všetkých družstiev.
(ik)
Prípravné zápasy želiezovského družstva dospelých: MŠK – P. Ruskov 5:0, MŠK – S. Tekov 6:
2, MŠK – Kolárovo 1:3, MŠK – Svodín 8:1, MŠK – Šurany 3:1, MŠK – N. Baňa 3:1.
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Štefan Štuller (nar. 23. 1. 1966, Želiezovce)
„Po dlhej zimnej prestávke čakáme s chlapcami jarný začiatok. Aj diváci obľubujú také
zápasy, v ktorých o niečo ide,“ s týmito
slovami ma prijíma na miestnom štadióne

Štefan Štuller v hornom rade tretí sprava
Štefan Štuller, tréner lídra súťaže západoslovenskej V. ligy – východ. Vzápätí sa dozvedá,
že sa ho chcem pýtať skôr na minulosť, s
hlavným dôrazom na vývoj jeho športovej
kariéry. „Pochádzam z Kukučínova, mal som
štyri roky, keď sa rodičia presťahovali do Levíc. Účinkoval som v žiackych a dorasteneckých družstvách aj v tíme dospelých klubu
tohto mesta s väčšími a menšími úspechmi.
Najradšej si spomínam na trénerov Vydru,
Rapáňa a Lebocza. Ako útočník a záložník
som účinkoval v II. dorasteneckej lige. Hral
som v jednom tíme s Hermanom, Ďuriašom,
Havranom, Fabiánom. Bolo zaujímavosťou,
že dátum môjho narodenia sa zhodoval s
dátumom narodenia Rendeka i Bátovského,
čo neraz spôsobilo problémy počas predzápasových predpísaných konfrontácií,“
oživuje si spomienky o svojich športových
začiatkoch Štefan Štuller. Keď vyrástol z
dorasteneckého veku, pol roka si užíval futbalových radostí v družstve dospelých, stal
sa spoluhráčom Bartoviča, Ivančíka, Jobka,
Sepešiho a Katrušáka. V roku 1984 prišiel
do Želiezoviec na ročné hosťovanie. Futbal
v našom meste bol dlhý čas v útlme, z roka
na rok sme hrali o záchranu v I. A triede. K
družstvu nastúpil nový tréner v osobe Františka Rausa a na jeseň roku 1984 sa podarilo
posilniť mužstvo šiestimi hráčmi z vyšších
súťaží, medzi ktorými bol aj Štefan. Zápas o
vzostup do najvyššej krajskej súťaže sa hral v
Šuranoch, ktoré vtedy stáli na druhom mieste tabuľky. Na zápas sme cestovali po jeden
bod, ktorý sme aj získali (1:1), čo znamenalo
postup do krajskej súťaže. Zlatý gól strelil

Štefan Štuller. Tréner Raus mu dal príležitosť
po tréningovom zranení Mészárosa, čo sa
neskôr ukázalo ako mimoriadne dobrý ťah.
Na 60-ročné výročie založenia klubu si Že-

niekdajší československý reprezentant Anton
Hrušecký. Po návrate do civilu som sa natrvalo upísal Želiezovčanom, kde som odohral
celé desaťročie. V tom čase sem prestúpili aj
Ševčík, Začka a Antal. V meste bol veľký záujem a nadšenie pre futbal. Fanúšikovia nás
sprevádzali vo veľkom počte aj na ihriská súperov. Svojou ľúbivou hrou si naše mužstvo
získavalo ďalších priaznivcov. Spolupracoval
som s dvomi trénermi, Rastislavom Vincúrom a Jánom Matiaškom. Druhý menovaný
z trénerov v zápase proti Pečeňanom (7:0)
vymenil takmer celý káder, na ihrisko poslal
osem mladých hráčov, medzi nimi aj mňa.
Jeho gesto sme brali ako mimoriadnu poctu
a dokonalo sme sa mu odvďačili, keďže autormi všetkých gólov boli mladí hráči. Aj ja
som skóroval.“ Nie je každodenným javom,
že Pišta si mohol zahrať s hráčmi štyroch
futbalových generácií. Prvú predstavovali
hráči ako Záhorský, Jobko, Sakáč, Kocian,
Ševčík, Hutai, najmladšiu generáciu zas
hráči ako Mário Herceg, Dominik Duchoň,
Kornél Tóht, Sebastián
Rotík. Tento tvrdý a priebojný hráč ukončil svoju
aktívnu kariéru ako obranca, svoj posledný majstrovský zápas odohral v
Čake, samozrejme v drese
žlto-čiernych. Pred časom
pôsobil ako hrajúci tréner
v družstvách AKUH-u,
Pohronského
Ruskova,
Zbrojníkov či Šiah, od
roku 2006 je trénerom
želiezovského A družstva. V piatky pravidelne
hráva so starými pánmi,
ale veľkú časť svojho času
V r. 1981 pôsobil v doraste Levíc, na snímke v dolnom rade 3. zľava
trávi s rodinou. Jeho syn
je hráčom dorastu nášho
liezovčania lepší darček ani nemohli priať.
mesta. Má rád prírodopisné filmy, rád číta.
„V roku 1987 som nastúpil na vojenskú služ„Nedováno som si opäť nalistoval knihu o
bu, dva roky som účinkoval v juniorskom
legendárnom Ferencovi Puskásovi. Mnoho
družstve banskobystrickej Dukly a vo vojenvecí som prehodnotil v súvislosti s futbaskom družstve Brezna. Mojím trénerom bol
lom.“
(ág)

Otec a syn na stupienku víťazov

Jur n. Hronom (ág) – Za účasti 18 hráčov zorganizovali v obci s takmer 900 obyvateľmi
štvrtý ročník Šachového memoriálu Jozefa Szaba. Okrem domácich účastníkov štartovali
na súťaži aj hráči zo Želiezoviec a Čaty, účinkujúci v IV. a V. lige. Hralo sa švajčiarskym
systémom, kde organizátorom pomáhal pri spárovaní podľa týchto pravidiel počítač. Zo
sedemkolovej súťaže vzišiel víťazne Želiezovčan Jozef Kakačka, ktorý tým obhájil vlaňajšie
prvenstvo. Bolo zaujímavosťou, že sa vytvorila takmer rodinná súťaž, keďže na treťom stupni pomysleného stupienka víťazov sa postavil jeho syn Jozef Kakačka mladší. „Po takmer
dvoch desaťročiach nečinnosti sme v obci pred štyrmi rokmi opäť naštartovali šachový život.
Okrem ôsmych registrovaných členov ho mnohí hrajú len z potešenia. Aj na tradičom vianočnom turnaji sa zúčastnilo 12 hráčov,“ informoval nás Jozef Kovács, predseda šachového
klubu v Jure nad Hronom. Jurčania plánujú v budúcnosti rozšíriť paletu organizovaných
podujatí ako odpoveď na vzrastajúci dopyt členov klubu po nových výzvach.
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Jókai-vetélkedő

A komáromi Jókai Mór Gimnázium Magyarországon idén immár
20. alkalommal rendezte meg a Jókai-emléknapot, amelynek keretében
versenyeket és vetélkedőket szerveztek. Iskolánk két diákja, Tóth Attila
és Horváth Margit, a fotó-, videófilm- és képzőművészeti pályázatra
pályamunkákat küldött be. Három diákunk pedig 2012. február 13-án
a Jókai-vetélkedőbe kapcsolódott be, amelyen összesen nyolc, egyenként háromfős csapat vehetett részt. Goda Nikoletta (II.), Volter Teodóra és Javorka Noémi (III.) az előkelő 3. helyen végzett, és tárgyjutalomban részesült. Az elért eredményekhez szívből gratulálunk.
Jankus Zsolt, a gimnázium tanára

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek

6. 2. Sebastian Gellen (Želiezovce), Nándor Kotasz (Želiezovce), 10. 2. Daniel Harangozó (Želiezovce), 14. 2. Nela Štancová (Želiezovce),

Sľúbili si vernosť
3. 2. Petra Natašovská (Želiezovce) – Karol Hollý (Hronovce),
18. 2. Štefan Gubo (Želiezovce) – Viera Lániková (Bratislava)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Vilma Csicsmanová 02. 03.

Alžbeta Tóthová

24. 03.

Eva Ságiová

08. 03.

Ernest Balázs

25. 03.

Katarína Tóthová

11. 03.

Ján Porubský

28. 03.

Klára Kolompárová1 12. 03.
Jolana Sztankovicsová 17. 03.

70

Katarína Kaszmanová 19. 03.

Marta Račková

10. 03.

Alžbeta Dóková

20. 03.

Juliana Szűcsová

15. 03.

Jozef Šoóš

24. 03.

Jolana Nagyová

15. 03.

Zoltán Gubík

25. 03.

Helena Porubská

16. 03.

Štefan Pfliegel

30. 03.

Irena Bobálová

19. 03.

31. 03.

Štefan Lacko

23. 03.

Jozef Lupták

26. 03.

Jozef Filkász
ROS Levice a Mesto Želiezovce Vás pozýva

Tajomstvo života

17. marca 2012, 8:30–16:00 hod, Dom kultúry v Želiezovciach
Kreatívne program: energy-poradenstvo, meranie prístrojom Quantum
medical, masáž chrbta a tela lávovými kameňmi, terapia Su Jok, astrológia, masáž čokoládová, medová, thai, joga, aromaterapia, Bachova kvetová terapia, numerológia, čaje, bylinky, vyšetrenie tlaku, cholesterolu,
cukru, kontrola materských znamienok, jarný detoxikačný kurz.
Odborné prednášky:
9:00–10:00: PhDr. Peter Molnár: Chudnutie pomocou psychológa, psychodiagnostika
9:30–11:00: MUDr. Ingeborg Kačinecová: Kontrola materských znamienok
10:00–11:00: Mgr. Eva Bolemant, Mgr. Alžbeta Póda: Coach – rodinné
konštelácie
11:00–12:00: PaedDr. Eva Gelányiová: Poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia)
12:00–14:00: MUDr. Ján Herdics: Akupunktúra
14:00–15:00: Mgr. Regina Kondrlíková: Iridiológia – diagnostia zdravia
z očnej dúhovky
Balík krásy – poradenstvo: Štúdio Zafír – nechtový dizajn, Nechtový
salón – Splendida, Štúdio – kozmetický salón Senga, Vlasové štúdio
Vstupné: 1 euro

Zoznam podnikateľov

Mesto Želiezovce v spolupráci s partnerským mestom Isaszeg (HU)
pripravuje zoznam podnikateľov, ktorý bude zverejnený na internetovej
stránke: www.zeliezovce-isaszeg.eu. Vytvorenie zoznamu bolo iniciované samotnými podnikateľmi partnerských miest na spoločnej konferencii
a má prispieť k skvalitneniu spolupráce v duchu projektu Rozvoj podnikateľskej infraštruktúry miest Želiezovce a Isaszeg prostredníctvom
centier podnikateľských služieb. Želiezovskí podnikatelia sa do databázy
môžu dostať vyplnením formulára, ktorý nájdu na internetovej stránke
projektu.
Mesto Želiezovce
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Alžbeta Mészárosová 26. 03.

