Na 39. riadnom zasadnutí MsZ 13. februára
sa konečne rozhodlo o osude plánovanej
bytovej výstavby v meste. Podľa rozhodnutia mestských poslancov sa v nasledujúcom
období bude realizovať výstavba bytového
domu a rekonštrukcia slobodárne. Investorom bude v oboch prípadoch trnavská spoločnosť Innovia, s.r.o.
(Viac na 3. str.)

SPRAVODAJCA

marec 2014, XV. ročník

Mestské noviny

Ide o naplnenie zákona č. 417/
2013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi, podľa ktorého bude
vyplácanie dávok hmotnej
núdzi podmienené odpracovaním minimálne 32 hodín
mesačne.
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cena: 0,35 eur
Gymnázium na Štúrovej
ulici v Želiezovciach je
od marca minulého roka
jednou zo štyroch škôl
zapojených do školského
projektu,
vytvoreného
pod záštitou programu
COMENIUS.
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Pozornosť zameraná
na parkovacie miesta
i kaštieľ
Mestské zastupiteľstvo zasadlo na svojej
40. schôdzi opäť netradične začiatkom
mesiaca, vo štvrtok 6. marca. V úvode
rokovania primátor informoval o napredovaní prípravy bytovej výstavby. Počas
prerokovania vyhodnotenia kultúrnych
kalendárov mestských inštitúcií Vojtech
Tomašovič informoval o technických
problémoch Domu kultúry s audiotechnikou. MsZ zobralo vyhodnotenie kultúrnych kalendárov na vedomie, schválilo
návrh kalendára kultúrnych podujatí na
tento rok, správu o činnosti školského
úradu a dodatok k VZN o verejnom poriadku.
Relatívne viac priestoru si vyžiadal materiál o modernizácii verejného osvetlenia
v meste, vychádzajúci z ponuky spoločnosti GREP Slovakia, s.r.o. Jej predstaviteľ,
Želiezovčan Marián Dostál sa na schôdzi
vyjadril, že navrhovanou technológiou
je schopný zabezpečiť vyšší svetelný tok
a zároveň aj garantovanú výšku úspory
elektrickej energie v meste. Polemiku
vyvolala otázka spĺňania normy STN, ako
aj energetický audit firmy OMS, ktorá sa
javí ako konkurencia prvej menovanej
spoločnosti, aj keď jej ponuka má odlišný
charakter. Poslanci aj záujemca súhlasili
s tým, že určité garantované technické
parametre bude potrebné zapracovať
do zmluvy, rozchádzali sa však v otázke
zabezpečenia pohľadávky voči mestu.
Aby tieto záležitosti mohli byť doriešené,
predkladateľ stiahol návrh z rokovania na
dopracovanie.
Zaujímajú sa o kemping
MsZ prerokovalo žiadosť Motoklubu Re→2

Štátna tajomníčka maďarského ministerstva spravodlivosti a verejnej správy Zsuzsanna Répás
otvorila 3. marca na pôde ZŠ s VJM v Želiezovciach informačnú kampaň Roka maďarských
žiakov II. stupňa. Kampaň bude prebiehať v 12 školách s VJM na Slovensku. V deň otvorenia
kampane sa žiaci želiezovskej ZŠ zúčastnili praktického vzdelávania v oblasti ekonomiky a osobných financií.
(foto: hg)

Zmluvy sú podpísané,
výstavba sa môže začať...
Aj keď bola zmluva o výstave bytov bežného štandardu v centre mesta schválená na
zasadnutí mestského zastupiteľstva v polovici februára a kdekto mohol predpokladať,
že hlavné ťažkosti prípravy výstavby sú za
nami, nebolo to celkom tak. Dohodu dvoch
strán, mesta a Innovie, zachytávali zmluvy,
ktoré boli schválené na zasadnutí MsZ 13.
februára. Ostatné malo byť len formalitou.
Predstavitelia firmy prišli na podpis zmluvy v deň konania ďalšieho zasadnutia MsZ
6. marca a pripravili predstaviteľom mesta
horúce chvíle aj studený pot. Kvôli podpisu
zmluvy sa najskôr vzdialil primátor a vedenie schôdze prevzal jeho zástupca Marek
Kepka. Keď však aj po hodine prichádzali

z kancelárie primátora informácie o tom, že
zmluva zo strany partnera stále nie je podpísaná, poslanci si urobili prestávku v rokovaní
a presunuli sa tiež k podpisu zmluvy. Po ďalšej hodine vychádzali skeptickí: partner má
stále nejaké výhrady. Nakoniec, ako sa hovorí, sa všetko na dobré obrátilo, primátor sa
s predstaviteľmi Innovie dohodol a zmluva
bola podpísaná. Podpis zmluvy teda zdarne
ukončil prípravnú fázu výstavby. Realizačná
fáza sa podľa zmluvy musí začať do konca
marca. Po dlhých ťahaniciach príprav tak
zostáva len dúfať, že horúce chvíle v otázke
nájomných bytov bežného štandardu najbližšie nastanú vtedy, keď si prví obyvatelia
spustia kúrenie, a nie skôr...
(ik)
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Pozornosť zameraná na parkovacie miesta i kaštieľ
1→

borned Flames o prenájom autokempingu.
Z dôvodovej správy i rozpravy bolo zrejmé, že samotný pozemok nie je v majetku
mesta, ale v správe Slovenského pozemkového fondu. „Preto pozemky pod areálom
nemôžu byť predmetom prenájmu. Mesto
môže prenajať iba zariadenie autokempingu, chatky, hygienické zariadenia
a prístupové komunikácie,“ vyhlásil vedúci odboru správy mestského majetku MsÚ.
Podľa predstaviteľa združenia sa členovia
chcú starať o zariadenie kempingu, budú
ho udržiavať a priebežne aj opravovať.
MsZ schválilo zámer prenájmu autokempingu, ako aj zámer prenájmu nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta. V rozprave rokovania o zámene pozemkov medzi
mestom a miestnou reformovanou cirkvou
Pavel Polka informoval kolegov, že obyvatelia blízkej bytovky začali spisovať petíciu
proti plánovanej výstavbe pastoračného
centra. Peter Martosy a Róbert Gulyás sa
vyjadrili, že ľahšie by odsúhlasili zámenu,
keby pripravovaná výstavba už mala konkrétnejšie kontúry. Podľa duchovného Tibora Révésza hlavnou pohnútkou žiadosti
bolo vysporiadanie pozemkov, preto zatiaľ
nemajú k dispozícii žiadne stavebné projekty. MsZ súhlasilo s uzavretím zámennej
zmluvy, vyhlásilo svoj majetok určený na
zámenu za prebytočný a schválilo zámer
prevodu nehnuteľností. Poslanci rozhodovali o žiadostiach o odpredaj pozemkov,
resp. častí pozemkov.

zasadnutiach uplynulého obdobia. Pavel
Polka a Ladislav Vékony pripomenuli dôležitosť sledovania stavu kontajnerov na
cintorínoch. Podľa Vojtecha Tomašoviča
zo správy je zrejmé, že situácia v oblasti správy cintorínov by sa mala zlepšiť.
Predstaviteľ správcu vyhlásil, že v tomto
roku plánuje obnovu fasády domu smútku v Želiezovciach a pristúpil k ponuke
na odkúpenie starých hrobových miest
v katolíckom cintoríne, kde je k dispozícii
už iba 12 hrobových miest. L. Vékony opäť
pripomenul katastrofálny stav domu smútku vo Svodove. „Kto bol na pohrebe vo Svodove, možno zaplakal nielen nad zosnulým,
ale aj nad stavom domu smútku,“ povedal
a dodal, že miestny podnikateľ prisľúbil
finančnú pomoc pri rekonštrukcii objektu. Ladislav Sokol navrhol zvážiť využitie
časti objektu bývalej svodovskej škôlky
na potreby domu smútku, kým sa situácia
nenapraví. MsZ zobralo správu o plnení
zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk na
vedomie. Tak isto učinilo v prípade správy
o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie. V rámci nej sa venovalo susedskému
sporu, ktorý rozvíril hladinu rokovania na
niekoľkých zasadnutiach v minulom roku
a ktorý strany dotiahli až na ministerstvo
dopravy. Podľa hlavnej kontrolórky ministerstvo rozhodlo v súlade s rozhodnutím
mesta, a teda potvrdilo, že postup mesta
v tejto veci bol správny.

„Kaštieľ treba riešiť tak či tak“
MsZ sa zaoberalo možnosťami podania
projektu do nórskeho fondu, zameraného
na rekonštrukciu kaštieľa a múzea. Na
prípravu projektu je málo času, mesto
podľa diskutujúcich pravdepodobne nestihne najbližší
termín a prostriedky z výzvy
nepostačujú na celkovú rekonštrukciu kaštieľa. Všetci
zástupcovia samosprávy sa
však zhodli na tom, že je
potrebné sa zaoberať prípravami na podanie projektu
vo veci kaštieľa. Poslanci
schválili návrh na úhradu
členského príspevku v Dolnohronskom
rozvojovom
partnerstve. Veľkú pozornosť venovali problematike
vytvorenia nových parkovaNa prelome februára a marca sa prikročilo k vypílenu niekoľkých stro- cích miest v meste, pričom
v rozprave odznelo aj viamov v reformátskom cintoríne.
cero nových nápadov. Výstaviteľ správcu Milan Haborák informoval stupom z rozpravy bolo uznesenie o úlohe
prítomných o tom, že za minulý rok neza- vypracovania rozpočtu investície na vyznamenali žiadnu sťažnosť na svoje služby. tvorenie čo najväčšieho počtu parkovacích
Sťažnosť nezaznela ani na zasadnutí, aj keď miest v meste i o vodorovnom vyznačení
otázka cintorínov bola témou na mnohých jestvujúcich parkovacích miest. MsZ sa
Správa cintorínov – zlepšujúca sa situácia, nedostatok hrobových miest
Následne prerokovali správu o plnení
zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk. Pred-

oboznámilo so správou o ekonomickej
efektívnosti programu ochrany objektov
mestskej polície. Veľký priestor si zásluhou dotknutých vydobyl návrh doplnku
sadzobníka poplatkov mestského múzea,
ktorý napokon nebol schválený. Poslanci sa
oboznámili so správou o činnosti mestskej
polície a výstupmi z komisií. V odpovedi
na interpelačnú otázku V. Tomašoviča, či sa
v tomto roku začne s budovaním chodníka
v Mikule odznelo, že žiadosť mesta už bola
posunutá na platobnú agentúru na posúdenie. Mária Harisová v diskusii upozornila
na vznik čiernej skládky odpadu na konci
Sládkovičovej ulice a žiadala riešiť záležitosť umiestnením fotopasce v predmetnej
lokalite.
(ik)

Termíny by mali
byť dodržané
Mesto sa môže v blízkej budúcnosti
venovať aj problematike bytov nižšieho
štandardu, nebude to však jednoduchá
záležitosť. Vyhlásil to primátor na rokovaní MsZ začiatkom marca, keď informoval poslancov o napredovaní príprav
bytovej výstavby v meste. Reagoval tak
na poslanecký návrh na začatie rokovaní o výstavbe bytov nižšieho štandardu
po rozbehnutí prác na ostatných dvoch
stavebných projektoch – bytoch bežného
štandardu a rekonštrukcie slobodárne.
Podľa Ladislava Vékonya v priebehu prác
môže partner, spoločnosť Innovia, dokázať svoju spoľahlivosť a ak sa tak stane,
môžu sa začať rokovania aj o bytovej
výstavbe plánovanej za parkom. Podľa
primátora rozhodnutie mesta je len jedna časť problematiky. Druhou je, či sa
nájde firma, ktorá by sa za tie prostriedky poskytované v štátnom programe
podujala na výstavbu, keďže výstavba
bytov nižšieho štandardu nie je natoľko
lukratívna ako bytov bežného štandardu.
„Firmy nechcú ísť do rizika. Požadujú,
aby mesto byty odkúpilo v každom prípade, bez ohľadu na to, či získa dotáciu.
Môžem v tejto veci začať rokovania, ale
nebude to jednoduché,“ povedal primátor. Poslancov informoval aj o tom, že
podľa riaditeľa Innovie sa výstavba bytov bežného štandardu bude môcť začať
v stanovenom termíne do konca marca.
(Ešte v ten istý deň bola zmluva medzi
mestom a Innoviou aj podpísaná.) Rekonštrukcia slobodárne sa má rozbehnúť
do konca apríla a podľa neho zatiaľ nič
nenasvedčuje tomu, že by tento termín
nemal byť dodržaný.
(ik)
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Zmluvy o bytovej výstavbe schválené
vené nové zmluvy medzi týmito subjektmi.
Hneď v úvode rokovania sa Peter Martosy aj
Róbert Gulyás vyjadrili, že netrvajú na tom,
aby sa budova s nájomnými bytmi nízkeho
štandardu vybudovala súbežne s bytmi
bežného štandardu a rekonštrukciou slobodárne. Podľa primátora je výstavba bytov
nízkeho štandardu menej lukratívna ako
ostatné dve pripravované investície. Podľa
neho nie je isté, že po vybudovaní bytov
v centre a rekonštrukcii slobodárne sa ešte
nájde niekto, kto by pristúpil na budovanie
nízkoštandardných bytov. „Upustenie od
výstavby bytov nižšieho štandardu je vážnou
zmenou oproti pôvodnému zámeru, preto je
dôležité, aby za takéto rozhodnutie poslanci
zobrali aj zodpovednosť,“ dodal Pavel Bakonyi. Podľa Pavla Polku malo zastupiteľstvo
takto podrobne, ako prípravu výstavby
nájomných bytov, rozoberať aj ďalšie témy.
Viacero poslancov vyjadrilo rozčarovanosť
z toho, že na rozdiel od pôvodnému zámeru by bytovka s nízkym
štandardom mala byť
realizovaná montovanou
kontajnerovou, nie murovanou
technológiou.
Podľa primátora musí byť
neoddeliteľnou prílohou
zmlúv aj projektová dokumentácia k stavebnému konaniu s výkazom
výmer a sieťovým diagramom postupu prác.
„Kým tieto dokumentácie
nebudú zo strany Innovie
Vizualizácia bytového domu s bežným štandardom podľa Innovie
predložené, zmluvy nepodpíšem. Považujem to
bytov samosprávy, ktoré pri realizovaní za zásadné. Ako chcete určiť cenu a rozsah
výstavby museli prechádzať zložitým pro- prác pri zadávaní subdodávateľom, keď nemácesom verejných obstarávaní, často predlžo- te určené parametre vo výkaze výmer?“ spýtal
vaných rôznymi obštrukciami neúspešných sa predstaviteľa Innovie.
kandidátov. Urýchliť proces výstavby náMsZ napokon v uznesení zrušilo uznejomných bytov by mal spôsob financovania, senie z minulého roka, a tým aj pôvodnú
ktorý sa bude realizovať aj v Želiezovciach. zmluvu s Innoviou. V zmysle odznených
Investorom stavieb nebude mesto, ale súk- pripomienok súhlasilo s obstaraním bytov
romná spoločnosť. Po zrealizovaní výstavby bežného štandardu, s podmienkami obstamesto odkúpi nehnuteľnosti od investora, rania, spôsobom financovania a schválilo
na čo v rámci programu štátnej podpory zmluvy potrebné k realizácii zámeru. Rovdostane nenávratnú dotáciu od Ministerstva naké záležitosti v prípade bytov nižšieho
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR štandardu schválené neboli.
a výhodný úver od Štátneho fondu rozvoja
Pri prerokovaní návrhu na predaj slobývania. Podobne to bude v prípade rekon- bodárne s následným prebudovaním na
štrukcie želiezovskej slobodárne. Spoločnosť nájomný bytový dom boli konfrontované
Innovia odkúpi budovu slobodárne od mes- rozdielne pohľady zúčastnených na spôsob
ta, zrekonštruuje ju a obnovenú ju spätne zaplatenia kúpnej ceny slobodárne. Kúpnoodpredá mestu, ktoré by na obstaranie malo -predajná zmluva medzi mestom a spoločzískať prostriedky z vyššie spomenutých nosťou Innovia počíta s tým, že kupujúci
zdrojov.
zaplatí za slobodáreň sumu 234 881 eur
Po mnohých nezrovnalostiach, nenaplnení v štyroch splátkach. Prvú časť kúpnej ceny
pôvodných zmlúv medzi mestom a spo- vo výške 10 000 eur do 3 dní odo dňa účinločnosťou Innovia a rade ďalších rokovaní nosti kúpno-predajnej zmluvy, druhú časť vo
boli na predvalentínske rokovanie pripra- výške 10 000 eur do 20. septembra 2014, treNa 39. riadnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva, konaného mimoriadne nie
v posledný štvrtok v mesiaci, ale 13. februára, sa konečne rozhodlo o osude plánovanej
bytovej výstavby v meste. Podľa rozhodnutia mestských poslancov sa v nasledujúcom
období bude realizovať výstavba bytového
domu a rekonštrukcia slobodárne. Investorom bude v oboch prípadoch trnavská spoločnosť Innovia, s.r.o.
Na rokovanie boli predložené návrhy
na obstaranie nájomných bytov v bežným
štandardom, ktoré majú byť postavené
centre mesta, nájomných bytov s nižším
štandardom v lokalite za parkom na Letnej
ulici, ako aj návrh na predaj slobodárne
tomu istému investorovi. Vo všetkých prípadoch ide o využitie štátneho programu
na podporu nájomného bývania, výrazne sa
odlišujúceho od doterajších podôb štátneho
subvencovania v tejto sfére. V doterajšej
praxi boli investormi obecných nájomných