Magdaléna Szakállosová

Jozef Petrovič

28. 03.

05. 03.
Helena Bohumelová 06. 03.

80

Magdaléna Šárköziová08. 03.

József Varga

04. 03.

Ľubomír Neviďanský 11. 03.

Anna Minczérová

10. 03.

Edita Ferdová

23. 03.

Jolana Kišová

18. 03.

Štefan Marko

23. 03.

Zoltán Nagy
Irena Szobyová

24. 03.
27. 03.

Mária Adamcseková 24. 03.

Opustili nás – Elhunytak
8. 2. Helena Nagyová (Želiezovce, 88 r.), 9. 2. Vojtech Csontos
(Želiezovce, 79 r.), 11. 2. Matilda Földiová (Želiezovce, 82 r.),
27. 2. Štefan Gazsó (Želiezovce, 79 r.),
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PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA

Jarná deratizácia 2012
Mestský úrad Želiezovce, odbor výstavby a územného rozvoja
oznamuje občanom mesta a všetkým právnickým a fyzickým
osobám pôsobiacich na území mesta, že v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Želiezovce č. 6/2004 o ochrane
životného prostredia mesta Želiezovce, vlastníci, alebo užívatelia
domov a podnikateľských objektov sú povinní najmenej dvakrát
ročne vykonať deratizáciu nehnuteľnosti, a to na jar v priebehu 13.
týždňa a na jeseň v priebehu 44. týždňa bežného roka.
Vzhľadom na skutočnosť, že termín jarnej deratizácie sa blíži, upozorňujeme na túto povinnosť. Zabránime tým zvýšenému výskytu
hlodavcov v meste a zabezpečíme zdravšie životné prostredie.
Z dôvodu celoplošnej deratizácie mesta Želiezovce, ktorá prebehne
od 26. marca do 31. marca 2012 upozorňujeme majiteľov psov na
nebezpečenstvo možnosti otrávenia psa pri kontakte s návnadou,
alebo uhynutým hlodavcom. Preto dbajte vo zvýšenej miere na pohyb Vášho psa a podľa možnosti ho nepúšťajte z vôdzky v čase od
26. marca do 31. marca 2012.
Za pochopenie ďakujeme.
MsÚ Želiezovce

(12-5)

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

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. informuje obyvateľov Želiezoviec a
okolia, že otvorila novú kanceláriu v priestoroch pri obchodnom
dome LIDL (budova „Biely butik“).
Všetkých záujemcov o stavebné sporenie a výhodné úvery radi
obslúžime v čase od 9,00-16,00 hod.
HĽADÁME 2 AMBICIÓZNYCH SPOLUPRACOVNÍKOV
DO KANCELÁRIE
Informácie: Ing. Alexander Bubus – oblastný vedúci,
Mobil: 0915892004

Köszönetnyilvánítás

(12-4)

(04-43)

• exteriérové
• medziokenné
• interiérové
▪ Protihmyzové sieťky
▪ Silikónové tesnenie okien a dverí
▪ Plastové zhrňovacie dvere

Elmentem egy szebb világba,
az álmok, a szépek otthonába.
Ezúton mondunk köszönetet minden rokonnak,
ismerősnek, szomszédnak, barátnak, hogy drága
édesanyám, nagymamánk, dédnagymamánk

Kasnyík Mihályné, szül. Geló Judit

temetésén megjelentek, és mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

MASÁŽE

• Predám bezpečnostné dvere – šírka

klasická • športová
medová • bankovanie
formovanie postavy
Želiezovce • Petőfiho 135

ciu posteľ – dvojlôžko v zachovalom

0904 343 362

90 cm, ľavé, nepoužívané a rozkladastave. Telefón: 0903 442 900
(12-5)

(12-1)

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

Deň narcisov – 13. apríla 2012

Akcia Ligy proti rakovine SR organizovaná ako 16. ročník verejnej
finančnej zbierky bude v našom meste realizovaná prostreníctvom
dobrovoľníkov označených identifikačným číslom. Dobrovoľné finančné dary budú vyberané do pokladničiek označnených nápisom
„Deň narcisov 2012“. Každý, kto prispeje, dostane kvet narcisu a letáčik. Veríme, že oslovíme všetkých ľudí dobrej vôle. Za podporu vopred
vyslovujeme srdečnú vďaku. Bojujme spoločne proti rakovine. MUDr.
Stanislav Blaho, spoluorganizátor Dňa narcisov 2012, LPR SR

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
16,56 €

K. Gillerová: VŠETKO SA RAZ SKONČÍ. 9,96 €
Bratislava, Slov.spisovateľ 2011.
Populárna slovenská spisovateľka prijala pozvanie Mestskej
knižnice Želiezovce, stretneme sa s ňou v apríli v Literárnej
kaviarni.
13,24 €
ZÁBAVNÉ JEDLO PRE DETI.
Bratislava, Slovart 2012.
Skvelé nápady, ako pripraviť na detské párty občerstvenie pre
deti, sendviče, ovocie.

kniznicazeliezovce@kredit.sk

S. Mikolajová: Nemčina pre opatrovateľky.
Trenčín BM.2012.
Základy nemeckého jazyka pre opatrovateľky.

9,59 €
Csáky K.: A nagyvilág pitvarai
Pozsony, Madách 2011.
Vallani akarok a nagyvilág és kicsi tájainak kapcsolatáról, emberekről, szokásokról, szellemi értékekről...
8,27 €
Christie A.: AZ ÓRÁK.
Budapest, Európa 2011.
Benyit a nappaliba, ahol órákat talál és egy hullát, és kezdődik
a nyomozás...
9,26
Z.Németh I. : Égimeszelő.
Dunaszerdahely, Lilium Aurum 2011.
Tavasz, nyár, ősz, tél – versekben gyermekeknek.
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* Sport *

Štuller István (szül.: 1966. I. 23., Zselíz)

„A hosszúra sikeredett téli szünet után a fiúk
és jómagam is, már alig várjuk a folytatást.
A tétre menő mérkőzések jelentenek igazi
csemegét a szurkolóknak is” – fogad a helyi
sportpálya lelátóján Štuller István, a nyugatszlovákiai V. liga keleti csoportbeli listavezetőjének edzője. Ám rögvest kiderül, hogy
ezúttal inkább a múlt történéseiről szeretném
faggatni riportalanyomat, különös tekintettel
sportpályafutása alakulására. „Nemesorosziból származom, négy éves voltam, amikor
a szüleim Lévára költöztek. A Garam menti
város serdülő, iúsági és felnőtt korosztályú
csapataiban is szerepeltem, kisebb-nagyobb
sikerekkel. Vydra, Rapáň és Lebocz edzőkre emlékszem vissza legszívesebben, a II.
iúsági ligában is lehetőséghez jutottam
csatárként, illetve középpályásként. Hermannal, Ďuriašsal, Havrannal és Fábiánnal
lehettem egy alakulatban. Érdekességnek
számított, hogy Rendekkel és Bátovskýval
megegyezett a születési dátumunk, ami
nemegyszer gondot jelentett a meccsek előtti kötelező konfrontáció során” – elevenítette
fel a kezdeti események képeit Štuller István.
Miután kinőtte az iúsági csapatot, fél évig a
felnőttek társaságában élvezte a labdarúgás
örömeit, és Bartovič, Ivančík, Jobko, Sepeši

és ezt ki is harcoltuk (1 : 1), ami azt jelentette, hogy feljutottunk a kerületi bajnokságba.
Az aranyat érő gólunkat Štuller István szerezte. A hétközi edzésen megsérült Mészáros
helyett neki szavazott bizalmat Raus, ami
mint később bebizonyosodott, jó húzásnak
számított az edző részéről. Az egyesület hat-

Jelenleg a zselíziek edzőjeknt tevékenykedik
van éves jubileumára szebb ajándékot nem is
kaphatott volna.
„1987-ben bevonultam katonának. Két éven

játékkal újabb híveket szerzett. Két edzővel
dolgoztam együtt, Rastislav Vincúrral és Ján
Matiaškóval. Az utóbb említett szakember
a bánpecsenyédiek elleni párbajon (7 : 0)
szinte az egész alakulatot kicserélte, nyolc
fiatalt vetett be a küzdelembe, köztük engem
is. Ezt óriási megtiszteltetésnek vettük, és
tökéletesen megháláltuk bizalmát, hiszen
valamennyi gólt a fiatalok közösségének
tagjai szerezték. Jómagam is betaláltam az
ellenfél kapujába.” Nem mindennapi eset,
hogy Pista négy futballgenerációt képviselő
labdarúgókkal is kifuthatott a zöld gyepre. A
legrégebben született nemzedéket Záhorský,
Jobko, Sakáč, Kocian, Ševčík és Hutai képviselték, a legfiatalabb korcsoporthoz tartozók
pedig Herceg Márió, Duchoň Dominik,
Tóth Kornél és Rotík Szebasztián voltak. A
kemény és harcias labdarúgó hátvédként fejezte be aktív pályafutását, az utolsó bajnoki
mérkőzésen Csekén szerepelt, természetesen
sárga-fekete színekben. A régebben még
az AKUH csapatánál, valamint Oroszkán,
Fegyverneken és Ipolyságon is megfordult
játékosedző 2006-tól a zselízi felnőtt csapat
edzője. Péntekenként a helyi öregfiúkkal futballozik, szabad ideje jelentős részét családja
körében tölti. Fia városunk iúsági csapatát
erősíti. Kedveli a természetfilmeket, és szívesen
olvas. „Nemrégiben újra fellapoztam a legendás Puskás Ferencről szóló könyvet. Sok
mindent újra gondoltam a focival kapcsolatban.”
(ág)

Apa és fia a dobogón

Štuller István az alsó sorban balról a negyedik.
és Katrušák csapattársaivá vált. 1984-ben
Zselízre került egyéves vendégjátékra. Városunk labdarúgása hosszú ideig mélyponton
volt; évről-évre a kiesés ellen küzdöttünk az
I. A osztályban. František Raus személyében
új edzője lett az együttesnek, és 1984 őszén
hat, magasabb osztályban közreműködő
játékos leigazolásával (köztük volt Pista is)
sikerült megerősíteni a gárdát. A kerület
legjobbjai közé jutást eldöntő összecsapásra
a második helyezett Nagysurány otthonában
került sor. Egy pontért utaztunk a rangadóra,

át a besztercebányai DUKLA junior csapatában és a breznóbányai katonacsapatban
léptem pályára a hétvégeken. Az egykori
csehszlovák válogatott, Anton Hrušecký lett
az edzőm. Leszerelésemet követően végleg
elköteleztem magam a zselízieknek, ahol
egy évtizedet húztam le játékosként. Abban
az évben rajtam kívül Ševčík, Začka és Antal
is ide igazolt. Nagy volt az érdeklődés és a
lelkesedés a foci iránt a településen. Szurkolóink idegenbe is elkísértek bennünket szép
számban. Csapatunk közönségcsalogató

Garamszentgyörgy. Tizennyolc versenyző részvételével immár negyedik alkalommal rendezték meg a mintegy kilencszáz
lakosú településen a Szabó József Sakk
Emlékversenyt. A helyiek mellett a zselízi
és a csatai IV. és V. ligás játékosok a svájci
rendszer alapelvei szerint kerültek szembe
egymással. A szervezők igényes munkáját
számítógép segítette a szabályokat alkalmazó párosításban. A hétfordulós megmérettetésből a zselízi Kakačka József került ki
győztesen, megvédve ezzel tavalyi elsőségét.
Érdekességnek számít, hogy valódi családi verseny zajlott, hiszen a képzeletbeli
dobogó harmadik fokára a nyertes fia, i.
Kakačka József állhatott fel. „Közel két évtizedes pangást követően négy évvel ezelőtt
községünkben újraindult a sakkélet. Nyolc
regisztrált tagunkon kívül sokan hobbiként
űzik a táblajátékot. A hagyományos karácsonyi tornán is tizenketten mérték össze
tudásukat” –tájékoztatott Kovács József,
a garamszentgyörgyi sakk-klub elnöke. A
jövőben számos vadonatúj rendezvénnyel
bővítik versenynaptárukat, hiszen a tagság
részéről növekvő igény mutatkozik az újabb
kihívások iránt.
(áb)
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Harminc éve alakult a Franz Schubert Vegyeskar
A második évtized első öt éve
(1992—1996)

kórus ezüstkoszorús minősítést szerzett.
1994 legemlékezetesebb fellépése az egyesült
A tízéves énekkarról és a kórus keretein belül államokbeli Composer Tours utazási iroda
működő kamarakórusról az 1992. február számára szervezett önálló hangverseny volt
21-i jubileumi hangverseny után számos a Szent Jakab-templomban. Májusban elméltatás jelent meg a sajtóban, és ennek nyo- készült a vegyeskar első stúdiófelvétele az
Omega-együttes törökbálinti stúdiójában,
mán egyre szaporodtak a meghívások.
1992. március 14-én Rózsaszentmárton- majd néhány héttel később ismét megtelt
ban, másnap itthon lépett fel a kórus a már- a Szent Jakab-templom: a kórustalálkozón
cius 15. tiszteletére rendezett ünnepélyen. A a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi
passiót virágvasárnapon és nagypénteken Énekkara és a tiszaújvárosi Énekszó Baráti
is a kórus énekelte. (1994-től már csak a Kör mellett mindkét zselízi kórus fellépett.
nagypénteki passió előadására vállalkozott, Májusban a kamarakórus a II. Bartók Béla
és 1999 után többé erre sem mutatkozott Zenei Találkozón szerepelt, majd ősszel a
igény, pedig az ötszólamú feldolgozás híre vegyeskar a bécsi Nemzetközi Franz Schumesszire eljutott: sokan más járásokból is bert Kórusversenyen ötödik helyen végzett
Zselízre utaztak nagypénteken, hogy az ün- az erős nemzetközi mezőnyben. Ősszel
nep jelentőségéhez méltó módon hallgassák újabb koncertet kért az amerikai Composer
meg Krisztus szenvedéstörténetét.) A televí- Tours iroda, és a katolikus templom ezúttal is
zióban két portréműsor is bemutatta a zse- teltházzal fogadta a vegyeskar és a kamarakólízi kórusokat. Májusban a Szlovák Televízió rus színvonalas fellépését.
1995-ben a kamarakórus a Csengő ÉnekMagyar Adása a kamarakórusról, júniusban a
Magyar Televízió Zenebutik című műsora a szón, a gyermekkarok országos versenyén
vegyeskarról sugárzott egy-egy összeállítást. bemutatókórusként szerepelt. A Szent Jakab(Ez utóbbi szereplés Vladimír Drobný és az templom 600 éves freskóiról szóló előadást
Omega-együttesből ismert Benkő László követő misén a vegyeskar gregorián liturgiát
énekelt. Októberben Szokolay
Sándor jelenlétében énekeltünk
a sopronhorpácsi kórustalálkozón, és számos hazai vendégszereplésünk mellett (Felsőszecse,
Érsekújvár,
Tardoskedd…)
Egerbe is ellátogattunk, a Bartók
Béla Kórustalálkozóra.
Az 1996-os évben egymást érték a fellépések itthon
és külföldön. A kamarakórusok
Dunaszerdahelyen tartott országos
versenyén nagyszerűen helytálló
Michal Kováč fogadására várva
(Foto: Benyák József)
kamarakórusunk a galántai
Kodály Napokon ezúttal is
közbenjárásával jöhetett létre.)
1993 április—májusában a kamarakórus „csak” ezüstkoszorús minősítést nyert, és
nagy sikerrel szerepelt a miskolci nemzetközi a vegyeskar is ezüstöt kapott. A júniusi,
kamarakórus-fesztiválon. Ezt követően a ka- Zselízen szervezett Nemzetközi Kulturális
marakórus színvonalas műsorral örvendeztet- Fesztiválon a vegyeskaron és a kamarakóte meg a városháza esketőtermében a Nemzet- ruson kívül fellépett az ipolysági gimnázium
közi Franz Schubert Intézet Zselízre látogató énekkara (egykori kórustagunk, Béres Gábor
tagjait. A galántai Kodály Napokon mindkét vezetésével), a sopronhorpácsi Szentirmay

A kamarakórus a bécsi Franz Schubert Kórusversenyen 1996-ban
Vegyeskar és a lévai Domovina kórus. Kamarakórusunk július elején majdnem egy teljes
hétig vendégeskedett a Makói Nemzetközi
Művészeti Fesztiválon, és ezúttal a nyarat
sem tölthette pihenéssel. Augusztus 18-án
délelőtt a budapesti Néprajzi Múzeumban
lépett fel önálló műsorral, este pedig Komáromban, a Magyar Reformátusok III.
Világtalálkozójának záróünnepélyén énekelt.
Másnap Ópusztaszeren, illetve augusztus
20-án a Magyarok Világkórusának tagjaként
Kecskeméten szerepelt a millecentenáriumi
ünnepélyen. Szeptemberben a zselízi kopjafa avatásánál szolgált énekével, októberben
pedig Michal Kováč köztársasági elnököt
köszöntötte a Szent Jakab-templomban. A
bécsi Nemzetközi Franz Schubert Kórusversenyen ezúttal a kamarakórus vett részt
– korántsem olyan szép eredménnyel, mint
két évvel korábban a vegyeskar. Emellett
1996-ban számos akalommal szerepelt Zselízen kívül (Garamszentgyörgyben, Garamkissallón, Garammikolán, Léván). (Folytatjuk)
–hg–

Köszönet az öregdiákoknak
Tisztelt volt Diákok!
Az utóbbi napokban kellemes meglepetésben
volt részünk. Megszépült az öltözőnk, az osztályok kiegészültek néhány bútordarabbal.
Tanárainktól megtudtuk, hogy ezt Önöknek köszönhetjük. Köszönjük, hogy hozzájárultak iskolánk berendezésének szebbé
és kellemesebbé tételéhez. Ezúton szeretnénk
mi, a Comenius Gimnázium diákjai köszönetünket kifejezni az anyagi támogatásért.
Köszönettel az iskola diákjai nevében
Goda Nikoletta,
a diáktanács elnöke

Tisztelt „Öregdiákok”!
Ezúton szeretném én is a magam és a kollégáim nevében megköszönni hozzájárulásukat. Nem fogom elfelejteni azt a pillanatot,
amikor megtudtam, hogy milyen ügyben kerestek meg, hiszen
napjainkban egyre ritkább az emberi önzetlenség. Nagyon nagyra értékeljük különösen azért, mert a mostani gazdasági helyzet
nagyon sok embertársunkat sújtotta, mégis akadnak olyanok, akik
segíteni akarnak.
Hogy kik ők? Az 1962-es évben érettségizett évfolyam diákjai:
Gregor Lajos, Andriskin József, Črepné Hugyecsek Ella, Juhász
József, Kulcsár Szabó Nándor, Luky Lajos, Nagy Béla. Köszönjük!
Cserba Katalin,
az iskola igazgatónője
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Í r j uk, mondjuk h el yes en !