tiu časť vo výške 10 000 eur do 20. novembra
2014 a zostávajúcu časť vo výške 204 881 eur
najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
Pohľadávka bude zabezpečená záložným
právom v prospech mesta. Primátor trval na
tom, aby štvrtá, najväčšia časť kúpnej ceny
nebola viazaná na termín kolaudácie, ale na
konkrétny dátum. „Za normálnych okolností
by sa kúpna cena mala uhradiť do 30 dní po
uzavretí zmluvy. Za tie peniaze by sme mohli
opraviť domy smútku a realizovať ďalšie potrebné investície, riešiť čo nás trápi. Je to neuveriteľný ústupok od nás, že sme sa dohodli
na splátkach. Čo sa stane, keď kolaudácia
bude meškať? Máme istotu, že sa uskutoční
v stanovenom termíne? Máme s partnerom
ročné nie dobré skúsenosti,“ zhrnul primátor
svoje argumenty za požiadavku včasnejšieho splatenia kúpnej ceny. Peter Martosy
poznamenal, že pred 7 rokmi bolo dobré, že
nové zastupiteľstvo mohlo z príjmu 32 miliónov Sk z predaja nemocnice uhradiť veľkú
časť vtedajších dlhov: „Nechajme budúcim
poslancom a budúcemu primátorovi nejakú
rezervu. Zmluvy sú dobré, nebojím sa, že by
sme v prípade potreby nevymohli tieto peniaze
alebo majetok. Z podnikateľského hľadiska je
jasné, že oni majú dostať vyše 700 tisíc od nás
za zrekonštruovanú budovu, prečo by robili
obštrukcie?“ Primátor ako predkladateľ dal
návrh, aby štvrtá splátka kúpnej ceny bola
v zmluve viazaná na termín 31. decembra
2014, uznesenie však bolo prijaté v pôvodnom znení, t. j. že štvrtá splátka je splatná
do 60 dní od kolaudácie stavby. MsZ schválilo predaj slobodárne za cenu stanovenú
znaleckým posudkom, nájomnú zmluvu
na prenájom pozemku objektu a zmluvu
o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom
a spoločnosťou Innovia.
V diskusii sa Vojtech Tomašovič vyjadril,
že podľa neho MsZ nie je brané seriózne
a vážne a s nadsázkou vyzval k nájdeniu
spôsobu rozpustenia zastupiteľstva. Bolo to
na margo reakcie na jeho dotaz, vyjadrený
na januárovom zasadnutí MsZ, smerujúci na
vypílenie orechov pri evanjelickom cintoríne v Želiezovciach. V spojitosti s cintorínmi
sa poslanec vyjadril, že vo februárovom čísle
mestských novín bolo nesprávne uvedené,
že na ostatnom zasadnutí vyjadril nespokojnosť s výkonom správcu cintorínov. „Ja
som nevyjadril nespokojnosť, ja som tlmočil
požiadavky pozostalých, hovoril som názory
občanov, ktorí sa zúčastnili smútočného obradu,“ dodal. V závere sa okrem iného hovorilo o prieťahoch pri realizovaní poslaneckých
návrhov a ťažkopádnosti informačných
tokov v rámci samosprávy, pričom primátor
opätovne zdôraznil, že túto úlohu by mali
plniť komisie, ktoré však nefungujú.
(ik)
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Očakáva sa nepatrné zvýšenie
príjmov z podielových daní
Na
decembrovom
zasadnutí
mestského zastupiteľstva bol prijatý
rozpočet mesta na tento rok, ktorý
z pohľadu celku neprináša výrazné
odlišnosti od minuloročných, najmä
v oblasti bežných príjmov a výdavkov.
Následky dlhovej krízy pretrvávajú
doteraz, a tak mesto z tzv. podielových daní, teda štátom znovu rozdelených daní z príjmov fyzických osôb,
nemôže počítať s výrazným nárastom. Podľa vyjadrení predstaviteľov
ministerstva financií z vyzbieranej
dane z príjmu fyzických osôb uvoľní
67 namiesto doterajších 65 percent.
Daňové príjmy mesta sa podľa rozpočtu očakávajú vo výške 2 194 tis.
€, čo je viac ako vlaňajšie plánované
daňové príjmy, zároveň však menej
ako predpoklad skutočného stavu,
ktorý pôvodné očakávania prevýšil.
To môžeme chápať ako pozitívny
signál, po mnohých skúsenostiach
však spracovatelia rozpočtu na tento
rok zostávajú opatrnejší. Čo sa týka
podielových daní, rozpočet počíta so
sumou 1 600 tis. €. Vlaňajší rozpočet
počítal s príjmom vo výške 1 500 tis.
€, koncom roka bol predpoklad na
Rozpočet mesta

získanie 1 580 tis. € z tohto zdroja.
Takmer bez zmeny oproti predchádzajúcemu roku zostali príjmy
mesta z dane z nehnuteľnosti, keďže
sa nezmenili ani sadzby dane. V roku
2014 počíta mesto s príjmami z daní
z nehnuteľnosti vo výške 425 tis. €.
Dobrou správou pre majiteľov nehnuteľností je, že tieto sadzby samospráva
neplánuje zvyšovať ani v budúcich
rokoch. O tom aspoň svedčia položky
vo výhľadovej časti na budúce roky,
keďže už niekoľko rokov sa rozpočet
tvorí na tri nasledujúce roky. Najviac
má mesto získať z dane zo stavieb
(210 tis. €) a pozemku (205 tis. €), rádovo menej z dane za byty a nebytové
priestory (10 tis. €).
S menšími príjmami sa počíta
z daní za tovary a služby. Sem patria
dane za predajné automaty a ubytovanie, ktoré očakávane zostanú na úrovni minulého roka, ako aj dane za psa,
užívanie verejného priestranstva či
za odpad, u ktorých sa v tomto roku
očakáva mierny pokles. Zvýšenie daňových príjmov v tejto oblasti sa očakáva iba v prípade dane za nevýherné
hracie prístroje.
(ik)

Rozpočet
2014

Návrh
rozpočtu
2015

Návrh
rozpočtu
2016

4 023 150

3 966 200

4 177 800

4 273 800

3 675 410

3 831 760

3 888 200

3 979 793

3 892 916

2 321 410

2 408 330

2 334 700

2 415 793

2 328 916

150 000

150 000

Skutočnosť
2012

Bežné príjmy

3 750 808

3 932 475

3 778 000

Bežné výdavky

3 585 500

3 763 841

Mestský úrad

Základné školy

2 337 100
1 188 400

2 448 143

Centrum voľného času

Základná umelecká škola

Rozdiel:

Kapitálové príjmy

Kapitálové výdavky
Rozdiel:

Nedaňové príjmy mesta by podľa schváleného
rozpočtu mali oproti vlaňajšiemu roku mierne
vzrásť. Vyjadrené v číslach to znamená, že by mali
dosiahnuť 381,8 tis. eur. V minulom roku boli nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 372,7 tis. eur,
podľa koncoročných očakávaní sa však naplnia len
cca vo výške 335 tis. eur. Príjmy mesta z podnikania
a vlastníctva majetku by mali dosiahnuť 171 tis. eur.
Na rozdiel od uplynulých rokov mesto počíta s odvodom zo zisku firmy Eurospinn, a to až vo výške 15
tis. eur. Z prenajatých pozemkov by v roku 2014 mali
plynúť príjmy vo výške 6000 eur, z prenájmu objektov a priestorov vo výške 150 tis. eur.
Ak sa naplní rozpočtový scenár, výrazný bude
nárast nedaňových príjmov z poplatkov a platieb
z predaja služieb mesta, a to z vlaňajších 58 tis. na
110 tis. eur plánovaných v tomto roku. Tak ako
v uplynulom roku, aj v tomto roku by mesto z predaja výrobkov, tovarov a služieb malo zinkasovať až
40 tis. eur. Ide najmä o použitie služobných motorových vozidiel, odpadových nádob, odvysielané relácie v rozhlase, reklamy v novinách, vstupné, služby
za vodné, stočné, elektrickú energiu, plyn, teplo či
sprístupnenie informácií. Na rozdiel od uplynulých
období sú v tomto roku rozpočtované vlastné príjmy
základných škôl (ZŠ 35 000, ZŠ s VJM 14 tis. eur),
ZUŠ (4000 eur) a CVČ (3000 eur). Príjmy mestskej
polície plynúce z ochrany objektov sú v tomto roku
vyčíslené na 3000 eur.
(ik)

v Eur
Skutočnosť
2011

v tom:

Nedaňové príjmy
mierne vzrastú

60 000

1 256 698
59 000

Schválný
rozpočet
2013

1 294 000
60 000

Predpoklad
2013

1 360 430
63 000

1 345 500
63 000

1 351 000
63 000

1 351 000
63 000

165 308

168 634

102 590

191 390

145 000
78 000

198 007

380 884

2 181 100

2 378 584

1 438 500

137 000

503 300

225 000

155 000

2 868 676

1 992 965

1 540 800

83 750

298 500

125 600

114 200

-687 576

385 619

-102 300

53 250

204 800

99 400

40 800

1 709 100

294 175

550 000

350 000

0

0

0

Výdavkové �inančné operácie

1 148 000

837 336

475 000

475 000

278 600

278 600

278 600

561 100

-543 161

75 000

-125 000

-278 600

-278 600

-278 600

Príjmy celkom

7 641 008

6 605 234

5 766 500

4 510 150

4 469 500

4 402 800

4 428 800

7 602 176

6 594 142

5 691 210

4 390 510

4 465 300

4 383 993

4 285 716

38 832

11 092

75 290

119 640

4 200

18 807

143 084

Príjmové �inančné operácie

Rozdiel:

Výdavky celkom
Rozdiel
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Krátko...

Za dávky v hmotnej núdzi bude treba pracovať

Mesto dostalo z ministerstva výstavby rozhodnutie o odmietnutí projektu kanalizácie,
odznelo na zasadnutí mestského zastupiteľstva v polovici februára. Podľa primátora
ide o to, že ministerstvo interpretuje počet
ekvivalentných obyvateľov, dotknutých
v projekte odlišne ako spracovateľ projektu.
Pavel Bakonyi dodal, že nejde o konečný
verdikt, partner mesta, ktorý projekt spracovával, podal v tejto veci odvolanie.
Mestská polícia od začiatku roka rozširuje
spoluprácu v oblasti ochrany objektov, od
spustenia služby zazmluvnila 6 nových
objektov. Službu zabezpečuje aj cez GSM
systém. V januári riešili mestskí policajti 23
priestupkov, z toho 5 v blokovom konaní,
v rámci ktorých vybrali 160 eur.
V mikulskej časti Ulice SNP sa v priebehu
februára pracovalo na výmene elektrických
vedení a betónových stĺpov.
V roku 2013 sa v želiezovských cintorínoch
uskutočnilo 80 pohrebov. Povedal to predstaviteľ správcu mestských pohrebísk na
zasadnutí mestského zastupiteľstva v marci
tohto roka.
Tento rok sa neuskutočný mestský Deň
učiteľov, keďže v mestskom rozpočte neboli
vyčlenené prostriedky na tento účel, odznelo na rokovaní komisie školstva a kultúry.
Mimoriadny záujem sprevádzal divadelné
predstavenie budapeštianskeho Vidám
Színpad s názvom Zamilovaný veľvyslanec.
Komédiu s parádnym obsadením (Dezső
Straub, Bernadett Gregor, Zsuzsa Nyertes,
Réka Farkasházy v hlavných úlohách) videlo začiatkom marca 300 divákov.

Aktivačné centrum v príprave
V polovici februára sa v malej sále
Domu kultúry stretli riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)
Levice Alexander Bačík, riaditeľ odboru
služieb zamestnanosti
Peter Šimšík a vedúca
želiezovského
pracoviska ÚPSVaR Irena
Turzová so zástupcami
MsÚ v Želiezovciach,
okolitých obcí, rozpočtových a príspevkových
organizácií, školských
zariadení, cirkevných
spoločností, zariadení
sociálnych služieb a
občianskych
združení. Témou stretnutia
bolo
pripravované
zriadenie Aktivačného
centra na oddelení
služieb zamestnanosti
ÚPSVaR a jeho spolupráca s organizáciami sprostredkujúcimi
alebo organizujúcimi dobrovoľnícku alebo verejnoprospešnú činnosť.
Ide o naplnenie zákona č. 417/2013
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, podľa
ktorého bude vyplácanie dávok hmotnej
núdzi podmienené odpracovaním minimálne 32 hodín mesačne. Výnimku tvoria
nezaopatrené deti, dôchodcovia a osoby,
ktorým v tom bránia závažné dôvody:
zdravotný stav, starostlivosť o deti alebo
osobu so zdravotným postihnutím, osoby
zvyšujúce si kvalifikáciu dennou formou
štúdia a pod.
Vyhľadávanie organizácií – zákonom
definovaných ako organizátorov, komunikáciu s nimi ako aj vyhľadávanie

vhodných občanov v hmotnej núdzi a
uzatváranie dohôd bude zabezpečovať
spomínané aktivačné centrum, ktoré
budú tvoriť jeden alebo niekoľkí koor-

dinátori a niekoľko desiatok pomocných
koordinátorov. Ich úlohou bude organizačné zabezpečenie činnosti, dohľad a
vedenie agendy.
V odpovediach na otázky prítomných,
ktoré sa týkali konkrétnych situácií, ktoré
pri organizovaní činnosti môžu nastať,
charakteru prác a požiadavkám na ich
výkon ako aj vzťahov koordinátorov a
občanov v hmotnej núdzi, okrem iného
zaznelo, že mnohé ešte zostáva otvorené.
Napriek tomu, že zákon pomerne presne
vymedzuje kompetencie, ako pri všetkom
novom, mnohé bude potrebné dolaďovať
„za chodu“. Pri tom je však potrebná vzájomná komunikácia, k čomu malo dopomôcť aj toto stretnutie.
(šh)

Mikulčania sa najviac tešili z upraveného parku

Občianske združenie Mikulčan má za sebou úspešný
rok, vyjadrili sa predstavitelia organizácie začiatkom
tohto roka pri hodnotení
uplynulého obdobia. „Naše
OZ usporiadalo vlani všetky naplánované akcie a ešte
niečo navyše,“ pripomenul
predseda združenia Pavol
Ivan. Ako príklad uviedol
stretnutie Mikulčanov pod
vianočným stromčekom pri
varenom víne koncom roka.
„Zišli sa tam nielen obyvatelia Mikuly, ale aj Želiezoviec
a Svodova,“ dodáva predseda.
Obyvatelia tejto mestskej

5

časti sa vlani najviac tešili
z Mikulského parčíka, ktorý sa mestu podarilo získať
do dlhodobého prenájmu.
„Parčík dostal nový vzhľad
po úpravách, ktoré vykonali
sami obyvatelia za pomoci
mesta. Samozrejme vianočná
výzdoba stromčeka bola pre
Mikulčanov úžasná vec, veľmi
sa z nej tešili.“
V tomto roku OZ zorganizovalo fašiangovú zabíjačku, ktorá bola 1. februára.
V pláne podujatí na tento
rok nechýba fašiangová zábava, oslavy dňa žien, dňa
detí, stavanie mája, súťaž
vo varení na mikulské dni,

posedenie s dôchodcami,
oslava Mikuláša a Silvestrovská zábava. „V priebehu roka
chceme pokračovať v čistení
a úprave parku materskej
školy.
Pred
tohtoročnými
Vianocami plánujeme v parku usporiadať vianočné trhy.
Chceme na ne pozvať remeselníkov zo širokého okolia,“
črtá ďalšie plány predseda
združenia.
Členovia OZ Mikulčan si
zaumienili vydať publikáciu
o histórii svojej mestskej
časti, predtým samostatnej
obce. Podľa predsedu OZ je
však tento cieľ podmienený
získaním
dostatku finan-

cií. „Na našich podujatiach
pravidelne
organizujeme
dobrovoľné zbierky na vydanie publikácie, zatiaľ však
nemáme dostatok zdrojov
na jej vydanie. V súčasnosti
prebieha zhromažďovanie dokumentov a fotiek od občanov.
V marci chceme zorganizovať
stretnutie, na ktorom by sa
zišli všetci tí, ktorí majú skúsenosti v tejto oblasti. Potom
postupne začneme podklady
spracovávať,“ črtá Pavol Ivan
predbežný
harmonogram
práce na jednom z ťažiskových cieľov združenia Mikulčan v nastávajúcom období.
(ik)
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Želiezovská prechádzka za miznúcimi hodnotami
Najcitlivejším bodom a srdcovou záležitosťou občanov Želiezoviec je osud kaštieľa
Esterházyovcov. Úplne oprávnene, veď impozantná budova s významnou minulosťou
dnes chátra v nedôstojných podmienkach.
Touto problematikou som sa zaoberal
v jednom zo svojich článkov už v minulosti,
preto teraz sa jej venovať nebudem. Radšej
si položím otázku: má naše mesto okrem
kaštieľa Esterházyovcov aj ďalšie prvky
kultúrneho dedičstva? Otázka by pokojne
mohla byť aj rečníckou alebo provokačnou, obávam sa však, že nie je. Mnohým
občanom nie je jasné, aké hodnoty okrem
kaštieľa ukrýva teritórium nášho mesta.
Reflektujúc na tento fakt zvolávam milých
čitateľov na virtuálnu prechádzku, aby sme
spolu navštívili naše kultúrne hodnoty, duchovné dedičstvo nás všetkých.
Ako prvú by som spomenul hrobku
Esterházyovcov v rímsko-katolíckom cintoríne, ktorá je žiaľ v podobnom stave ako

kaštieľ. Odpočíva v nej 11 členov rodiny
Esterházyovcov. Najznámejší želiezovský
gróf, ktorý dal postaviť aj kaštieľ, tu síce
neleží, ale jeho silné puto k nášmu mestu
dokumentuje aj to, že v zmysle závetu jeho
telo odpočíva v Galante, jeho srdce je však
pochované v tejto hrobke. Dávnejšie sa tu
omše konali aspoň raz do roka, na Všetkých
svätých (aj pisateľ tohto článku pravidelne
miništroval pri týchto príležitostiach). Dnes
to už tak nie je. Správcom v súčasnosti je
samospráva a v rámci nej Mestské múzeum,
ktoré v rámci možností poskytuje prístup
verejnosti na miesto posledného odpočinku
grófskej rodiny. Jej finančné možnosti nepostačujú na to, aby dala objekt do poriadku.
Stav objektu zďaleka nie je vyhovujúci, opadáva omietka, strecha na viacerých miestach
zateká a kvôli tomu môže skoro nastať kritická situácia. Každý ľutuje, ale vpred sa už
po mnoho rokov nepokročilo ani o piaď,
nuž, kedy asi priletí pečený holub..?
Druhou je služobnícky dom známeho
viedenského cukrára Franza Sachera – Sacherov dom, alebo iným názvom Maďarský
dom. V budove nachádzajúcej sa iba niekoľ-

ko krokov od kaštieľa slávny cukrár býval
a v ňom sa narodil jeho syn Eduard. To on

neskôr založil známu hotelovú sieť Sacher.
Budova je v súčasnosti v majetku Csemadoku a je využívaná maďarskými občianskymi
združeniami v meste. Tieto organizácie sa
o budovu starajú a postupne ju
skrášľujú. Pravidelne tu organizujú podujatia, vďaka čomu sa
budova napĺňa životom. Je ešte
určite čo urobiť pre jej úplnú
rekonštrukciu, ale myslím si, že
lepšiu správu kultúrnej budovy
by sme si ťažko mohli priať.
Keby každé kultúrne dedičstvo
získalo podobnú starostlivosť...
Podobnú tradíciu má
tzv. Soví dom, v ktorom jedno
leto prebýval známy viedenský
skladateľ Franz Schubert. On je
snáď človek, ktorého netreba nikomu predstavovať, jeho meno
má v kruhu miestnych obyvateľov veľkú
tradíciu. Jeho tunajší pobyt a vzťah k nášmu
mestu už spracovali viacerí (najznámejšou
je kniha Gézu Horvátha z r. 2000 - Franz
Schubert v Želiezovciach). Jeho meno nesú
dva spevokoly a základná umelecká škola.
Pred časom jediný hotel v meste niesol tiež

jeho meno. Dnes je táto budova využívaná
ako obchodné centrum, nápis Schubert je
však na nej doteraz. Soví dom je využívaný
ako mestské múzeum a pamätná izba Fran-

za Schuberta. O historickom odkaze budovy informuje bronzová socha Schuberta,
stojaca pred vchodom. Je zaujímavé,
že busta je relatívne nová. Podobná
busta dlho zdobila Esterházyovský
park, avšak v 90-tych rokoch bola
odcudzená (zrejme) zlodejmi farebných kovov. Podstavec stojí v parku
dodnes.
Ďalšou zastávkou našej virtuálnej
prechádzky je Kostol sv. Jakuba zo
14. storočia, postavený Jurajom „Vesszősom“ Becseim, ktorý sa v službách
vtedajšieho uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého zúčastnil ťaženia v Neapole. Podľa legendy poklad získaný
v bojoch doniesol domov v rímskom
sarkofágu, neskôr však oľutoval svoje
činy a na znak kajania postavil kostol. Sarkofág umiestnil v ňom ako oltár. Jeho život,
pochybnosti a kajanie opisovali fresky na
stenách kostola, z ktorých sa zachovali iba

tri. V roku 1945 ustupujúce nemecké vojská
vyhodili vežu kostola do povetria, čím zničili aj tri štvrtiny tejto sakrálnej pamiatky. Po
vojne bol obnovený, avšak ako vieme,
táto doba klerikálnym záležitostiam
nepriala, a tak bola budova s bohatou históriu obnovená v modernom
štýle, bez nároku na zachovanie pôvodného rázu. Nastolenie pôvodných
tvarov stále necháva na seba čakať,
duch dnešnej doby, tak ľahko zabúdajúci na minulosť a jej hodnoty, však
dáva na jeho úspešnú realizáciu stále
menej nádeje. Už aj to je obrovský
výsledok, že miestne spoločenstvo sa
z vlastných síl podujalo na obnovu
strešnej konštrukcie, aby predišlo
ďalšiemu zhoršeniu jej stavu. Keby sa
v budúcnosti mohla uskutočniť rekonštrukcia s návratom k pôvodnému stavu...
(Pokračujeme.)
Ákos Csonka
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Želiezovskí gymnazisti v cezhraničnej spolupráci
Gymnázium na Štúrovej ulici v Želiezovciach je od marca minulého roka jednou zo
štyroch škôl zapojených do multilaterálneho
školského projektu, vytvoreného pod záštitou
programu COMENIUS. Comenius sa ako
program celoživotného vzdelávania venuje
potrebám v oblasti učenia sa všetkých osôb
zainteresovaných do školského systému.
Zároveň pomáha budovať partnerstvá medzi
jednotlivými školami v Európe, čím posilňuje európsku úroveň vzdelávania prostredníctvom nadnárodnej spolupráce. V rámci
programu bol pri príležitosti ,,Európskeho
roka aktívnej staroby a solidarity medzi
generáciami“ vytvorený projekt s názvom
„Starí a mladí – spoločne v Európe“. Cieľom
projektu je skrášliť život seniorov a dať im
najavo, že i napriek ich pokročilému veku
predstavujú vysoké hodnoty v živote mladej
generácie.
Projekt bol odštartovaný podaním prihlášok 20. marca 2013, potrvá do augusta 2015.
Prihlášky schválili ešte v júni minulého roka.
V septembri sa už mládež zo zapojených krajín a škôl (68. stredná škola mesta Leipzig;
Nemecko, Združená technická škola Bialystok, Poľsko; Gymnázium v meste Eskisehir,
Turecko; Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce) pustila do realizácie projektu. Zapoja sa
doň študenti všetkých ročníkov okrem štvrtákov. Podľa tretiačky Alexandry Szabóovej
to nie je len o cieľoch, ale najmä o ľuďoch:
„Pozitívom projektu je, že spoznáme nových
ľudí, ich kultúru a zažijeme množstvo zážitkov.
Pracuje sa mi v ňom veľmi dobre, pretože sme
skvelý tím. Pre mňa je najväčšou výhodou to,
že sa zdokonalím v nemeckom jazyku a taktiež
spoznám nové kultúry a tradície ľudí.“
Želiezovskí gymnazisti vymysleli choreo-