Mi mindenre jó a „kerül” szó?
Nem szívesen ismétlem magam, de ezt most
részben meg kell tennem. Rovatunkban,
egész pontosan a 2008/6. számban A bőbeszédűségről és a terjengősségről írtam. Akkor úgy
gondoltam, az akkor leírt három mondat tanulságos útmutató lehet azoknak, akik olykor
meghívókat, műsorismertetéseket fogalmaznak, magyar nyelvű újságokba, folyóiratokba
tudósítanak. Persze, akkor sem feltételeztem,
hogy épp az én írásom fogja megváltoztatni a
nyelvhasználatot, hiszen még azt sem tudhatom biztosan, hogy akiknek címeztem, azok
olvassák-e időnként rovatunkat. Mivel egyre
gyakrabban kérnek meg (akár az ország
túlsó szegletéből is): nézzem át, javítsam
ki egy-egy meghívó szövegét, indokoltnak
érzem, hogy egy kissé behatóbban is szóljak
a jelenségről.
Napjainkban szinte minden értesítőnek, meghívónak nagyjából így néz ki a
szövege: „A Bergengóciai Balkezes Zenészek
Szövetsége meghívja Önt az ünnepi hangversenyre, amely 2012. április 1-jén, 18:00
órakor kerül megrendezésre a bergengóciai
művelődési otthonban.” Amikor egy ilyen
stílusú meghívót azzal a megjegyzéssel
küldtem vissza megfogalmazójának, hogy a

„kerül megrendezésre” helyett találjon ki valami mást, akkor a szöveget így „javította ki”:
„…amelyre 2012. április 1-jén, 18:00 órakor
kerül sor…” Tehát nem érezte, hogy itt valójában a kerül szóval van baj. Mert a kerül
szónak van számos „becsületes”, konkrét
jelentése is, és ilyen értelemben nem hibáztatható a használata. (Valaki az utcára kerül.
Ez a könyv 5 euróba kerül. Autójával egyet
kerül a lakótelep körül. Kerüli a szomszédját.) A nyelvművelők a kerül szót közéleti és
hivatali divatszónak tekintik, ha nem konkrét
jelentésében fordul elő. Érdemes megvizsgálnunk, miért mondják/írják mostanában
a bemutatják, feldolgozzák, felhasználják,
megrendezik… helyett azt, hogy bemutatásra
kerül, feldolgozásra kerül, felhasználásra kerül,
megrendezésre kerül. Mert ez a fajta megfogalmazás személytelen. Tehát a beszélő nem
tudja vagy nem akarja elárulni a cselekvő
kilétét. A fenti példában azonban ismert az
alany (a Bergengóciai Balkezes Zenészek
Szövetsége).
A megrendezésre kerül három okból
is hibáztatható: személytelen, terjengős és
indokolatlanul megnöveli a kerül szó előfordulását a beszédünkben. (A terjengősséget

Könyvbemutató a Magyar Házban

Beszélgetéssel egybekötött könyvbemutatót tartottak a
Magyar Házban február 11-én. A rendezvény vendége Csáky
Pál és Dunajszky Géza volt. Csáky Pál a Hullámvasút és az
Álom a szabadságról c. könyvét, Dunajszky Géza a Kínterhes
évek c. novelláskötetét mutatta be a zselízi érdeklődőknek.
Csáky Pál elmondta. 2009-ben megjelent könyvét
Miroslav Kusý nagyban megihlette. Tartalmát tekintve
az 1989–2009-es évek történéseit dolgozza fel, és ami
érdekes, először szlovák nyelven jelent meg. „Mennyire lehetünk elégedettek azzal, amit 20 év alatt elértünk” – tette
fel a költői kérdést, és részben rögtön meg is válaszolta:
„Kevesen lennének, akik maradéktalanul elégedettek lennének, én sem.” Az MKP exelnöke szerint a szlovák pártok a
jelenlegi választások alkalmával sem foglalkoztak programjukban a magyar kisebbség kérdéskörével. Eszmefuttatásában fokozatosan áttért az Álom a szabadságról c. könyv
kiindulópontjaihoz. A mű érdekessége, hogy eredetileg
egy másik könyvet kezdett írni Zoller Mihály és Zalabai
Zsigmond életének apropóján, végül mégis ezt írta meg.
„Az Álom a szabadságról a belső nemzettudatunkról szól.
Ugyanolyan magyarnak valljuk magunkat, mint a többiek,
pl. Magyarországon, de az nincs rendben, ha a hatalom
azt kéri a jobb boldogulásért, hogy identitásunk egy részét
adjuk fel” – jelentette ki a szerző.
Dunajszky Géza könyve a kitelepítések időszakát dolgozza fel egy felvidéki magyar család életén keresztül. A
szerző elmondta, hogy különös kötelék fűzi városunkhoz:
Csemadok-alkalmazottként a 80-as években a zselízi népművészeti fesztiválok egyik szervezője volt.
A rendezvény befejező részében kötetlenebb beszélgetés
alakult ki, amely során szó volt Csáky Pál Havelhez fűződő
viszonyáról és a választások előtti politikai helyzetről is. (ik)

más szavakkal is előidézhetjük egy főnév +
tartalmi ige szerkezettel: késedelmet szenved,
ismeretséget köt valakivel, leltározást végez.
Helyesen: késik, megismerkedik valakivel, leltároz.)
Amikor figyelmeztetem a meghívók
megfogalmazóit a megrendezésre kerül helytelenségére, hamarosan bevallják, hogy a bírált
szószerkezet nélkül nem tudnak a szöveggel
mit kezdeni. Pedig van néhány jó megoldás.
Például: „A Bergengóciai Balkezes Zenészek
Szövetsége meghívja Önt a 2012. április 1-jén,
18:00 órakor kezdődő ünnepi hangversenyére
a bergengóciai művelődési otthonba.” Vagy:
„Meghívjuk Önt a Bergengóciai Balkezes Zenészek ünnepi hangversenyére. Időpont: 2012.
április 1., 18:00 óra. Helyszín: bergengóciai művelődési otthon”. Ugyanez laza, „iúsági” stílusban: „Gyere el a Bergengóciai Balkezes Zenészek
hangversenyére! Mikor? 2012. április 1-jén, 18:
00 órakor. Hová? A bergengóciai művelődési
központba”.
Sajnos, az országos terjesztésű sajtó sem
mutat mindig jó példát, egyetlen szlovákiai
magyar rádiónk pedig napjában többször is
szajkózza a „kerül megrendezésre” fordulatot.
Horváth Géza

A sportklub célja: jó helyezés,
továbbjutás, de főleg a fiatalok nevelése
Az A csapat zselízi labdarúgói, akik a táblázat élén teleltek át, az őszi eredmények megtartása érdekében az edzéseken kívül felkészülési mérkőzéseken
is részt vettek. A helyi sportpálya által nyújtott lehetőségeknek köszönhetően,
mely edzőpályával is rendelkezik, a zselíziek minden eddigi mérkőzésüket hazai
pályán játszották. Az ellenfelek a közelebbi és távolabbi környék csapatai voltak,
köztük a 4. ligás Gúta, Szőgyén, vagy a 3. ligás Újbánya együttese.
Az előkészületi meccsek előtt a zselízi focisták teremlabdarúgó-tornán vettek részt Léván, ahol harmadik helyen végeztek. Sorrend: 1. Nagyölved (3. liga),
2. Léva (3. liga), 3. Zselíz, 4. Hontfüzesgyarmat (5. liga), 5. Podluzsány (területi
bajnokság), 6. Hontvarsány (területi bajnokság).
Az edzésekbe bekapcsolódtak az új ill. régi-új játékosok is. „Tomáš Krenčan
Léváról jött vendégjátékra, Peter Kokoška műtét után lábadozik, Ľuboš Barecz
külföldről tért vissza, Barecz Norbert szintén vendégjátékos. Rajtuk kívül részt
vett a felkészülésben az iúsági keret két tagja, Denis Dobrovický és Erik Štuller,
akik a bajnokság tavaszi fordulóiban még az iúsági csapatot erősítik” – mondta
el az A csapat edzője, Štefan Štuller. Az edző szerint a cél a táblázat élén maradni,
hisz „a továbbjutás nagy örömet jelentene”. A hosszú távú, legfőbb cél azonban
a fiatal játékosok kinevelése, és az iúsággal legalább a jelenlegi szinten foglalkozni a jövőben is. Az esetleges továbbjutás a klub anyagi megterhelését is
jelentené, ami az edző szerint nem sok jóval kecsegtet. „Jelenleg a hivatalos kiadásunk egy mérkőzésre a diákcsapat esetében 40, az iúságiéban 45, az A csapat
esetében pedig 265 eurót tesz ki, de még nem számoltam az idény kezdetén
kifizetendő nevezési díjat és az útiköltséget” – mondta az edző, és hozzátette,
hogy a továbbjutás nemcsak a játékosok jó teljesítményének kérdése, hanem
bizony a klub anyagi lehetőségei is befolyásolja. Erről azonban még korai beszélni, a tavaszi idény csak most kezdődik, ezért most annak van itt az ideje,
hogy a játékosoknak sok sikeres mérkőzést és kedvező eredményeket kívánjunk,
a szurkolók pedig sok örömet leljenek a csapat teljesítményében.
(ik)
A zselízi csapat felkészülési mérkőzéseinek eredményei: MŠK – P. Ruskov
5:0, MŠK – S. Tekov 6:2, MŠK – Kolárovo 1:3, MŠK – Svodín 8:1, MŠK – Šurany 3:1, MŠK – N. Baňa 3:1.
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Kevesebben vagyunk...
2011-ben 59 gyermek született Zselízen, közülük 28 fiú és 31
lány. A lakosok száma az év végén 7210 volt, ami 48-cal kevesebb, mint
Év

2007
Össz.

Született

50

Elhunyt

101

Elköltözött

116

Ideköltözött

116

2008
férfi/
nő
23
27
49
52
46
70
52
64

Össz.
75
91
122
128

2009

férfi/
nő
41
34
49
42
48
74
55
73

Össz.
54
97
77
132

férfi/
nő
29
25
49
48
37
40
57
75

2010-ben. Városunk lakosságának csökkenését egyrészt az a tény befolyásolta, hogy az elhalálozások száma 71 volt, ami jelentősen túlszárnyalta a születések számát, másrészt viszont a lakosok áttelepülése is
negatív eredményt hozott: múlt évben 69-en jelentkeztek be állandó
lakosnak Zselízre, viszont 116-an költöztek el városunkból. Tavaly 26

házasságkötés történt, ebből 7 volt egyházi és 19 polgári szertartású.
A lakosok számához hasonlóan az esküvők is csökkenő tendenciát mutatnak. 2007-ben 32,
2008-ban 37, 2009-ben és
2010
2011
2010-ben 30-30 házasságot
férfi/
férfi/
kötöttek. A 2010-es éven
Össz.
Össz.
nő
nő
kívül, amikor 15-15 volt az
29
28
egyházi és a polgári szertar64
59
35
31
tások aránya, minden évben
25
42
a polgári szertartások voltak
66
77
41
35
túlsúlyban.
40
32
A mellékelt táblázatból
98
69
58
37
látjuk, hogy a születések
54
50
és az elhalálozások száma
117
116
63
66
az utóbbi öt évet tekintve
Feldolgozta: ZSH, forrás: városi hivatal
csak 2010-ben volt egyensúlyban, a többi évben többen haltak meg, mint születtek. A
lakosok migrációját illetően az elmúlt öt évben csak 2007-ben volt
tapasztalható egyensúly, a következő években többen költöztek el városunkból, mint ahányan érkeztek. Az utóbbi 5 évben 184 személlyel
csökkent városunk lakossága, 7394-ről 7210-re.
(ik)

20 ezer euró a városi Lehetséges változások a munkásszállón
Nagy változásokra kerülhet sor idén
A rendkívüli képviselő-testületi ülés
épületek felújítására
a munkásszállón, amelyről ugyan a jóvá- vitájában elhangzott az épület más célú
Az idei költségvetés takarékossági
intézkedései, melyek a válsághelyzetre
reagálnak – hiszen a város az adókból kevesebb bevételhez jut mint az elmúlt időszakban – nagyban érintik az építkezéseket
és a területfejlesztést is. Ez az ágazat idén
58,4 ezer eurót fordíthat általános gazdálkodásra és 68 ezer eurót befektetésekre.
A városi hivatal és a városi rendőrség épületeinek karbantartásával is számolnak:
mindkét esetben 10-10 ezer eurós összeg áll
rendelkezésre. Tervdokumentációk beszerzésére idén 16 ezer eurót különítettek el, ebből
6,5 ezer eurót a Mikolai utcai járdák terveire,
5 ezer eurót a munkásszálló felújításának
tervezetére, 2,5 ezer eurót a szociális lakások
és 2 ezer eurót a nyugdíjasklub javításának
projektjére szánnak. Területrendezésre, tanulmányok készítésére 5 ezer euró áll rendelkezésre, a városközpont területrendezési módosításaira pedig 10 ezer euró. A kedvezőtlen
pénzügyi helyzet valószínűleg az euróalapok
kihasználásának visszaszorulásához vezet,
ezt igazolja az a tény is, hogy a vissza nem
térítendő támogatások igénylésének előkészítésére 2000 eurót különítettek el.
(ik)

hagyott költségvetés nem tesz említést, de a
tavalyi rendkívüli ülésen a felszólalásaikban
maguk a városi képviselők vázolták ennek
lehetőségét. A költségvetésről való szavazás során viszonylag nagy teret szenteltek
a létesítménnyel összefüggő problémakörnek.
Az épület alapvető problémája, hogy a lakásegységek
nem rendelkeznek saját vízés villanyórával. A munkásszállón 24 kétszobás, fürdőszobás lakás és 11 egyszobás
lakás van (közös fürdőszobával a folyosón), amelyek
olcsó szálláshelyül szolgálnak
azoknak a lakosoknak, akik
nem rendelkeznek standard
lakáskörülményekkel.
Az
egyes lakásokban névre szóló
számlázás hiányában ellenőrizetlenül pazarolják a vizet
és terhelik túl a villanyvezeték-hálózatot.
Közbeszéd tárgya, hogy néhány bérlőnek a
családtagjai is ide járnak zuhanyozni, mert
itt a víz „ingyen” van, illetve rezsóval fűtenek, amit az ember a saját lakásában biztos
nem engedne meg magának.
Félix Béla, a városi vagyonkezelési részleg vezetője szerint a helyzet optimális megoldását jelentené a létesítmény felújítása,
amelynek keretében csökkentenék az 1957ben készült épület energiaigényességét, és
beszerelnék a szükséges mérőeszközöket az
egyes lakásokba. Az ehhez szükséges anyagi
fedezetet viszont el kell különíteni a város
költségvetésében. Ha az épület a továbbiakban is hasonló célt fog szolgálni, a felújítás
elkerülhetetlenné válik.

felhasználásának a lehetősége is, mint
a szükséglakás, de ezt közelebbről nem
részletezték. Nem nehéz azonban kitalálni,
hogy ha meg is változik az épület rendeltetése, a felújítás akkor is elkerülhetetlenné
válik. Ha munkásszállóként marad meg,

sokan azt javasolják, szigorítsák a lakáskiutalásokkal kapcsolatos szabályokat. Rámutattak arra a tényre, hogy a tavalyi utolsó
negyedévben a bérletidíj-hátralék elérte
a 11,5 ezer eurót. Habár a város lépéseket
tesz ennek megoldására, és gyakrabban
folyamodik végrehajtáshoz, nem sikerül
tartósan csökkenteni a bérlők adósságát.
A megelőzés ebben az esetben is hatékonyabb megoldásnak tűnik, főleg amikor
nagyobb az érdeklődés a munkásszálló
iránt: az érdeklődők alaposabb válogatásával megelőzhető lenne, hogy a kedvezőtlen helyzeteket végrehajtók és kilakoltatás
igénybevételével kelljen megoldani, ami
a város számára is költségesebb és hosszadalmasabb megoldás.
(ik)
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Tart a lelkesedés Garammikolán
A Garammikolai Polgári Társulást 2010 vé132-en vagyunk. Meg kell azonban említeni,
gén alapították. A szervezet rögtön a kezdehogy nem sikerült kellőképpen megnyerni
tektől fogva nagy támogatottságot élvezett a
a fiatalokat, akik közül csak kevesen jönnek
mikolai lakosok részéről, akik közül sokan
közénk.
még az alakuló ülésen beléptek soraiba.
Mik a céljaik az elkövetkező időszakra?
Másfél évnyi fennállása alatt a szervezet
– Idén is szeretnénk megismételni néhány
több hagyományteremtésre ambicionáló
sikeres, tavalyi rendezvényünket. Gondolok
rendezvény alapját is lerakta, és számos
itt a farsangi mulatságra, amelyet februalkalommal rendezett társadalmi munkát,
árra terveztünk, márciusban a nőnapra,
amely során tagjai építették-szépítették körmájusban a majálisra és az anyák napjára,
nyezetüket. A társulás tevékenységéről Pavol
júniusban a gyermeknapra, júliusban a
Ivan elnökkel beszélgettünk.
Lassan másfél éve működik
a szervezet. Mi az eddigi legnagyobb sikere a Mikulčan polgári társulásnak?
– Társulásunk 2011 novemberében ünnepelte fennállásának első
évfordulóját. A megalakulás óta
azt tartom a legnagyobb sikernek,
hogy a mikolaiak „felébrednek”,
aktívan részt vállalnak környezetük csinosításában és a társulás
munkájában. A megalakuláskor
az volt a célunk, hogy lehetővé
tegyük az emberek találkozását, beszéljük meg, mi aggasztja
őket, mit kellene Mikolán megváltoztatni. Kezdetben a lakosok
szkeptikusak voltak, néhányan
állították, hogy ennek nincs
értelme, hogy meglátásaikat, ész- Pavol Ivan az alakuló ülést vezeti
revételeiket úgyis figyelmen kívül
gulyásfőző verseny 2. évfolyamára, auhagyják. Egy idő után azonban, amikor már
gusztusban a lecsófőző verseny 2. évfolyasikerült néhány rendezvényt megszervezni,
mára, a nyugdíjas találkozóra és év végén
elmondták ötleteiket, a társulás tevékenya karácsonyi találkozóra. Ezeken kívül
ségével kapcsolatos véleményüket.
projektet dolgoztunk ki az óvoda épülete
Hogyan értékeli a tavalyi évben végzett
előtti terület revitalizálására, és továbbra is
tevékenységet és az elért eredményeket?
szeretnénk csinosítani városrészünk környe– Társulásunk másfél éves fennállása alatt
zetét. A Szlovákiai Horgászszövetség helyi
több sikeres rendezvényt szerveztünk, meszervezetével közösen tervezzük kitisztítani
lyek közül csak néhányat említek: farsangi
mulatság, nőnap, anyák napja, gyermeknap,
gulyás- és lecsófőző verseny, búcsúi mulatság, a városi kulturális központtal közösen
Vészjósló, gyökeres pangást követően, tavaly
rendezett Irodalmi Kávéház, melynek vendége Pavol Korbel volt, aki régebben Mikotökéletesen beindult a gépezet a CSEMADOK
lán élt, továbbá beszélgetés Molnár Jánossal,
helyi alapszervezetében. A mintegy négyszáz
Mikola szülöttével, nyugdíjasok karácsonyi
taggal büszkélkedő egyesület a példaértékű
találkozója, melyen felléptek a mikolai és
tevékenységet végző személyek gyülekea zselízi óvodások, iskolások és mások.
zetévé vált. Klimaj Krisztina és Melczer Ákos
Meg kell jegyeznem, hogy rengeteg társaszavalata és prózamondása keretbe foglalta a
dalmi munkát végeztünk – összesen 865
CSEMADOK évzáró közgyűlését. „A közelórát – a mikolai óvoda környékének rendmúltban tudatos csapatépítésbe kezdtünk
betételén, kerítésének megjavításán, kitisztíés megfogalmaztuk egy modern civil szertottuk a helyi temetőben a régi, elhagyatott
vezet jövőképét. Örömünkre szolgál, hogy
sírokat, kivágtuk a bokrokat, rendbe hoztuk
sikerült felkeltenünk a fiatalok érdeklődését is
az egykori kompot, díszbokrokat ültettünk.
a rendezvényeink iránt” – emelte ki a minden
Mivel és hogyan sikerült megszólítaniuk
apróságra kitérő értékelésben Melczer Gábor,
a mikolaiakat, és milyen mértékben tudaz alapszervezet elnöke. Ezúttal könnyű dolga
ták őket mozgósítani?
volt, hiszen tavaly színvonalas összejövetelek
– A jövőben is szeretnénk bekapcsolni a
tömkelegével halmozták el az érdeklődőket.
tevékenységünkbe az embereket. KezdetFocitornán és kerékpártúrán vettek részt,
ben a társulásnak 65 tagja volt, ma már