grafiu ľudových tancov, pripravili prezentáciu luprácu medzi zapojenými školami a posilniť
o našej vlasti, o našom meste a našej škole. európsku dimenziu v školskom vzdelávaní.
V októbri, na oslave Medzinárodného dňa Pracovné stretnutie zástupcov jednotlivých
seniorov v Dome kultúry v Želiezovciach, škôl zo zahraničia v Želiezovciach je naplánoštudentka štvrtého ročníka Zuzana Hančino- vané na mesiac jún 2014. V rámci jednotlivých
vá vystúpila s prednesom básne. December sa projektových dní predstavíme svoju krajinu,
niesol v duchu vyrábania darčekov pre seni- región, mesto, školu a jej aktivity. Zástupcov
zahraničných
škôl
orov, ktorých
oboznámime s mištudenti
nulosťou i prítompotešili
aj
nosťou nášho mesta
v i a n o č ný m
a predstavíme región.
programom.
Navštívime okresné
V marci 2014
mesto, Levický hrad,
absolvovali
Tekovské
múzeum
týždenný
a jeho vysunuté expobyt v Nepozície v Bohuniciach
mecku.
V
a Brhlovciach, Banskú
priebehu
Štiavnicu, Podhájsku
dvoch rokov
aj Bratislavu. V rámci
sa podobné
projektových aktivít
pobyty uskunacvičíme spoločný
točnia strie- Študenti potešili seniorov aj vianočným programom.
kultúrny
program,
davo v každej
s ktorým vystúpime
zúčastnenej
krajine. Výhodou projektu je, že študenti v domove dôchodcov. Na spoločných stretspoznajú nové kultúry, školské systémy, ľudí nutiach zoznámime našich hostí s typickými
a nové miesta. Získajú informácie z oblasti slovenskými jedlami a špecialitami. Priestor
práce so seniormi, psychológie a poradenstva, dostanú aj kultúrne, spoločenské a športové
kompetencie a schopnosti, ktoré prispejú k podujatia,“ informuje riaditeľ školy Milan
vývoju tolerancie, k odbúravaniu predsudkov, Bukoven.
Svoje zážitky a skúsenosti zo stretnutí
k rešpektovaniu ľudí a kultúr iných národov.
Naučia sa zodpovednosti ale najmä úcte k s personálom domovov dôchodcov, so špestarším, ktorá je, žiaľ, v súčasnosti tak často cialistami v oblasti gerontológie či so samotzanedbávaná. „Cieľom týchto aktivít je poskyt- nými seniormi, študenti denne dokumentujú
núť študentom možnosť spoznať štúdium a vo virtuálnom denníku. Na konci projektu
život v inej krajine, rozvinúť ich porozumenie bude denník vytlačený v knižnej podobe.
pre rozmanitosť európskych kultúr a jazykov, Združené školy majú aj spoločnú webovú
osvojiť si vedomosti a zručnosti potrebné pre stránku, kde prezentujú svoje výsledky a akVeronika Jurášová
osobný rozvoj ako aj podporiť dlhodobú spo- tivity.

Má 100 a pozná tajomstvo dlhého života
Okrúhlych stých narodenín sa 17. februára dožila pani Margita Danisová, ktorá
oficiálne je síce obyvateľkou obce Keť, už niekoľko rokov však žije v Želiezovciach.
Jubileum oslávila v kruhu svojich blízkych niekoľko dní po dovŕšení úctyhodného
veku.
Pani narodená v roku vypuknutia I. svetovej vojny pracovala od svojich 14 rokov, slúžila u židovských rodín v Štúrove a Pohronskom Ruskove. V roku 1935 sa
vydala za obuvníka Viliama Vidu,
s ktorým prežila 62 rokov až do
jeho smrti v roku 1997. Počas
spoločných rokov a aj potom
žila v Keti, už niekoľko rokov
však býva u svojej mladšej dcéry
Eriky Beňovej v našom meste.
Tu je obklopená milujúcimi vnúčatami a pravnúčatami. Má dve
dcéry, 5 vnúčat, 10 pravnúčat a 4
prapravnúčatá. Štedro im rozdáva lásku a pri príležitosti jubilea
sa s nimi podelila aj o tajomstvo
dlhého života. „Veľa pracovať
a málo jesť,“ znela jej rada, ktorej relevanciu potvrdzuje 100 rokov životných skúseností a osobný príklad pani Margity.
(ik)

Ťažký začiatok,
vydarený karneval

13. fašiangový karneval v Želiezovciach sa konal 15. februára. Začiatok bol dosť ťažký, pretože
na detskú akciu nie je také ľahké získať sponzorov,
nevzdala som to a po prvých neúspechoch som
pokračovala ďalej. Zároveň som s deťmi pripravovala program na karneval. Ako sme postupne
nacvičovali program a vyrábali plagáty, našla som aj
sponzorov, ktorým patrí srdečná vďaka. Bez nich by
sme nemohli uskutočniť náš plán a pripraviť občerstvenie pre naše deti. Karneval sa vydaril, zaujímavé
boli netradičné masky (svadobníci, nevesta, ženích,
sluhovia, Pán Ježiš a Panna Mária, starozákonný
Mojžiš, Egypťanky, Židovky a aj niektorí svätí).
Ďakujem všetkým, ktorí pripravili karnevalovú svadobnú tortu, výborné koláče a iné dobroty
a nemohli chýbať ani tradičné šišky. Vďaka dobrým
sponzorom sme mohli deti odmeniť a pripraviť im
bohatú tombolu. Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom
pomohli pripraviť nezabudnuteľný deň pre deti.
Alžbeta Klenková
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V materskej škole vychovávajú k environmentálnemu prístupu
Materská škola Lienka na Ul. SNP 9
v Želiezovciach je už druhý rok držiteľom
prestížneho ocenenia Zelená škola. Titul Zelená škola je značkou kvality environmentálneho vzdelávania a manažmentu na školách.
Vzdelávací program Zelenej školy prináša aj
povinnosti, napríklad pripravenosť a vzdelávanie učiteľov v danej tematike, príprava environmentálneho akčného plánu, v ktorom
inštitúcia stanovuje aktivity na dosiahnutie
cieľov zvolenej témy v certifikačnom období. Pre roky 2012–2014 je prioritnou témou
materskej školy zeleň a ochrana prírody. Ako
súčasť aktivít zorganizovala MŠ v polovici
februára podujatie zamerané na ochranu
životného prostredia, chránené oblasti, rastliny a živočíchy v SR a na Želiezovský park.
Deťom prednášala Dáša Mokošová, pracovníčka referátu životného prostredia na MsÚ.
Do aktivity boli zapojené učiteľky aj deti,
ktoré pripravili krátku scénku o ochrane prírody, prednášku doplnili básňami a ekohrou
„Ako rastie strom“. Deťom sa podujatie páčilo, aktívne sa zapájali do diania, s nadšením
rozprávali o svojich zážitkoch. O projekte
Zelená škola a jeho uskutočňovaní v želiezovskej MŠ sme sa rozprávali s pracovníčkou

predškolského zariadenia Gizelou Kováčovou.
MŠ získala pred dvomi rokmi titul Zelená
škola. Čo to presne znamená a čo prináša?
Certifikát oceňuje aktivity detí i učiteľov v oblasti ochrany životného prostredia. V rámci
projektu zlepšujeme prístup k združeniam
orientovaných na environmentálne témy,
s ktorými úzko spolupracujeme. Získavame od
nich množstvo informácii, metodické materiály, ktoré môžeme využiť pri výučbe a realizácii
aktivít v stanovenom akčnom pláne.
Akým spôsobom dokážete vyhovieť požiadavkám spojeným s udržaním tohto titulu?
Aby sme dokázali vyhovieť požiadavkám a povinnostiam, snažíme sa rozširovať svoje vedomosti a nezostávame len v teoretickej rovine,
ale teóriu prenášame do povinných aktivít
i každodenného života. Do realizácie úloh sú
zapojení všetci pedagogickí aj nepedagogickí
zamestnanci materskej školy, rodičia, školský
úrad, referát životného prostredia MsÚ. Podľa
tematiky rozširujeme našu spoluprácu aj na
iné organizácie, spolupracujeme napríklad
s lesníkom, kynológom, bylinkárkou aj s podnikmi ako Záhradnícke centrum alebo Západoslovenská vodárenská spoločnosť.

Čomu v rámci environmentálnej výchovy
detí venujete najväčšiu pozornosť? Aké
aktivity vyvíjate v tomto smere?
V každom certifikačnom období sa venujeme
inej téme. V predchádzajúcich obdobiach sme
mali témy Voda, Odpad, v súčasnom je našou
témou Zeleň a ochrana prírody. Aktivity sú
zamerané k tejto téme.
Akým spôsobom vediete deti k aktívnemu prístupu v oblasti ochrany životného
prostredia?
Uskutočňujeme informačné kampane, besedy
a aktivity, výtvarné súťaže, vychádzky do prírody. Osvojenie vedomostí a environmentálneho cítenia je postavené na vlastnej skúsenosti
a zážitkovom učení, kde deti získavajú priamy
kontakt s prírodou a tak si lepšie uvedomujú
potrebu chrániť si prírodu a životné prostredie
okolo seba.
Aké podujatie plánujete najbližšie a kedy?
V nasledujúcich mesiacoch máme naplánované zrealizovanie bylinnej špirály za pomoci
rodičov, pozvanie bylinkárky, výstavu detských
prác na tému „Rok v prírode“, ako aj besedu
zameranú na poznanie domácich vtákov a ich
užitočnosť pre prírodu.
Ladislav Levicky

Odišiel nám blízky človek, spisovateľ Andrej Chudoba
V piatok 24. 1. 2014 v popoludňajších hodinách sa smutne
rozzvučali zvony na vežiach
oboch pukanských chrámov
(evanjelickom aj katolíckom), dominujúcich na tunajšom námestí,
aby spoločne vyprevadili na poslednú cestu vzácneho človeka,
61 rokov pedagogicky a literárne
pôsobiaceho v tomto kedysi
známom banskom mestečku,
popredného slovenského spisovateľa Andreja Chudobu, ktorý
zomrel vo veku 87 rokov.
Rodák zo Zajačej Doliny pri
Leviciach spojil väčšinu svojho
života s tunajším krajom pod Sitnom, Tekovom a Hontom, ktorý
ho očaril a inšpiroval k napísaniu
takmer dvoch desiatok kníh poézie, poviedok, noviel a románov,
ako aj dvoch filmových scenárov.
Spomienky na svoje stredoškolské štúdiá na Štátnej učiteľskej akadémii v Leviciach ako
aj povojnovú atmosféru života
v tomto meste nájdeme v románe Zázrak na konci sveta, strašidelné príbehy z jednotlivých
obcí nášho okresu v Sedemdesiatichsiedmich povestiach spod
Slovenskej brány, zážitky z putovania po tunajšom kraji vrátane
Želiezoviec a Šalova v knihe Kým

né víno.
prekrásneho prostredia.
slnko nezapadne.
Andrej Chudoba mal blízky
...Maďarská základná škola
Práve v tejto poslednej, v príbehu Nedokončená podľa Schu- kypí predprázdninovým zvu- a vrelý vzťah k Želiezovciam,
berta, značnú pozornosť venuje kom. V riaditeľni nás pán riaditeľ osobne sa poznal s viacerými
nášmu mestu. Len pre ilustráciu síce nevíta chlebom a soľou, ale obyvateľmi nášho mesta a blízkeuvediem z nej niekoľko myšlie- dobrým koňakom a „barackovi- ho okolia. Dobre sa cítil na besedách s našou školskou mládežou.
nok: „...dnes práve za mestečkom cou“...
Rád pobudol na čitateľskej
na rovine v poli stoja
besede v našej ZŠ, ako aj na
haly, kde zvoní a zvoviacerých stretnutiach, keď
ní nielen železo, ale
sme my so žiakmi viackrát
aj ušľachtilá oceľ. Je
autobusmi išli v rámci exto závod, akoby zakurzie priamo za ním do
budnutý v kultúrnej
Pukanca.
stepi. ...prvé, čo mi
A. Chudoba s obdivom
pri vstupe do závodu
a úctou spomínal na svojho
„na dobrej nive“ zíde
dobrého priateľa, básnika
na um, je myšlienka,
a spisovateľa Mikuláša Kokoľko prekrásnych
váča, rodáka z Hronoviec,
červených melónov
ktorý ešte v r. 1992 v B.
by sa mohlo váľať
Bystrici podľahol zákernej
po žírnej černozemi,
chorobe.
pochovanej pod beŽeliezovskí žiaci na exkurzii v Pukanci. A. Chudoba mnohým
Literárna veda zaratónom i koľko radov záujemcom po besede napísal venovanie. Ozaj, dnes už stredila tvorbu A. Chudobu
krásnej kukurice by doškoláci, spomínate si?
(foto: archív autora)
do lyrizovanej prózy. Bol
sa tu vypínalo, takej
statnej, o akej rodák, básnik písal,
...Naši hostitelia nás pomedzi to rozhodne talentovaný, veľmi
že „vo vlažnom vánku pošumie- dozrievajúce polia prevezú na kvalitný autor, ktorý mal rád
va, akoby cez ňu prelietavali an- „zlatý prút zeme hontianskej“ do stretnutia s ľuďmi. Býval voči
jeli.“ V nasledujúcich riadkoch sa Šalova. Mne romanticky pripo- nim bezprostredný, sršiaci privyjadruje o želiezovskom parku, mína staroslovanský „žalov“, teda rodzeným humorom a životným
optimizmom. Takým aj ostane
zmieňuje sa o pohybe hudob- miesto mŕtvych...
ného génia Franza Schuberta
Autor do detailov opisuje v pamäti nás, ktorí sme ho pov meste, o zdrojoch inšpirácie známu šalovskú pivnicu, jej za- znali a radi sa s ním stretávali.
Jozef Výboch
v jeho hudobnej tvorbe z tohto riadenie, obrovské sudy a kvalit-
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Starší žiaci príkladom
Želiezovské futbalové družstvá vstúpili do aktuálneho súťažného ročníka bez
výraznejších očakávaní postupu do vyššej
súťaže so zameraním najmä na stabilizáciu výkonu a podávania čo najlepších výsledkov podľa aktuálnych možností. Tomu
zodpovedajúc je aj postavenie družstiev
v tabuľke, okrem starších žiakov, ktorí
zimujú na 4. priečke III. ligy – juh.
Družstvo dospelých čaká na jarné
pokračovanie na 14. mieste tabuľky IV.

ligy – juhovýchod. Mužstvo vstúpilo do
novej sezóny so zmenou na trénerskom
poste, keď Štefana Štullera vystriedal Tibor Rotík. Žiaľ, jesenná časť druhého roka
účinkovania v IV. lige nepriniesla očakávané výsledky, náš tím zaznamenal dve
víťazstvá, štyri remízy a deväť prehier, čo

mu pri negatívnom skóre 26:39 zabezpečilo 10 bodov, t. j. 4-bodový náskok pred
predposledným tímom tabuľky. Pred Želiezovcami je v tabuľke družstvo Nového
Života, ktoré má trojbodový náskok pred
MŠK.
Dorastenecké družstvo pod vedením
Rastislava Škrhu prekonáva obdobie výmeny generácií, keď v žiackych a dorasteneckých kategóriách mimoriadne úspešné
ročníky už prešli do tímu dospelých, ich
miesto však zaujali
mladí hráči z družstva starších žiakov,
ktorí vekom aj skúsenosťami ešte nedosahujú úroveň väčšiny rivalov z majstrovskej súťaže IV.
ligy – juhovýchod.
Družstvo je na predposlednom
mieste
tabuľky s dvomi
víťazstvami, tromi
remízami a desiatimi prehrami. Pri
24 strelených a 48
inkasovaných góloch
má 9 bodov, čo je iba
o jeden viac ako má posledný Bánov. Na
14-te Topoľníky strácajú naši dorastenci
6 bodov, čo znamená, že jarná časť súťaže
bude mimoriadne náročná.
Spokojnosť môže panovať v klube
s účinkovaním družstva starších žiakov.
Tí pod trénerskou taktovkou Ladislava

Sokola si v jesennej časti prebiehajúcej
sezóny vybojovali v 13 zápasoch 9 víťazstiev, uhrali dva nerozhodné výsledky
a iba v dvoch prípadoch okúsili trpkosť
prehry. Chlapci dávajú klubu nádej na
formovanie novej úspešnej generácie,
ktorá by v nasledujúcich rokoch mohla
dokázať naplno prejaviť svoje herné kvality, samozrejme sprevádzané adekvátnymi
výsledkami. Družstvo MŠK stráca na lídra
skupiny 8 bodov, na druhé Gabčíkovo
však iba jeden a tretie Šurany ho predčili
len o skóre. Piate družstvo stráca na Želiezovčanov 7 bodov.
Mladší žiaci získali v jesennej časti 10
bodov po tom, čo v 13 zápasoch trikrát
vyhrali, raz remizovali a v 9 prípadoch
prehrali. Tréner Ladislav Sokol sa usiluje
dať dokopy tím, ktorý by vo vyšších vekových kategóriách mohol byť výraznou
podporou mestského športového klubu.
Pri pohľade na majstrovské tabuľky
a z vyjadrení vedúcich predstaviteľov
MŠK je zrejmé, že viacero mládežníckych
družstiev klubu prechádza určitými generačnými zmenami a nachádza sa vo
fáze prechodu. Menej úspešné počínanie družstva dospelých v tomto ročníku
kladie pred kompetentných určite viac
otáznikov, najmä preto, že ide o generáciu
futbalistov, ktorá vo všetkých mládežníckych kategóriách podávala excelentné
výkony a bola pýchou celého klubu. Pred
nami je však jarná časť súťaže, v ktorej sa
ešte všeličo môže zmeniť.
Ladislav Levicky

Na strelnici bolo rušno
Grand Prix Magnum Želiezovce privítal
22. februára 35 strelcov na streleckej súťaži
z malokalibrovej pušky na 100 metrov. Súťažilo sa v troch kategóriách: muži, seniori
a ženy+kadeti.
V kategórii mužov bola vzácne vyrovnaná súťaž, v ktorej sa zúčastnilo 16 strelcov.

Zvíťazil Árpád Samson s nástrelom 271 bodov z 300 možných. Druhý skončil Roman
Kalina, ktorý tiež dosiahol 271 bodov,
tretí Ladislav Svanczár s 270 bodmi.
V kategórii seniorov, kde súťažilo
12 strelcov, zvíťazil Zdenko Nádaský
s nástrelom 281 bodov z 300 možných. Druhý skončil František
Csala s nástrelom 281 bodov,
tretí Želiezovčan Ladislav
Dobó s nástrelom 271 bodov.
V spoločnej kategórii žien
a kadetov zvíťazila Mária Maturkaničová s nástrelom 253
bodov z maximálneho počtu
300. Druhý skončil Richard
Agárdy s nástrelom 239, tretí
Kristián Molnár s nástrelom
218 bodov. V tejto kategórii súťažilo
7 strelcov, medzi nimi štyri ženy.
Občerstvenie a stravovanie zabezpečil Strelecký klub Magnum k spo-

kojnosti zúčastnených. Na záver streleckého
dňa hlavný rozhodca súťaže Jozef Haller

pozval prítomných na Želiezovskú tristovku
– súťaž v streľbe z veľko- a malokalibrovej
pištole na 25 metrov, ktorá sa bude konať 22.
marca.
LV
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Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek

30. 1. Emma Katrenáková, 4. 2. Dominika Fábryová, 8. 2. Oliver
Otrekal, 14. 2. Daniela Nagyová, 16. 2. Natália Kočišová, 22. 2. Bence
Gergely

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek
14. 2. Tomáš Víglaš (Želiezovce) – Ingrid Mičinská (Košice)
Dobrá hudba, tanec a zábava v Dome kultúry v Želiezovciach
je už pomaly tradičným spestrením bežného študentského života želiezovských gymnazistov. Inak to nemohlo byť ani tento
rok, a tak sme 14. februára 2014 plesali opäť. Som veľmi rada,
že sme sa i toho roku stretli v tak hojnom počte.
Touto cestou by som chcela vyjadriť obrovskú vďaku všetkým tým,
ktorí pomáhali s organizáciou plesu, najmä profesorkám, členom
žiackej školskej rady, ostatným študentom a v neposlednom rade
sponzorom za ich príspevky do tomboly. Dúfam, že sa všetci
študáci dobre cítili a odniesli si z plesu čo najviac príjemných
zážitkov.
Veronika Jurášová (foto: archív gymnázia)

Zázraky ľudských rúk

86. literárnu kaviareň sme tentoraz usporiadali v domácom prostredí knižnice – v čitárni oddelenia pre dospelých. Podujatie bolo opäť spestrené bohatou obrazovou
dokumentáciou a videoprezentáciou pod názvom „Zázraky
ľudských rúk“. Takto si mohli prítomní pospomínať na časy,
keď ručné práce ako háčkovanie, vyšívanie, batikovanie a i.
boli skutočne obľúbeným spôsobom relaxu, a zoznámili
sa i s novými kreatívnymi technikami, ako sú decoupage,
pergamano, maľovanie na sklo, pletenie z papiera a mnohé ďalšie. Veríme, že sa mnohí inšpirovali a dostali chuť
a nápady na ďalšie tvorenie. Večer prebiehal v príjemnej,
bezprostrednej atmosfére pri dúšku liečivého bylinkového
čaju. Tešíme sa na ďalšie stretnutie v literárnej kaviarni.
MsK Želiezovce

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
OZ Levice, týmto srdečne pozýva širokú verejnosť dňa 21. marca 2014 od 9,00 - 13,00 na oslavy SVETOVÉHO DŇA VODY, ktoré sa budú

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Jana Bajkaiová
Alojzia Bezegová
Ladislav Csurgai
Ondrej Csuvala
Milan Hanzó
Róbert Mihók
Božena Sucháčová
Eleonóra Tamásová
Ildikó Víghová
Vladimír Zlámal

04. 03.
17. 03.
02. 03.
24. 03.
11. 03.
22. 03.
16. 03.
29. 03.
21. 03.
20. 03.

60
Ildikó Beneová
Lívia Brestovská
Mária Dávidová
Milan Kóša

24. 03.
27. 03.
16. 03.
13. 03.

Jozef Plizga
Dezider Salai

25. 03.
05. 03.

70
Erika Beňová
Jozef Hamar
Helena Hlavňová
Valéria Koncsalová
Gabriela Polcsáková
Mária Snírerová

14. 03.
09. 03.
15. 03.
05. 03.
25. 03.
05. 03.

80
Emil Horváth

26. 03.

Opustili nás – Elhunytak
10. 2. Eva Turocziová (Želiezovce, 80 r.), 10. 2. Oľga Virágová (Želiezovce, 72 r.), Darina Zaťková (Levice, 64 r.), 24. 2. Terézia Lukácsová
(Želiezovce, 88 r.), 25. 2. Július Benček (Želiezovce, 75 r.), Ladislav
Viktóriusz (Sikenica, 79 r.), 27. 2. Ladislav Nap (Želiezovce, 63 r.),
28. 2. Viliam Bogdány (Želiezovce, 81 r.), 2. 3. Jozefína Kečkéšová
(Želiezovce, 87 r.), 4. 3. Mária Líšková (Želiezovce, 83 r.), 5. 3. Ondrej
Rakovič (Sikenica, 56 r.)

konať na Námestí sv. Jakuba v Želiezovciach.

Oprava

V minulom čísle našich novín v článku Postúpi OŠKA do
IV. ligy? sme nesprávne uviedli meno šachového majstra
ZŠ s VJM Želiezovce. Majstrom školy sa stala Gabriella
Meliska. Menovanej aj čitateľom sa ospravedlňujeme.
Redakcia
Mestský úrad Želiezovce oznamuje obyvateľom mesta,
že prevádzka Regionálneho centra na zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného odpadu na Ul. kpt. Nálepku mení
svoju otváraciu dobu od 1. 4. 2014. Počas nasledujúcich
mesiacov bude prevádzka otvorená v pracovných dňoch od
8.00 do 18.00 hod., v sobotu od 10.00 do 17.00 hod.

Želiezovský spravodajca
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Harmonogram vývozu triedeného
odpadu na rok 2014

Jarná deratizácia 2014

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
27. 3. 2014, upozorňujeme majiteľov psov na nebezpečenstvo otrávenia
psa pri kontakte s návnadou alebo uhynutým hlodavcom. Preto sledujte
v zvýšenej miere pohyb Vášho psa a podľa možnosti ho 27. 3. 2014 neMsÚ
púšťajte z vôdzky. Za pochopenie ďakujeme.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE BRÁN
- montáž
- servis
krídlové - posuvné - samonosné
(14-02)

0910 486 053

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
MOTOCYKLY. /čes./
Cena 19,99 €
Bratislava, Slovart 2013.
Na rozkladacích stránkach 40 farebných modelov s históriou Harley-Davidson,Honda, Kawasaki,Yamaha Ducati,BMW a iné, technické špecifikácie.
Walter John: KRÁTKÉ STŘELNÉ ZBRANĚ.
Cena 28,18 €
Bratislava, Slovart 2013.
350 najvýznamnejších pištolí a revolverov , rôznych značiek. Farebné ilustrácie,technické údaje.
RODINNÉ DOMY TROCHU INAK.
Cena 8,93 €
Bratislava, Apexa 2013.
Individuálne projekty s využitím progresívnych zdrojov energie. Veľký farebný formát.

cafe & bar
0902 701 095, 0911 848 375

(14-01)

– príjemná atmosféra, pohodlie
– kvalitné nápoje, lahodná káva
– hry: stolný futbal,
šípky, biliard
– miestnosť so sedacími
vakmi

Po–Št 11:00 – 23:00

Navštívte nás a sami si utvorte názor!
Nájdete nás v susedstve Univerzumu.

Pi

11:00 – 04:00

So

16:00 – 04:00

Ne

16:00 – 23:00

Poradenstvo pre podnikateľov v Centre podnikateľských služieb na
ulici Mierová č. 24 v Želiezovciach – tretia streda v mesiaci v čase od 9:
00 do 14:30 hod. Zvýhodnená cena: 1,50 EUR/hod.
Stránkové dni poradenskej kancelárie v roku 2014: 29. január, 19. február,
19. marec, 16. apríl, 21. máj, 18. jún, 16. júl, 20. august, 17. september, 15.
Mesto Želiezovce
október, 19. november a 17. december.
Predám 3-izbový byt na 3. poschodí na Fučíkovej ulici. Cena dohodou,
(14-04)
t. č: 0905 387 104.
Predám nábytok, sedaciu súpravu, váľandy, bytové doplnky, alebo daru(14-05)
jem za odvoz. T.č. 0905 387 104.
25. marca sa uskutoční 88. stretnutie Literárnej kaviarne. Beseda s
Gustávom Murínom bude od 14.00 v Gymnáziu a od 16.00 v kaviarni
Miracle.
Virágerdő sűrűjében
Pihen egy szív csendesen.
Rég nem dobbant családjáért,
Messze vitted őt Istenem.
Telhetnek hónapok,
múlhatnak évek,
akik szívből szerettek,
nem felednek téged.

Fájó szívvel emlékezünk

Csontos Bélára
március 9-én,

halálának 2. évfordulóján.
Szerető családja
(14-03

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

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

Zo Svodova a z Mikuli v dňoch:
24. marca, 22. apríla, 19. mája, 23. júna, 21. júla, 18. augusta, 22.
septembra, 20. októbra, 24. novembra a 15. decembra.
Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová,
Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova,
Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP
(časť Želiezovce), Jarmočná a Cintorínska:
25. marca, 23. apríla, 20. mája, 24. júna, 22. júla, 19. augusta,
23. septembra, 21. októbra, 25. novembra a 16. decembra.
Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná,
Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová,
Narcisová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská,
Jókaiho a Zlatnícka:
26. marca, 24. apríla, 21. mája, 25. júna, 23. júla, 20. augusta, 24.
septembra, 22. októbra, 26. novembra a 17. decembra.
Z obchodov:
27. a 28. marca, 25. apríla, 22.a 23. mája, 26. a 27. júna, 24. a 25.
júla, 21. a 22. augusta, 25. a 26. septembra, 23. a 24. októbra, 27.
Mestský úrad Želiezovce
a 28. novembra a 18. decembra.
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Bujna Zoltán: A HARMADIK ÚT.
Ára 15,24 €
Dunaszerdahely, Lilium Aurum 2013.
Vámbéry nyomában Közép-Ázsián keresztül, színes képekkel.
Tóth Elemér : Örökös szerelem.
Ára 8,63 €
Dunaszerdahely, Lilium Aurum 2013.
Tóth E. versei a mi valóságunkból születtek, anyaguk az egykori gyerekkorának falu-valóságára emlékező költő létszemlélete.
Gyürky Antal: BORÁSZATI SZÓTÁR
Ára 10,46 €
Dunaszerdahely, Lilium Aurum 2014.
Emich Gusztáv értékes, eredeti 1861-es pesti kiadványa, Hevesi Attila
gondolataival a végén.
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A diákcsapat jó példával jár elöl
A zselízi labdarúgócsapatok különösebb
továbbjutási elvárások nélkül kezdték meg a
bajnoki szezont, főleg arra irányult igyekezetük, hogy stabil teljesítményt nyújtsanak,
és a lehetőségek szerint minél jobb eredményeket érjenek el. Ennek megfelelően
alakult a csapatoknak a tabellán elfoglalt
helye is, kivéve a diákcsapatot, amely a III.
liga déli csoportjában a 4. helyen áll.
A felnőttek csapata a tavaszi rajtot a táblázat
14. helyén kezdi a IV. liga délkeleti csoportjában.