a Garam mikolai szakaszát, facsemeték és
díszbokrok kiültetését.
Nemrégiben társulásuk bejelentette, mik
az elsődleges céljaik, amihez szükség van
az önkormányzat segítségére. Ez elég széles tevékenységi spektrum. Mi az abszolút
fontos, mi az, amit a lehető legrövidebb
időn belül szeretnének elérni?
– Tavaly Mikola városrész lakosai társulásunk közbenjárásával kinyilvánították, min
szeretnének változtatni, mi az, amit az önkormányzatnak meg kellene
oldania. Több ilyen is felmerült,
de az első helyen biztosan az
Sznf utcai járda szerepel, amely
a zselízi temetőtől Mikola
végéig tart, és katasztrofális
állapotban van. Fontos lenne
megoldani a csatornázást is,
helyiséget találni a társulás
találkozói számára, megjavítani az Sznf utcai országutat, és
parkolót létesíteni a mikolai
temető előtt. Szükséges lenne
egy pénzcsomagot elkülöníteni a város költségvetésében
Garammikola részére, annak
meghatározásával, hogy az
adott évben milyen konkrét
célra használják fel.
Szeretne még valamit hozzátenni az elhangzottakhoz?
– Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek és részt
vesznek Mikola városrész fejlesztésében.
Minden tagnak, szponzornak, támogatónak,
akik nagy mértékben hozzájárultak társulásunk sikeres tevékenységéhez – a közterületek felújításához és a kulturális rendezvények
megszervezéséhez.
Köszönöm a beszélgetést.
Levicky László

Öntudat, összefogás, együttgondolkodás
megemlékeztek az államalapításról és az
aradi vértanúk kivégzésének emléknapjáról,
majálist, gulyásfőző versenyt és lecsópartit
szerveztek, sort kerítettek a versbarátok
találkozójára. Nagy visszhangot váltott ki a
néphagyományokat felelevenítő játszóház
is, gyermekek és felnőttek pedig együtt hangolódhattak rá a karácsonyi készülődésre az
adventi időszakban. Az évértékelőn új ötletek
fogalmazódtak meg. A leglényegbevágóbb,
hogy minden korosztály számára elérhető és
vonzó programokat szervezzenek elsősorban
a saját otthonukban, a Magyar Házban. „Magyarságunk vállalása, nemzeti öntudatunk
erősítése, az összefogás és az együttgondolkodás jellemzi majd jövőbeni munkánkat”
– hangsúlyozta a helyi magyar közélet irányítója, Melczer Gábor.
(ág)
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Elszámolatlan
támogatás 2009-ből

A várostól kapott 2009-es dotációt
a szervezetek egyike a mai napig sem számolta el. Erről is szól a főellenőr jelentése, aki
a tavalyi második félévben ennek a problémakörnek is figyelmet szentelt. Ez az
intézmény nem számolta el a 3403,36
eurós támogatást. 2009-ben a városhoz
33 támogatást igénylő kérvény érkezett, 11 létesítmény között 32 094 eurót
osztottak szét. Ezek közül 27 projektet
valósítottak meg. Három szervezet csak
részleges elszámolást nyújtott be a támogatás jogos felhasználásáról. A főellenőr
jelentésében javaslatot tett a megállapított hiányosságok kiküszöbölésére.
(ik)

A lakbérhátralék közel
70 ezer eurót tesz ki

A városi képviselő-testület novemberi ülésén elhangzott tájékoztató jellegű
beszámolóból kiderült, hogy a munkásszálló 17 lakásáért a bérlők összesen
11 745,57 eurós adósságot halmoztak
fel. Öt lakásban az adósság 1000 eurónál több volt, kettőben még 1500-nál is
több. Az október végi adatokból kiderül,
hogy ebben az időszakban 6 esetben már
kiürítették a lakást és folyamatban volt
a végrehajtás, illetve bírósági eljárást
kezdeményeztek az adósság behajtása érdekében. Három esetben részletfizetésben
állapodtak meg. Két bérlővel megegyezés
alapján megszüntették a bérleti viszonyt,
egy esetben már benyújtották a bírósági keresetet az adósság behajtására, egy
másik esetben pedig felszólítást küldtek
a hátralék kifizetésére. További esetekben
felszólítást küldtek a lakás kiürítésére
vagy utolsó felszólítást a lakás kiürítése
előtti lakbérhátralék kifizetésére. A jelentés szerint október végéig csupán egy bérlő
törlesztette teljes egészében az adósságát
a 17 közül. Az Sznf utcai városi lakásban
szeptember végén 1233,76 eurós adósságot
jegyeztek. Időközben a lakást kiürítették,
és nyilvános árverésen eladták.
A gondozóházban a város a tavalyi
harmadik negyedév végén 13 adós bérlőt
tartott nyilván, akik tartozása összesen
21 836,97 euró volt. Két esetben az adósság
meghaladta a 6 ezer eurót. A Rákóczi utcai
bérházban 2011 október végén 8 adóst
jegyeztek, hátralékuk 7463,7 euró volt.
A legnagyobb adósságot felhalmozó bérlő
1900 euróval tartozik. A nem lakás céljait
szolgáló helyiségekért heten halmoztak fel
adósságot, 27 636,15 euró értékben, a legnagyobb adósnak 18 ezer eurós a tartozása.
(ik)

Megvalósult a projekt célja
A Zselíz és Isaszeg vállalkozói infrastruktúrájának fejlesztése projekt hozadéka nem
csupán az volt, hogy felújították a városközpontban levő Szolgáltatások Házát, és ingyenes
vállalkozási tanácsadást nyújtottak az érdeklődőknek. A projekt keretében négy konferenciát
is rendeztek, melyek a zselízi és isaszegi vállalkozók közti kapcsolatépítésre irányultak.
Az első két konferenciát tavaly tartották: az elsőt Léván, a másodikat Isaszegen. A következő
konferencia február 20–21-én volt a lévai Astrum Laus Hotelben. Ezek meghatározott célja
volt, hogy létrehozza és támogassa a partnervárosok vállalkozóinak határon átívelő aktív
együttműködését. A konferencián a határon átívelő együttműködés reményében érkezett
vállalkozókon kívül jelen volt a két város polgármestere: Bakonyi Pál és Hatvani Miklós.
A konferenciát tematikailag két részre osztották a kis- és középvállalkozók aktivitásainak
széles palettáján belül: menedzsmentre és marketingre. Az első témáról az érdeklődőknek
PhDr. Antalík Imre, a komáromi Selye János Egyetem közgazdasági karának tanára tartott
előadást. Előadásában négy
pillérre helyezte a hangsúlyt:
innovációs
menedzsment,
emberi forrás, az alkalmazottak motivációja és
stratégiai menedzsment. Az
előadó megemlítette a családi
vállalkozásokat is. Bemutatott
néhány elméletet is, amelyeket néhányan – akár ösztönszerűen is – már alkalmaznak
a gyakorlatban.
A marketingről
tartott
előadást Mgr. Kapusta Györgyi, PhD, a nyitrai Konstantin
Filozófus Egyetem filozófiai
karán dolgozik a mediális
kommunikáció és a reklám szak szakasszisztenseként, és lapunk munkatársaként is tevékenykedett. Bemutatta a terület alapfogalmait, miközben kihangsúlyozta, hogy a marketing nem
a vásárlók rászedését jelenti, és nem kizárólagosan a reklámról szól. A résztvevők megismerkedtek a marketing-koncepciókkal, a fogyasztói viselkedést befolyásoló tényezőkkel, a piac
elveivel, a marketingterv megalkotásának alapkövetelményeivel és további fontos marketingfogással, miközben az előadó gyakorlati példákkal és a résztvevők aktív bekapcsolásával
tette élvezetessé az előadást. A résztvevők vegyes csoportokat alkotva vettek részt a konkrét
vállalatok SWOT-elemzésében, néhányan közülük a brainstorming keretében többé-kevésbé
hasznosítható ötleteket is kaptak a továbbfejlődéshez. A csoportokban végzett közös munkának több célja is volt: a probléma jobb megértése, a marketingfogások gyakorlati hasznosítása, valamint a partnervárosok vállalkozóinak egymáshoz való közeledése, ami tulajdonképpen az egész projektnek a lényege.
(ik)

A Vállalkozói Szolgáltatások Központja
Zselízen a Béke u. 24 alatt, a második emeleten
INGYENES tanácsadást nyújt kezdő és működő vállalkozóknak a következő napokon:
nap

hétfő

8:00

12:30

kedd

8:00

16:30

szerda

8:00

12:30

csütörtök

8:00

12:30

téma

tanácsadó

jogi tanácsadás
könyvviteli és adóügyi
tanácsadás
pénz- és hitelügyi
tanácsadás
vállalkozói alapok