A csapat az új idényt edzőcserével kezdte, Štefan Štullert Rotík Tibor váltotta fel. Sajnos a
IV. ligában második éve szereplő csapatnak
az őszi rajtja nem a várt eredményeket hozta, két győzelem, négy döntetlen és kilenc
vereség született, ami 26:39-es gólarányt

és 10 pontot eredményezett, tehát 4 pontos
előnyt az utolsó előtti csapathoz képest. A
zselíziek előtt áll a tabellában a Nový Život
csapata, amelynek hárompontos előnye van
városunk csapatával szemben.
A Rastislav Škrha vezetette iúsági
csapat nemzedékváltást él meg, hiszen a
tanulócsapatban, majd az iúsági csapatban
rendkívül sikeres évfolyamok labdarúgói
már a felnőtt gárdát erősítik, helyüket a
diákcsapatból felkerült focisták vették át,
akik korukat és tapasztalatukat tekintve
még nem veszik fel a
versenyt ellenfeleik
többségével a IV. liga
délkeleti
csoportjában. A csapat az
utolsó előtti helyen
végzett ősszel, két
győzelemmel, három
döntetlennel és tíz
vereséggel. 24 lőtt és
48 kapott gól mellett
9 pontot sikerült szereznie, csupán eggyel
többet, mint az utolsó
helyezett Bánovnak.
A 14. helyezett Nyárasddal szemben 6 pontos hátrányban vannak a mieink, ami azt jelenti, hogy a tavaszi
szezon rendkívül igényes lesz.
A diákok csapatának teljesítményével
viszont elégedettek lehetnek a klubban.
Ők Sokol László edző irányításával az őszi

idényben 13 mérkőzésen 9 győzelmet szereztek, kétszer játszottak döntetlent, és csak
két esetben szenvedtek vereséget. A fiúk reménységgel töltik el a klubvezetőket, hiszen
új, sikeres nemzedék formálódik, amely az
elkövetkező években kibontakoztathatja
játéktudását, melyet természetesen az ehhez
igazodó sikeres eredmények követhetnek.
Az éllovashoz képest 8 ponttal vannak
lemaradva, a 2. helyezett Bőstől mindössze
eggyel, a 3. helyezett Surányhoz képest csak
egy gól a hátrányuk. Az ötödik helyezett
csapat hét ponttal van lemaradva Zselízhez
képest.
A tanulók az őszi idényben 10 pontot
szereztek, miután 13 mérkőzésből háromszor nyertek, egyszer döntetlent értek el és
kilenc esetben kaptak ki. Sokol László edző
igyekszik összerázni a csapatot, amelyen a magasabb korcsoportokban a városi sportklub
támasza lehetne.
A táblázatokat tekintve és meghallgatva
a városi sportklub képviselőinek véleményét
világossá válik, hogy a serdülő és az iúsági
csapatok bizonyos fajta nemzedékváltáson
esnek át. A felnőttek kevésbé sikeres teljesítménye miatt az illetékesekben biztosan
számtalan kérdés vetődik fel, főleg azért,
mert a labdarúgók olyan nemzedékéről
van szó, akik a megelőző iúsági kategóriákban rendkívüli teljesítményt nyújtottak,
és a klub büszkeségei voltak. Előttünk áll
azonban még a tavaszi idény, amelyben még
bármi megtörténhet.
Levicky László

Nagy volt a nyüzsgés a lőtéren
Február 22-én a zselízi Grand Prix
Magnum sportlövőverseny 35 résztvevőt
fogadott, akik kiskaliberű puska (100 méterre) kategóriában mérték össze tudásukat.
Három kategóriában versenyeztek: férfiak,

szeniorok, valamint összevontan: nők +
kadétok.
A férfiak kategóriájában kiegyenlített

küzdelmet folytatott a 16 versenyző. A 300
lehetségesből 271 pontot ért el Samson Árpád, amivel az első helyen végzett. A második Roman Kalina lett, aki szintén 271
pontot ért el. A 3. helyet Svanczár László szerezte meg 270 ponttal.
A szeniorok versenyében 12en vettek részt. Zdenko Nádaský nyert, a lehetséges 300-ból
281 találatot ért el. A második
helyen František Csala végzett
ugyancsak 281 ponttal, a harmadik a zselízi Dobó László lett
271 ponttal.
A nők és kadétok közös kategóriájában Mária Maturkaničová
győzedelmeskedett, a lehetséges 300-ból 253 pontot szerzett.
Második helyen Agárdy Richard végzett 239 ponttal, a harmadik pedig Molnár Krisztián lett 218 ponttal.
Ebben a kategóriában 7 lövész – köztük
négy nő – versenyzett.

A frissítőkről és étkezésről a Magnum
Sportlövő-klub gondoskodott, a résztvevők
teljes megelégedésére. A nap végén Jozef

Haller főbíró meghívta a jelenlevőket a következő versenyre, a Zselízi Háromszázasra
(március 22., nagy- és kiskaliberű pisztoly,
25 méter).
LV
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Az óvodában environmentális gondolkodásra nevelnek
A Zselízi Sznf utca 9. szám alatti Lienka óvoda már második
éve viseli a Zöld Iskola címet. A
Zöld Iskola elnevezés az iskolák
minőségi environmentális oktatásának és menedzsmentjének
jelképe. A Zöld Iskola oktató
program kötelességekkel is jár,
pl. a pedagógusok adott témában
való felkészültsége és képzése,
környezetvédelmi
akcióterv
készítése, melyben a létesítmény
meghatározza a certifikációs
időszakban a választott téma céljainak elérésére kitűzött feladatokat. A 2012–2014-es időszakra az
óvoda legfőbb témája a zöldnövényzet és a természetvédelem. A
terv részeként az óvoda februári
környezetvédelmi rendezvénye
az ország védett övezeteire, nö-

vényeire és állatfajaira valamint
a zselízi parkra irányult.
A gyerekeknek Dáša Mokošová,
a városi hivatal környezetvédelmi osztályának előadója tartott
előadást. Az eseménybe bevonták az óvónőket és a gyerekeket
is, akik egy kis jelenetet készítettek el a természetvédelemről, az
előadást versekkel és ökojátékkal
egészítették ki „Hogyan növekszik a fa?” címmel. A gyerekeknek tetszett a rendezvény, aktívan
bekapcsolódtak a történésekbe,
lelkesen meséltek élményeikről.
A Zöld Iskola projektről, a zselízi
óvodában való megvalósításáról
Gizela Kováčovát, az óvoda alkalmazottját kérdeztük.
Az óvoda két évvel ezelőtt elnyerte a Zöld Iskola címet. Mit

Túl a körzeti
fordulón
Február 20-án a zselízi Művelődési
Otthonban tartották a Tompa Mihály Versés Prózamondó Verseny körzeti fordulóját.
A körzeti versenybe a zselízi és környékbeli
iskolák házi versenyeinek győztesei jutottak be, akik három kategóriában mérték
össze tudásukat. A versenyen a következő
eredmények születtek. Próza – I. kategória:
1. Melczer Anna, 2. Levicky Máté István, 3.
Mauer Marcellina, II. kategória: 1. Németh
Enikő, 2. Nagy Csomor Márton, 3. Puksa
Mátyás Ferenc és Duba Dorottya, III. kategória: 1. Bencsík Stefánia, 2. Virág Patrik.
Vers – I. kategória: 1. Raj Dorina, 2. Mikus
Emma, 3. Kreko Bianka, II. kategória: 1.
Saróka Eszter, 2. Molnár Vivien és Javorka
Ádám, 3. Horváth László és Pupos Alica,
III. kategória: 1. Kovács Virág Borbála, 2.
Bohák Emese, 3. Vrábel Vanessza és Belan
Veronika.
(feldolgozta: ik)

jelent ez pontosan és mivel jár?
A tanúsítvány a gyerekek és
óvónők környezetvédelem terén
kifejtett tevékenységét értékeli.
A projekt keretében elmélyítjük
kapcsolatunkat a környezetvédelmi szervezetekkel, melyekkel
szorosan együttműködünk. Sok
hasznos információt kapunk tőlük,
módszertani anyagokat, amelyeket
felhasználunk az akciótervben
meghatározott tevékenységek megvalósításában.
Milyen módszerekkel vezetik
rá a gyerekeket az aktív környezetvédelemre?
Tájékoztató kampányokat tartunk,
beszélgetéseket, képzőművészeti
versenyeket, sétát a természetbe.
Az environmentális gondolkodás
és az ismeretek megszerzése saját

tapasztalatokon és élményoktatáson alapul, amikor a gyerekek
közvetlen kapcsolatot tartanak a
természettel és jobban tudatosítják, hogy védeni kell a természetet
és a körülöttünk lévő környezetet.
Mi mindent terveznek a közeljövőben?
A következő hónapokban a
szülők segítségével gyógynövényspirált tervezünk, meghívunk
egy füvesasszonyt, „Egy év a természetben” címmel a gyermekek
munkáiból készítünk kiállítást,
valamint a hazai madárvilág
megismerése céljából tartunk egy
beszélgetést, amelynek témája,
hogy a madarak milyen hasznot
hoznak a természetnek.
Köszönöm a beszélgetést
Levicky László

100 éves, ismeri a hosszú élet titkát
Századik életévét töltötte be február 17-én az érsekkétyi illetőségű, ám már néhány éve
Zselízen élő Danis Margit. A jubileumot családja körében ünnepelte meg néhány nappal születésnapja után.
Az első világháború kitörésének évében született hölgy már 14 éves korától dolgozott,
zsidó családoknál szolgált Párkányban és Oroszkán. 1935-ben férjhez ment Vida Vilmos kétyi
csizmadia mesterhez, akivel összesen 62 évet élt együtt, egészen 1997-ben bekövetkezett haláláig. Házasságuk ideje alatt és
után Érsekkétyen élt, de az utóbbi
években városunkba költözött
kisebbik lányához, Beňo Erikához. Itt nagy szeretetben veszik
körül unokái és dédunokái. Két
lánya, öt unokája, tíz déd- és négy
ükonokája van. Margit néni is bőségesen adja nekik a szeretet, és a
jubileum alkalmából a hosszú élet
titkát is megosztotta velük. „Sokat
dolgozni, és keveset enni” – véli a
100 éves asszony, aki tetemes élettapasztalatával és saját példával ad
nyomatékot az értékes jó tanácsnak.
(ik)

A nyugdíjasok értékelték az évet
A Szlovákiai Nyugdíjasegylet helyi
szervezete január 22-én tartotta évzáró
közgyűlését a kultúrház nagytermében. A
tanácskozás tiszteletbeli vendége Helena
Kalmanová, a járási szervezet képviselője,
valamint a város vezető dolgozói voltak,
élükön Bakonyi Pál polgármesterrel. A
rendezvényt az alapszervezet elnöke,
Mária Bakonyiová nyitotta meg, majd a
kultúrműsor következett, amelyben egy
szavalat után a Lúč énekkar lépett fel.
„A tavalyi év volt eddig a legigényesebb,
de a legsikeresebb is. A múlt év központi
rendezvénye a helyi szervezet megalakulásának 15. évfordulója alkalmából tartott

ünnepség volt. Ebből az alkalomból 26
emléklapot adtunk át” – mondta az elnök
asszony, majd hozzátette, hogy a zselízi
szervezetnek jelenleg 260 tagja van, ami
a város összes nyugdíjasának az egynegyede. „Csak tavaly 10 új taggal gyarapodott szervezetünk. Célunk, hogy elérjük
a kerek számot, hogy 300 tagunk legyen”
– hangsúlyozta Mária Bakonyiová.
A polgármester tájékoztatta a jelenlevőket az önkormányzat tevékenységéről,
többek között arról is, nagy az esélye annak, hogy a város sikeres legyen a csatornázás kiépítésére benyújtott pályázaton.
Mária Kišďurková titkár megemlí-

tette, hogy a nyugdíjas szervezet milyen
rendezvényeket szervez idén. „Megtartjuk hagyományos rendezvényeinket – a
nemzetközi nőnap és az idősek hónapja
alkalmából szervezett összejövetelt, érdekes beszélgetéseket és előadásokat, egynapos kirándulásokat és nyáron külföldi
kirándulást szervezünk, ezúttal Horvátországba. Részt veszünk a Föld napján, az sznf
ünnepségen és néhány kulturális emlékhelyet
is meglátogatunk.” Hozzátette még, hogy a
zselízi nyugdíjasok tervei között szerepel a túrócszentmártoni és a magyarországi kisoroszi
nyugdíjas partnerszervezetekkel való kapcsolataik további ápolása is.
(ik)
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Nemzetközi együttműködésben a gimnazisták
A zselízi Štúr utcai gimnázium tavaly
márciustól egyike annak a négy iskolának,
amely bekapcsolódott egy, a Comeniusprogram égisze alatt kialakított multilaterális iskolai programba. A Comenius képzési program az oktatási rendszer minden
résztvevőjének szükségleteit figyelembe
veszi. Emellett az európai iskolák
partnerségeinek kiépítésében segít,
amivel a nemzetközi együttműködés
segítségével az oktatás európai színvonalát erősíti. A program keretében
„Az aktív időskor és a nemzedékek
közötti szolidaritás európai évének”
alkalmából alkották meg az „Idősek
és fiatalok – közösen Európában”
című projektet. A projekt célja az
idősek életének szebbé tétele – tudtukra adni, hogy előrehaladott koruk
ellenére nagy értéket képviselnek a
fiatal nemzedék életében.
A projekt 2013. március 20-án
a jelentkezési lap beadásával kezdődött, és
2015 augusztusáig tart. Szeptemberben a
bekapcsolódott országok és iskolák diákjai
belekezdtek a projekt megvalósításába. A
résztvevő iskolák: Lipcse 68. középiskolája
(Németország), Białystok Közös Műszaki
Iskola (Lengyelország), Eskişehir város
gimnáziuma (Törökország) és a zselízi Štúr
utcai gimnázium. Az iskolákból a negyedikeseken kívül minden diák bekapcsolódik
a teendőkbe. A harmadikos Alexandra Szabóová szerint a projektben nemcsak a célok
fontosak, hanem az emberek is. „A projekt
pozitívuma, hogy új embereket, kultúrákat
ismerünk meg, és sok élményben van részünk. Szívesen dolgozom benne, mert jó
csapat vagyunk. Számomra a legnagyobb
hozadék az, hogy tökéletesíthetem német
nyelvtudásomat, és megismerhetem más
népek kultúráját és hagyományait.”
A zselízi gimnazisták néptánc-koreográfiát gondoltak ki, készítettek egy prezen-

Alaposabb bírságolás
várható

Általánosságban is érvényes, de idén
kiváltképp, hogy a törvények, a városi
rendeletek és a város területén érvényes
más előírások betartása kifizetődő. A város
ugyanis kétszer akkora bevételt remél a
büntetésekből, kötbérekből, bírságokból és
egyéb szankciókból, mint tavaly. A Városi
Hivatal pénzügyi osztályának számításai
szerint tavaly 2000, idén már 4000 eurót
terveztek be ezekre a tételekre. A büntetésekből, kötbérekből, bírságokból és egyéb
szankciókból származó reális bevételek
két évvel ezelőtt súrolták a most tervezett összeg határát, ugyanis a város akkor
3 800 eurót hajtott be.
(ik)

tációt hazánkról, városunkról, iskolánkról.
Októberben, az idősek nemzetközi napja
alkalmából a zselízi kultúrházban megtartott
ünnepségen a negyedikes Zuzana Hančinová
mondott verset. Decemberben ajándékokat
készítettek az időseknek, akiket a diákok
karácsonyi műsorral is megörvendeztettek.

2014 márciusában egy hétre Németországba
utaztak. Két éven keresztül a résztvevő országok mindegyikébe ellátogatnak. A program
előnye, hogy a diákok új kultúrákkal, iskolarendszerekkel, emberekkel és helyekkel
ismerkednek meg. Ismereteket gyűjtenek
az idősekkel való munkáról, pszichológiáról és tanácsadásról, kompetenciákról és
képességekről, amelyek hozzájárulnak a
tolerancia kialakulásához, az előítéletek felszámolásához, az emberek és más nemzetek
kultúrájának respektálásához. Felelősséget
és idősek iránti tiszteletet tanulnak, amit
sajnos a mai világban elhanyagolnak. „A
programtevékenységek célja, hogy a di-

ákok megismerjék a külföldi tanulmányi
rendszereket és életet, megértők legyenek az
európai kultúrák és nyelvek sokféleségét illetően, elsajátítsák a személyes fejlődésükhöz
szükséges ismereteket és képességeket, támogassák a bekapcsolódó iskolák közti hosszú
távú együttműködést, erősítsék az oktatás
európai dimenzióját. Az egyes iskolák
képviselőinek zselízi munkaértekezletét
2014 júniusára tervezték be. A projekt
egyes napjainak keretében bemutatjuk
országunkat, régiónkat, városunkat, iskolánkat és tevékenységünket is. A külföldi
iskolák képviselőit megismertetjük városunk múltjával és jelenével, bemutatjuk a
környéket. Meglátogatjuk a járási székhelyet, a lévai várat, a Barsi Múzeumot és
kihelyezett részlegeit Bagonyán és Borfőn.
Elvisszük őket Selmecbányára, Podhájskára és Pozsonyba. A projekt keretében betanulunk egy közös kultúrműsort, amivel
fellépünk a nyugdíjasotthonban. A közös
találkozókon megismertetjük vendégeinkkel
a tipikus szlovák ételeket és különlegességeket. Teret kapnak a kulturális, társadalmi
és sportesemények is” – tájékoztatott Milan
Bukoven, az iskola igazgatója.
A diákok a nyugdíjasotthon alkalmazottaival, a gerontológiai specialistákkal és
az idősekkel tartott találkozókon szerzett
élményeiket és tapasztalataikat naponta
dokumentálják egy virtuális naplóban. A
projekt végén a naplót könyv formájában is
megjelentetik. Az iskoláknak közös honlapjuk is van, ahol eredményeiket és tevékenységüket mutatják be.
Veronika Jurášová

Jóváhagyták a lakásépítési...
3→

latunk van” – összegezte a polgármester indokait a vételár korábbi kifizetésével kapcsolatban.
Peter Martosy megjegyezte, hogy hét évvel ezelőtt jó volt, hogy az új képviselő-testület a kórház eladásából származó 32 millió koronából törleszthette a város adósságának nagy részét:
„Hagyjunk az utánunk jövő képviselőknek és polgármesternek egy kis tartalékot. A szerződések jók, nem félek attól, hogy szükség esetén ne tudnánk behajtani a pénzt vagy a vagyont.
Vállalkozói szempontból világos, hogy ők 700 ezret kapnak tőlünk a felújított épületért, mi
okuk lenne ezt kockáztatni?” A polgármester az előterjesztő jogával élve javaslatot tett arra,
hogy a vételár negyedik részletét 2014. december 31-ig fizesse ki a vásárló, a határozatot
azonban a testület eredeti megfogalmazásban fogadta el, tehát az átadást követő 60 napon
belül lesz esedékes a 4. részlet kifizetése. A városi képviselő-testület végül a munkásszálló
eladását, a létesítmény területére vonatkozó bérleti szerződést, valamint és a visszavásárlási
előszerződést is jóváhagyta.
A vitában Vojtech Tomašovič felrótta, hogy a városi képviselő-testületet nem veszik komolyan. Kijelentésével a januári testületi ülésen feltett, a zselízi református temető melletti
diófák kivágására irányuló kérésének fogadtatására reagált. A temetőkkel kapcsolatban a
képviselő kijelentette, hogy a városi újság februári számában helytelenül tüntették fel,
hogy a legutóbbi ülésen nemtetszésének adott hangot a temető gondnokának működésével kapcsolatban. „Nem az én nemtetszésemnek adtam hangot, én a gyászolók kérését
tolmácsoltam, elmondtam a polgárok véleményét, akik gyászszertartáson vettek részt“ –
tette hozzá. Végezetül többek között szó volt még a képviselői javaslatok megvalósítása
körüli huzavonákról, az önkormányzat keretében az információ nehézkes áramlásáról,
miközben a polgármester újfent figyelmeztetett arra, hogy ezt a feladatot a bizottságoknak kellene ellátniuk, amelyek azonban nem működnek.
(ik)
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Zselízi séta eltűnő értékeink nyomában
Zselíz és polgárainak egyik legérzékenyebb pontja és mondhatni szívügye a
szebb napokat is megélt Esterházy-kastély
sorsa. Teljesen jogosan, hiszen az előkelő
múltú, impozáns épület ma hozzá nem
méltó körülmények közt sínylődik. Ennek
a problematikáját egy korábbi írásomban
már elemeztem, ezért ezúttal nem ezzel szeretnék foglalkozni. Sokkal inkább feltenném
a kérdést: Az Esterházy-kastélyon kívül vajon
van-e más kulturális öröksége is Zselíznek? A
kérdés akár költői is lehetne, vagy provokatív,
de attól tartok mégsem az. Sok polgártársunk nincs tisztában ugyanis azzal, hogy a
kastélyon kívül milyen kincsek rejlenek még
városunk területén. Ennek fényében egy virtuális sétára invitálnám meg, kedves olvasó,
hogy együtt barangoljuk be kulturális értékeinket, mindannyiunk szellemi örökségét.
Elsőként kell megemlíteni a kastélyhoz tartozó és sajnos hasonló állapotban
lévő Esterházy-kriptát, mely a katolikus

temető területén található. Ebben az Esterházy család 11 tagja alussza örök álmát. A
legismertebb zselízi gróf, a kastély építője
és az uradalom megteremtője ugyan nem
itt van nyugalomra helyezve, de bizonyítja
szoros kötődését településünkhöz, hogy
végrendelkezése szerint teste Galántán, szíve
viszont a helyi kriptában nyugszik. Korábban
még legalább évente egyszer, mindenszentek
napján itt tartották az ünnepi szentmisét – e
sorok szerzője maga is rendszerint ministrált
ezeken. Mára viszont ezek rendre elmaradoztak, jelenlegi fenntartója az önkormányzat,
azon belül is a Városi Múzeum, mely lehetőségeihez mérten bocsátja rendelkezésére a nyilvánosság számára a nemesi család nyughelyét,
anyagi forrásai viszont meglehetősen gyérek,
hogy méltóképpen karban is legyen tartva
az objektum. Állapota finoman szólva is
hagy némi kívánnivalót maga után, vakolata
omladozik, a teteje több helyen beázik, ami
miatt záros határidőn belül kritikussá válhat
az állapota. Mindenki sajnálkozik felette, de
érdemi előrelépés sok éve nem történt, vajon
jön-e a sült galamb?...
Másodikként említendő a híres bécsi

cukrász, Franz Sacher egykori szolgálati
háza, a Sacher- vagy más néven Magyar Ház.

A kastélytól csak pár lépésnyire levő épület
nem csak otthonául szolgált a neves torta
feltalálójának, de fia, Eduard e falak közt látta
meg a napvilágot. Aki később megalapította
a szintén nagy hírnévre szert tevő Sacher
szállodaláncot. Az épület jelenleg a zselízi
Csemadok tulajdonát képezi, és otthont nyújt
a városban működő magyar civil szervezeteknek. Ezek szívükön is viselik az épület
sorsát, és folyamatosan építik, szépítik.
Rendszeresen nyilvános rendezvényeket tartanak, ami által rendre megtelik a tér élettel.
Igaz, van még mit tenni a teljes rekonstrukcióhoz, de úgy gondolom, nem kívánhatna
senki ettől méltóbb kultuszőrzést. Bárcsak az
összes kulturális örökség ilyen törődésben
részesülne!
Hasonló hagyománykultusszal bír az
ún. Baglyos ház is, ami egy nyáron keresztül
adott otthont a híres bécsi zeneszerzőnek,
Franz Schubertnek is. Tán ő az, akit senkinek
sem kell bemutatni különösképpen, hiszen a
legnagyobb tradícióval rendelkezik a lakosok
körében. Ittlétét és kapcsolatát a várossal többen is feldolgozták már (a legismertebb Horváth Géza 2000-ben megjelent könyve Franz
Schubert Zselízen címmel). De két énekkar
és a művészeti iskola is az ő nevét viseli. Korábban a város egyetlen szállodája is róla volt

elnevezve, az azóta üzletközponttá alakult
épület tetején a névtábla mindmáig hirdeti
ezt. A Baglyos ház jelenleg városi múzeumként és Schubert-emlékszobaként működik.

Az épületkomplexum előtt pedig Schubert
bronzszobra figyelmeztet a patinás jellegre.
Érdekesség, hogy ez a szobor viszonylag
új keletű. Hasonló bronzszobor sokáig az
Esterházy-parkot díszítette, ám a ’90-es
években – vélhetően színesfémtolvajok
– eltulajdonították, oszlopos (hűlt) helye
viszont még megtalálható.
Virtuális sétánk következő állomáshelye
a 14. századi Szent Jakab-templom, melyet
az a Becsei Vesszős György építtetett, aki
az akkori magyar király, Nagy Lajos szolgálatában állt, és követte őt pl. a nápolyi
hadjáratba is. A legenda szerint az ott
szerzett zsákmányát egy antik római koporsóban csempészte haza, ám megbánta az
ott elkövetett bűneit, aminek jeléül többek
közt templomot építtetett a településen. Az
említett szarkofágot is itt helyezte el, oltár gyanánt. Életét, vívódásait és bűnbánatát
több freskó is megörökítette, amelyek közül
mára sajnos csak három maradt fenn, mivel

1945-ben a visszavonuló német hadsereg felrobbantotta a templom tornyát, ezzel szinte
megsemmisítve a szakrális objektum háromnegyedét. A háborút követő időszakban
ugyan újjáépítették, de mint tudjuk, ez
az időszak nem kedvezett a klerikális
dolgoknak, így eredetiségre minimális
igénnyel, modern köntösbe öltöztették
a gazdag hagyományú épületet. Az
eredeti állapot visszaállítása azóta
is várat magára, viszont az értékeit,
múltját oly könnyen feledő korszellem
egyre kevesebb reményt ad ennek
megvalósulására. Már az is hatalmas
eredménynek számít, hogy a helyi
közösség saját kezébe véve, önszervezve látott neki a további romlás
megakadályozásához, és cserélte ki
például a tetőszerkezetet. Bárcsak a jövőben
egy korhű rekonstrukció is megvalósulhatna...
(Folytatjuk.)
Csonka Ákos
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Röviden...