JUDr. Ondrej Mészáros
Helena Petrániová
Jozef Hain
Ing. Viera Šántová

Obsah tejto tlačovej správy nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.
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A Teplo GGE Zselízen
A Vágbeszterce lakosainak hőt és
melegvizet szolgáltató POV BYT
K., valamint a Szinnán (Snina),
Dévényújfalun (Devínska Nová
Ves) és Zselízen működő hőszolgáltatók összevonásával keletkezett egy új társaság, a TEPLO
GGE K., mely 2012. február
1-jétől végzi az ezzel kapcsolatos teendőket városunkban és
a többi említett városban. Az új
cég egyúttal a SOUTHERM társaság többségi részvényese is lett,
amely Dunaszerdahely nagyobb
részében biztosítja a hőszolgáltatást. „A Tenergo Brno így tagja
lett a GGE csoportosulásnak,
amelynek kötelékében végzi az
építkezések mérnöki tevékenységét, műszaki előkészületeit és
lebonyolítását, mind a társaságon
belül, mind a külső megrendelőknek” – mondta Tibor Ešek,

a zselízi üzem igazgatója.
A zselízi igazgató szerint egyre
inkább bevett gyakorlat, hogy
az önkormányzatok hőszolgáltatóit magántársaságok veszik át.
„Tizenöt évvel ezelőtt a városok
azon fáradoztak, hogy a meleget
saját maguk termeljék ki, nem
állt és ma sem áll rendelkezésükre azonban elegendő anyagi
keret a beruházásra, így aztán az
önkormányzatok egyre gyakrabban kínálják üzemeiket eladásra
vagy hosszú távú bérletbe.
A Teplo GGE társaság megpróbálja Szlovákia további városaiban is átvenni a kazánházakat.
Fő cél marad továbbra is a hő és
az elektromos energia előállítása
és szállítása, kombinált technológiák igénybevételével, lehetőség
szerint
megújuló
források,
dendromassza (fa, fahulladék)

és fitomassza (növényi hulladék,
szalma) felhasználásával.”
Tibor Ešek szerint a társaság eredeti elképzelései városunkban sem
változnak, a hangsúly az egykori
kórház területén történő beruházás folytatására helyeződik. „A
beruházó – a Medfin társaság
– szerződést írt alá vissza
nem térítendő támogatásról
az euroalapokból. A Fučík
utcai kazánházzal lehetőségeink határaira kerültünk. Van
ugyan némi tartalékunk, de ez
a volt kórház rekonstrukciójának
mértékétől függ. A közeljövőben
össze kell kötnünk a Fučík utcai
kazánházat a központival, hasonlóan, mint ahogy a keleti elágazást kötöttük a Sládkovič utca
irányába. Ha megvalósítjuk ezt
a déli elágazást, 80% : 20% arányt
produkálunk a biomassza javára

a gáz ellenében.” A környezetvédelmi szempontokon kívül
ez a lépés azt is eredményezheti,
hogy fokozatosan stabilizálódik
a hő ára. Pozitív változás következhet be a lévai Járási Építkezési Lakásvállalat új vezetőségével
való kapcsolatban és együttműködésben. A múltban a lévai
Járási Építkezési Lakásvállalat
és a Tenergo között feszült volt
a légkör, de Tibor Ešek szerint az
új vezetőséggel jó a kommunikáció, és jó irányban folytatódnak
a megkezdett tárgyalások is. Az elkövetkező időszakban a cég azzal
számol, hogy a munkásszállót és
kisebb házakat köt rá a rendszerre, melyek egyéni fűtési rendszere már elavult, és felújításuk
a tulajdonosoknak
problémát
jelenthet.
(ik)

A lehetőségekhez mérten objektív tájékoztatást
Az utóbbi időben nem volt időm rendszeresen elolvasni a Zselízi Hírmondót. Ma alkalmam és időm adódott, így aztán egyszerre
„futottam át” a januári és a februári számot. El kell ismernem, hogy
meglepett a tartalom. Nem akarom megítélni lapunk sport- vagy kulturális rovatait, mert ezeken a területeken nem ismerem ki magam.
Állítom azonban, hogy a képviselő-testület üléseiről szóló kommentárok vagy a város gazdasági és anyagi gondjait elemző cikkek inkább
a mesére emlékeztető stílusban íródtak, mintsem isteni sugallatra.
Bánt ez az állapot, mert az olvasókat így manipulálják és félrevezetik.
Úgy gondolom, hogy a város gondjait nem takargatni, elodázni kell,
hanem nyíltan beszélni róla, és főleg minél előbb megoldani. A másik
dolog, hogy mint ahogy a „nagypolitikában”, a válságos helyzet előidézői itt is csak nagyon ritkán vállalják érte a felelősséget. Ily módon

Közösen az objektivitásért
Érdeklődéssel olvastam a gazdasági bizottság elnökének írását, mely
a városi újság tájékoztatásáról szól. Az egyik szemszögből pozitív, ha a képviselő a média közreműködésével osztja meg nézeteit és információit választóival. Gyakrabban és szélesebb körben kellene ennek megtörténnie. Pozitívnak
tartom azt is, hogy a lakosok objektív tájékoztatását szorgalmazza.
Őket azonban biztosan érdekelné, melyek azok az információk, amelyek
a képviselő szerint nem objektívek. Ha ez valóban így van, javára válna az
íróknak és olvasóknak egyaránt, ha konkrétumok hangoznának el.
A városi képviselő-testületi ülésekről lapunkban híranyagot közlünk.
Döntésekről, határozatokról szóló kommentárok általában nem jelennek meg. Ha lennének, nem lehetnének objektívek, mert ez olyan műfaj,
amelyben a jegyzetíró kihasználva meglevő információit, saját szemszögéből elemezhetné a történéseket. Több oka is van annak, hogy nincsenek
lapunkban kommentárok, a fő ok, hogy az újságíró a képviselő-testületi
ülésen ül, figyeli a szavazást, de gyakran nem ismeri a kulisszatitkokat,
melyek zárt ajtók mögött, a szünetekben hangzanak el. Az információk
korlátozott hozzáférésével pedig felelőtlenség lenne a történéseket magyarázni. Maximum leírhatjuk őket. Arról, melyik szavazás miért úgy
történt, ahogy, leginkább maguk a szereplők tudnának beszámolni, akik
– jó esetben – ismerik az összefüggéseket. Ezt biztosan meg is teszik. De ha
objektívabb újságot szeretnénk, akkor ezt a lapot is használjuk fel ezeknek
a véleményeknek a közlésére! A nézetek sokszínűsége a garancia az adott
média objektivitására. És tulajdonképpen ezt szeretnénk. Levicky László

nem éreznek késztetést arra, hogy a város vagyonával szemben felelősségteljesen és gazdaságosan viselkedjenek.
A gazdasági bizottság tevékenységének kezdete óta többször is
rámutatott a képviselőkollégáknak, a város alkalmazottainak (és még
néhány polgárnak, akik a testületi üléseken jelen voltak) a városi gazdaság hiányosságaira. Világosan megnevezte a problémákat, és felvázolta
a lehetséges megoldásokat. Szeptemberben pontosan eltalálta az év végi
gazdasági deficitet, és figyelmeztetett az ebből adódó lehetséges gondokra. A város szűk vezetése a figyelmeztetések ellenére ignorálja az alapvető gazdasági játékszabályokat, és nem standard tevékenységet folytat,
ami állítólag a közelgő csőd visszafordítására szolgál.
Üdvözölném, ha a városi újság visszakerülne városunk lakosainak
objektív tájékoztatási forrásai közé.
Peter Martosy

A behajtandó bérleti díjak
összege elérte a 32 ezer eurót
Zselíz városa a tavalyi év végén 11 bírósági perben vett
részt, tudtuk meg a város bírósági pereiről szóló jelentésből,
melyet a városi képviselő-testület januári ülésén terjesztettek
be. Négy bírósági eljárást a város ellen folytattak, hetet a város
folytatott magánszemélyek ellen. A négy, város ellen folytatott
perből két esetben a felperes a város egykori alkalmazottja volt,
egy esetben nem vagyoni kártérítési perről van szó, melyben a
város a volt kórház és rendelőintézet jogutódjaként szerepel.
A negyedik esetben a ZH Kredit K. késedelmi kamatáról és
illetékéről van szó, amely felvásárolta annak a már megszűnt
biztosító társaságnak a követeléseit, amely a volt zselízi kórházzal szerződésben állt.
A város által kezdeményezett bírósági eljárások a ki nem
fizetett bérleti díjakat érintik, egy esetben lakáskiürítésről van
szó. A bírósági eljáráson kívül a város 14 végrehajtást is folytat
a nem fizető bérlők ellen. Hét bírósági eljárás esetében 3956,83
eurós összegről, a végrehajtások esetében pedig 32 434,46 euró
ki nem fizetett bérleti díjról van szó.
(ik)

2

2012. március

Zselízi Hírmondó

Átadták az építkezést...
1→

Terítéken
az Ekoferment
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Ez alkalommal hivatalosan is leleplezték M. R. Štefánik mellszobrát, mely a városi hivatal bejáratánál kapott helyet. Štefánik rövid méltatása után, melyet Jana Beníková, a városi könyvtár igazgatónője tartott, Bakonyi Pál polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy a felújítás
rendkívül változatos volt, rengeteg különböző tevékenységet foglalt magába. Végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a munkák sikeréhez.
(ik)

Ekoferment együttműködés
– döntés talán márciusban

védelmi övezet kihirdetésével kapcsolatos
állásfoglalását, elnapolta egy polgárnak
a városi földterület megvásárlására irányuló
kérelmét, jóváhagyta a kultúrház épületében levő helyiségek hosszú távú bérletét,
valamint az OTP Banka Slovensko kérésére bankautomata elhelyezését. A képviselő-testület határozatot hozott az Ipoly
Eurorégió társulásból és az Ipoly–Garam
Regionális Fejlesztési Ügynökségből való
kilépésről. A képviselők foglalkoztak az
oktatásügyi és kulturális bizottság ülésén elhangzottakkal, melyek keretében
felmerült a városi krónikás személyének
kérdése. Határozatot hoztak arról, hogy
a bizottság terjesszen elő javaslatot
a város krónikája vezetésének megoldására.
A vitában szó volt arról a lehetőségről,
hogy a város területét több választási
körzetre osszák fel (Polka Pál), a Comenius Gimnázium tornatermének megvásárlásáról (Sokol László, Gulyás Róbert),
valamint a város vezetésének és a város
területén működő polgári társulások
képviselőinek lehetséges nyilvános találkozójáról.
(ik)

A képviselő-testület februári ülésén határozott arról, hogy megszünteti egy korábbi
határozatát a város Ekoferment K-ben levő részesedése Mumbles K-nek való részleges
eladásáról. Gulyás Róbert javaslata széles körű vitát váltott ki az önkormányzati ülés előtt
és a napirendi pont tárgyalása során. A képviselők egy csoportjának nem titkolt szándéka
az volt, hogy a beruházás körüli átláthatatlan viszonyok miatt megszünteti a tulajdonrész
átruházásáról szóló határozatot. A képviselők tájékoztatásának margójára a polgármester
felkínálta: lehetővé teszi, hogy minden ilyen jellegű tárgyaláson részt vehessen néhány képviselő. Elmondta, ez a javaslat a kezdetektől érvényes, csupán az időzítéssel voltak gondok.
A napirendi pont megvitatása során szó volt a városi pénzügyekről is. Nem titok, hogy
a város 60 napon túli kötelezettségei elérik a 190 ezer eurót, határidőn túli kötelezettségei
a 140 ezer eurót, jelentette ki a polgármester, és az eredeti határozat érvényben hagyása
mellett érvel, állítva, hogy az ide vonatkozó szerződéseknek köszönhetően az önkormányzat nem kockáztat, a beruházó pedig jelentős előnyöket kínál a városnak. A kérdéshez
kapcsolódó beszámolójában a polgármester rámutatott arra, hogy amennyiben a város
határidőn túli kötelezettségei elérnék az 562,6 ezer eurót, teljesülnének a válságkezelési
folyamat, ill. később a kényszerfelügyelet feltételei. A beruházás előkészületeinek leállítása esetén a beszámoló pénzügyi nehézségekkel számol, amelyek megoldása vagy az
eredeti és átruházott jogkörökkel kapcsolatos bér-, rezsi- és egyéb kiadások csökVálasztások Zselízen
kentését (épületek, területek fenntartási
költségei, pl. iskolák, zöldövezet), vagy pedig az ezekhez nem kapcsolódó kiadások
Az előrehozott parlamenti választásokon való részvételi aránnyal kapcsolatos negatív
limitálását követelné (pl. dotációk, kultuelőrejelzések és az ezirányú várakozások ellenére a választási részvétel csaknem elérte a
rális és sportrendezvények beszüntetése).
60 százalékot. Országos tekintetben a választók 59,11%-a vett részt a választásokon, Nyitra
Annak a meggyőződésnek adott hangot,
megyében ugyanez a mutató 58,4% volt, a Lévai járásban 55,58%, Zselízen pedig 54,54%,
hogy a város beleegyezhet a határidő kimiután a 6030 választásra jogosult polgárból 3289 ment el szavazni.
tolásába, mert ezzel a lépéssel nem veszít
Az országos eredmények a követekzők: a SMER a szavazatok 44,41%-t szerezte meg (83
semmit.
parlamenti képviselője lesz), KDH 8,82% (16), OĽaNO 8,55% (16), Most–Híd 6,89% (13),
Ellenkező állásponton volt Martosy
SDKÚ 6,09% (11), SaS 5,88% (11). A győztes SMER Nyitra megyében 39,76%-ot szerzett,
Péter képviselő, aki egyebek mellett arra
a KDH eredménye 5,86%, OĽaNO
is rámutatott, hogy a technológia új, ki5,52%, Most–Híd 14,87%, SDKÚ
próbálatlan, ami környezetvédelmi kocká4,34%, SaS 4,46%. A Lévai járászatokkal jár. Gulyás Róbert szerint gyanús,
ban a sorrend és az eredmények
hogy a vállalat nagyvonalú bonuszokat
következőképpen alakultak: SMER
helyezett kilátásba a város részére. Gubík
34,67%, KDH 5,7%, OĽaNO 8,24%,
Emese arról tájékoztatott, hogy az EkoMost–Híd 16,74%, SDKÚ 4,69%,
ferment-beruházás befolyásolhatja a Selyz
SaS 4,64%.
Bútor jövőbeni növekedését, mégpedig a
Zselízi választási eredmények
tervezett körforgalommal kapcsolatban,
Az országos tekintetben győztes
amely lehetővé tenné, hogy a bútorgyártó
párt városunkban csupán a harcég egy 300-400 ezer eurós költségű lehajmadik helyen végzett, miután 708
tósáv megépítése nélkül csatlakozzon az
szavazattal 21,53%-os eredményt
országútra. A képviselők végül megállapíért el. Jobban teljesített az MKP,
tották, hogy ha esetleg meg is szavazzák
amely a 765 szavazatnak megfelelő
az eredeti határozat megszüntetését, a pol23,26%-os eredménnyel a második
gármester esetleges vétója nyomán a kölegtámogatottabb párt, a legtöbb, 1037 szavazatot a Most–Híd érte el, amelyet a zselíziek
vetkező ülésen minősített többséggel meg
31,53%-ának támogatását élvezi. A KDH 73 szavazattal 2,22%-ot ért el, az Egyszerű Emberek
kellene erősíteniük ahhoz, hogy akaratuk
és Független Személyiségek 149 szavazattal 4,53%-os támogatottságon állnak, az SDKÚ 133
megvalósuljon. Egy héttel a februári ülést
szavazatot (4,04%), az SaS pedig 126 szavazatot (3,83%) kapott. Városunk területén a legmagasabb részvételi arányt Garammikolán mérték, ahol a választók 58,97%-a élt alkotmányos
követően a polgármester a várakozásoknak
jogával. A legalacsonyabb részvételi arányt Nagypusztán jegyezték fel, ahol a választópolgárok
megfelelően megvétózta a határozatot.
csupán 42,25%-a vett részt a választásokon.
(ik)
(ik)

Átlagon aluli részvétel, Most–Híd-győzelem

eredmények
Zselízen:
1. Most - Híd 31,53%
2. MKP 23,26%
3. SMER 21,53%

Bővebben a 2. oldalon.
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Városi újság

A képviselők végül megállapították,
hogy ha esetleg meg is szavazzák
az eredeti határozat megszüntetését, a polgármester esetleges
vétója nyomán a következő ülésen
minősített többséggel meg kellene
erősíteniük ahhoz, hogy akaratuk
megvalósuljon.

ára: 0,35 euró
A jövőben is szeretnénk
bekapcsolni a tevékenységünkbe az embereket.
Kezdetben a társulásnak 65
tagja volt, ma már 132-en
vagyunk.
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Átadták az építkezést, leleplezték
a mellszobrot

Március 7-én, szerdán ünnepélyes keretek között adták át az építkezést A zselízi városközpont
közterületeinek felújítása projekt keretében, melyet a Regionális Operációs Program támogatott. Ebből a pályázatból újították fel a városközpontot a főtértől a magyar gimnázium egykori épületéig terjedően. Ezen a szakaszon a főút mentén mindkét oldalon új burkolat került
a járdára, kerékpárutat alakítottak ki, buszmegállókat, akadálymentes átjárókat létesítettek,
padokat, parki megvilágítást és új szemetesedényeket helyeztek el. A Nesti üzletközpont előtt
pihenőövezet létesült, a kultúrház előtt szökőkút örvendezteti meg az arra járókat.
Az ülésteremben megtartott ünnepélyes átadáson részt vettek az önkormányzat képviselői és alkalmazottai, vendégek, a felújítási munkákban részt vevő szervezetek képviselői.

Štefánik mellszobrát Bakonyi Pál polgármester és Milan Belica, a Nyitrai Kerületi Önkormányzat
elnöke közösen leplezte le.
A polgármester meghívását elfogadta Milan Belica, a Nyitrai Kerületi Önkormányzat elnöke,
Tóth Tibor, megyei képviselő, Verebély polgármestere és további környező önkormányzati
vezetők.
→2
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Választási

Februári önkormányzati ülés

Terítéken
az Ekoferment

A zselízi városi képviselő-testület rendhagyó módon a hónap közepén, február 16án tartotta 14. rendes ülését. A korábbi időpont oka az volt, hogy a képviselők időben
tudjanak dönteni a képviselő-testület tavaly
novemberi határozatánek megszüntetéséről,
mely a városnak az Ekoferment K-ben
való kereskedelmi részesedését ruházza át
a Mumbles K-re.
A testület tudomásul vette a kulturális
naptár és a kulturális szervezetek tavalyi
tevékenységének kiértékelését, jóváhagyta
az idei kulturális naptárat, tudomásul vette
a szabadidőközpont tevékenységéről szóló
beszámolót és az idei évre szóló tevékenységi tervét, valamint az oktatási hivatal tavalyi
tevékenységének értékelését. A képviselők
részletesen foglalkoztak a dotációs bizottság
létrehozására irányuló javaslattal. A vitában
ezzel kapcsolatban két kérdés merült fel:
hogyan biztosítsák a kérvényező szervezetek képviselőinek részvételét a dotációs
bizottság ülésein, és lesz-e egyáltalán miből
támogatást osztani. Végül a testület megszavazta a dotációs bizottság összetételét,
amelynek mind a 12 képviselő tagja lesz.
Hosszantartó vita kerekedett az eredeti határozat megszüntetéséről, mely
a városnak az Ekoferment K-ben levő
részesedését érintette. A javaslatot Gulyás
Róbert terjesztette elő. Az ezt a témát feszegető másfél órás vita után a képviselők megszavazták a 173/2011-es számú határozat
megszüntetését (7 igen, 1 nem szavazattal és
5 tartózkodással). A polgármester az eredeti
határozat megszüntetéséről szóló döntés
végrehajtását megvétózta.
A városi képviselő-testület jóváhagyta
a városnak a zselízi kastély körül húzódó
→2