A városi rendőrség az év elejétől bővítette
az objektumok védelmében nyújtott szolgáltatásait. Saját szolgáltatásainak elindítása
óta 6 új ügyféllel kötött szerződést. A szolgáltatást már GSM rendszeren is működteti.
Januárban a városi rendőrök 23 kihágás
ügyében jártak el. 5 alkalommal róttak ki
összesen 160 eurónyi bírságot.
Az Sznf utca mikolai szakaszán februárban távolsági villanyvezetékek és a tartó
betonoszlopok cseréjét hajtották végre.
2013-ban a zselízi temetőkben összesen
80 temetést tartottak, mondta el a város
sírkertkezelő vállalat képviselője a városi
képviselő-testület márciusi ülésén.
Idén nem tartják meg a pedagógusok napjának városi ünnepségét, mert a költségvetésben nem különítettek el forrásokat erre
a célra, vette tudomásul március eleji ülésén
a kulturális és tanügyi bizottság.
Rendkívüli érdeklődés kísérte a budapesti
Vidám Színpad zselízi művelődési otthonban tartott Szerelmes nagykövet című
előadását. A parádés szereposztású (Straub
Dezső, Gregor Bernadett, Nyertes Zsuzsa,
Farkasházy Réka) vígjátékot március elején
300 néző előtt játszották.
A városi hivatal január végén 160, városi
lakás bérlésére irányuló kérvényt tartott
nyilván. A kérvényezők közül 126 zselízi
lakos, 34 kérvényt más községek és városok
lakosai adtak be.
A városi hulladékgazdálkodási program szerint az egy lakosra jutó kitermelt hulladék, az
utolsó 8 év számításait figyelembe véve, évi
291,4 kg-ról 409,8 kg-ra nőtt.

Előkészületben
az aktivációs központ
Február közepén a városi művelődési
otthon kistermében a munkaügyi, szociális
és családügyi hivatal vezető dolgozói találkoztak a Zselízi Város Hivatal képviselőivel,
a környező települések polgármestereivel, a
városban és környékén működő költségvetési és hozzájárulási szervezetek, iskolák, egyházi
szervezetek, szociális intézmények, illetve polgári társulások
képviselőivel. Alexander Bačík,
a lévai körzeti hivatal vezetője,
Peter Šimšík, a foglalkoztatottsági szolgáltatások főosztályvezetője, valamint Turza Irén, a
hivatal zselízi kirendeltségének
vezetője az aktivációs központ közeljövőben tervezett
megnyitásáról
tájékoztatta
a résztvevőket. A központ a
szociális hivatal keretében
működő
foglalkoztatottsági
szolgáltatások főosztályán nyílik, és szorosan
együttműködik majd a közhasznú munkák
és az önkéntes tevékenység szervezésében és
közvetítésében.
A tervezett változtatások a 2013/413.
sz., anyagi szükséghelyzetről szóló törvény
alapján lépnek érvénybe, amelynek legfontosabb rendelkezése alapján az anyagi szükséghelyzetben járó támogatást legalább havi
32 órában kell majd ledolgozniuk a kedvezményezetteknek. Ez alól kivételt képeznek a
gyerekek, nyugdíjasok és olyan személyek,
akiket objektív okok gátolnak e kötelesség
teljesítésében, pl. nem engedi az egészségi
állapotuk, fogyatékos személyt gondoznak,
nappali tagozaton tanulnak stb.
A törvény által szervezőként megnevezett szervezetek megkeresése, a velük való

kapcsolattartás, valamint az adott munkákra megfelelő, szükséghelyzeti segélyben
részesülő személyek megkeresése és velük
a munkavállalási szerződések megkötése az
aktivációs központ feladata lesz. A központot

egy vagy néhány koordinátor és néhány tucat
segéd koordinátor alkotja majd. Feladatuk a
tevékenység szervezési feltételeinek biztosítása, felügyelete és nyilvántartása lesz.
A jelenlevők konkrét helyzetekre vonatkozó kérdéseket tettek fel, főleg a munkák
jellegét, végzésükre tett követelményeket,
valamint a koordinátorok és a munkavégzők
közti kapcsolatokat illetően. A válaszokból
többek közt nyilvánvalóvá vált, hogy sok
kérdés még nincs megoldva. Annak ellenére,
hogy a törvény viszonylag pontosan behatárolja a hatásköröket, mint minden újdonság
bevezetésekor, ebben az esetben is sok mindent menet közben kell majd összehangolni.
Ehhez a kölcsönös kommunikáció szükséges,
és éppen ebben segített ez a találkozó is.
(šh)

A mikolaiak leginkább a rendbetett parknak örültek
A Mikulčan polgári társulás sikeres évet zárt, ezt
nyugtázták a szervezet képviselői január elején a tavalyi
év értékelésekor. „Társulásunk
tavaly az összes tervezett rendezvényt megtartotta, sőt még
néhány továbbit is megvalósított” – emlékeztetett Pavol
Ivan, a társulás elnöke. Példaként említette a mikolaiak karácsonyi találkozóját a parki
fenyő alatt, forralt bor mellett.
„Nemcsak mikolaiak jöttek el
a találkozóra, voltak zselíziek
és szódóiak is” – tette hozzá az
elnök.
A városrész lakosai tavaly
leginkább a felújított park-
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nak örültek, amit a városnak
sikerült hosszú távra bérbe
vennie. „A park új arculatot
öltött a felújítás után, amit
maguk a lakosok végeztek a
város segítségével. Természetesen a karácsonyfa-díszítést
is fantasztikusnak találták,
nagyon örültek neki.”
A polgári társulás idén ismét megvalósítottaa a farsangi
disznótort, amit február elsején
tartottak. Idén sem hiányzik
a rendezvények közül a farsangi mulatság, a nőnap és a
gyermeknap megünneplése, a
májusfaállítás, a főzőverseny a
mikolai napokon, a nyugdíjastalálkozó, a Mikulás-ünnepség

és a szilveszteri mulatság.
„Az év folyamán szeretnénk
továbbra is rendezgetni és
tisztítani az óvoda parkját. Karácsony előtt pedig a parkban
karácsonyi vásárt akarunk
tartani. Meghívjuk rá a környék kézműveseit” – sorolja
a további terveket a társulás
elnöke.
A Mikulčan polgári társulás szeretne megjelentetni
egy kiadványt a városrész
– az egykori önálló település
– múltjáról, történelméről. A
társulás elnöke szerint ennek
az a feltétele, hogy elegendő
anyagiakat szerezzenek erre
a célra. „Rendezvényeinken

rendszeresen tartunk önkéntes gyűjtést a kiadvány megjelentetésére, egyelőre azonban
nem elegendő a rendelkezésre
álló összeg. Jelenleg folyamatban van az adatgyűjtés, a polgároktól
dokumentumokat,
fényképeket gyűjtünk. Márciusra tervezünk egy olyan
találkozót, amelyen összejönnek mindazok, akiknek tapasztalata van e téren. Utána
folyamatosan feldolgozzuk a
meglevő anyagokat” – sorolja
a teendőket Pavol Ivan a Mikulčan polgári társulás soron
következő, egyik legfontosabb
tervéről.
(ik)
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Az adóhányad enyhe emelkedése Mérsékelten nőnek
az adón kívüli bevételek
várható
A jóváhagyott költségvetés szerint a tavalyi évhez

A városi képviselő-testület decemberi
ülésén jóváhagyta a város idei költségvetését, ami egészében tekintve
nem sokban különbözik a tavalyitól,
főleg ami az általános bevételeket és
kiadásokat illeti. A hitelválság következményei máig kihatnak, így a
város az ún. adóhányadból, amelyet
az állam a természetes személyek
jövedelemadójából juttat vissza a
településeknek, nem várhat jelentős
növekedést. A pénzügyminiszter szerint a természetes személyektől befolyó
jövedelemadóból az eddigi 65 százalék
helyett 67 százaléknyi szabadul fel. A
város adóbevétele a költségvetés szerint várhatóan 2 194 000 euró lesz, ami
több mint a tavaly tervezett adóbevétel,
ám előreláthatóan kevesebb, mint a tavalyi valódi állapot. Ezt pozitív visszajelzésnek tekinthetjük, a tapasztalat azonban
óvatosságra inti a költségvetés készítőit.
Ami az adóhányadot illeti, a költségvetés 1 600 000 euróval számol. A tavalyi
költségvetésben ez az összeg 1 500 000
euró volt, év végén 1 580 000 euróra
korrigálták a várható bevételeket.
Szinte változatlan maradt a tavalyi
évhez képest az ingatlanadóból szárVárosi költségvetés

mazó bevétel, mivel nem változtak az
adókulcsok sem. 2014-ben a város az
ingatlanadóból 425 000 eurós bevételre
számít. Jó hír az ingatlantulajdonosoknak, hogy az önkormányzat ezeket az
adókulcsokat az elkövetkező években
sem tervezi emelni. Legalábbis erről
tanúskodnak a következő évekre
előrevetített tételek, hiszen a költségvetést már néhány éve mindig az
elkövetkező három évre alkotják meg.
A legnagyobb bevételeket ezen belül a
város az épületadóból (210 000 euró)
és a telekadóból (205 000 euró) várja,
nagyságrendekkel kisebb lesz a lakások
és nem lakás céljaira szolgáló helyiségek ingatlanadójából befolyt összeg
(10 000 euró).
Várhatóan kevesebb lesz a bevétel
az áruk és szolgáltatások adójából.
Ide tartoznak az automaták vagy
a szállásdíjak, amelyek a tavalyi év
szintjén maradnak, valamint a kutyaadó, a közterület-használati adó vagy
a hulladékdíj, amelyek esetében enyhe
csökkenés várható. Az adóbevételek
növekedése csak a játékgépek üzemeltetése után fizetett adónál várható.
(ik)

képest idén az adón kívüli bevételek mérsékelt növekedése
várható. Számokban kifejezve ez azt jelenti, hogy 381 800
eurót kellene elérniük. Tavaly az adón kívüli bevételek a
költségvetésben 372 700 eurót tettek ki, az év végi számítások szerint ezzel szemben csak kb. 335 000 euró folyt be.
A város vállalkozásából és vagyonbirtoklásából származó
jövedelemnek el kellene érnie a 171 ezer eurót. Az elmúlt
évekkel ellentétben a város 15 ezer euróval számol az
Eurospinn nyereségjárulékaiból is. Az önkormányzat a
bérbe adott telkekből 2014-ben 6 000 eurós bevételt, a
létesítmények és helyiségek bérbeadásából 150 000 eurót
remél.
Ha beteljesedik a költségvetési forgatókönyv, jelentős növekedés várható a szolgáltatások értékesítéséből származó
adón kívüli bevételek terén: a tavalyi 58 000 helyett idén
110 000 eurós jövedelmet terveztek. A tavalyihoz hasonlóan a város idén is 40 000 euró inkasszálását tervezi a
termékek, áruk és szolgáltatások eladásából. Ez alatt főleg
a szolgálati gépjárművek, a hulladéktárolók használatát,
a hangosbemondó szolgáltatásainak igénybevételét, az
újsághirdetéseket, belépőjegyeket, a víz- és csatornadíjat,
a villamosenergia-, gáz- és hőszolgáltatással vagy az információnyújtással kapcsolatos szolgáltatásokat értjük. Az
elmúlt évekhez képest változás, hogy idén a költségvetésben szerepelnek az alapiskolák (szlovák alapiskola 35 000,
magyar alapiskola 14 000), a művészeti alapiskola (4 000)
és a szabadidőközpont (3 000) bevételei is. A városi rendőrségnek a létesítmények őrzéséből származó bevételét idén
3 000 euróra tervezik.
(ik)

euróban
Valóság
2011

Valóság
2012

rendes bevételek
városi hivatal

Jóváhagyva
2013

Feltételezett Költségvetés
2013
2014

Javaslat
2015

Javaslat
2016

3 750 808

3 932 475

3 778 000

4 023 150

3 966 200

4 177 800

4 273 800

rendes kiadások

3 585 500

3 763 841

3 675 410

3 831 760

3 888 200

3 979 793

3 892 916

alapiskolák

2 337 100
1 188 400

2 448 143

2 321 410

2 408 330

2 334 700

2 415 793

2 328 916

150 000

150 000

ebben:

szabadidőközpont

művészeti alapiskola

60 000

1 256 698
59 000

1 294 000
60 000

1 360 430
63 000

1 345 500
63 000

1 351 000
63 000

1 351 000
63 000

165 308

168 634

102 590

191 390

145 000
78 000

198 007

380 884

tőkealapú bevételek

2 181 100

2 378 584

1 438 500

137 000

503 300

225 000

155 000

tőkealapú kiadások

2 868 676

1 992 965

1 540 800

83 750

298 500

125 600

114 200

-687 576

385 619

-102 300

53 250

204 800

99 400

40 800

bevételi pénzügyi operációk

1 709 100

294 175

550 000

350 000

0

0

0

1 148 000

837 336

475 000

475 000

278 600

278 600

278 600

561 100

-543 161

75 000

-125 000

-278 600

-278 600

-278 600

7 641 008

6 605 234

5 766 500

4 510 150

4 469 500

4 402 800 4 428 800

7 602 176

6 594 142

5 691 210

4 390 510

4 465 300

4 383 993 4 285 716

38 832

11 092

75 290

119 640

4 200

különbség:

különbség:

kiadási pénzügyi operációk
különbség:

bevételek összesen
kiadások összesen
különbség

18 807

143 084
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Jóváhagyták a lakásépítési szerződéseket
Rögtön az ülés kezdetén Martosy Péter és a kimutatási határozatban a paraméterek?”
Gulyás Róbert kijelentette: nem ragaszkod- – kérdezte az Innovia képviselőit.
A városi képviselő-testület határozatban
nak ahhoz, hogy a kisebb komfortfokozatú
bérlakások épülete az összkomfortos lakáso- szüntette meg azt a tavalyi határozatot,
kéval együtt, párhuzamosan a munkásszálló amely az Innoviával való eredeti szerződést
felújításával épüljön fel. A polgármester tartalmazza. Az elhangzott megjegyzések
szerint a három előkészített beruházás közül értelmében jóváhagyták az összkomfortos
a kisebb komfortfokozatú bérlakások építése bérlakások építését, a finanszírozás módját
a legkevésbé sem jövedelmező. Szerinte biz- és a megvalósításhoz szükséges szerződésetosra vehető, hogy a városközpontban levő ket. A kisebb komfortfokozatú bérlakások
lakások felépítése és a munkásszálló felújítá- ugyanilyen feltételű építését nem hagyták
sa után már nem akadna jóvá.
A munkásszálló eladására, majd bérlakásenki, aki hajlandó lenne
kisebb komfortfokozatú sokká való átépítésére tett javaslat megvitabérlakásokat építeni. „A tása során a résztvevők különböző nézetei
kisebb komfortfokozatú ütköztek egymással, ami a munkásszálló
bérlakások építésének megfizetésének módját illeti. Az adásvételi
mellőzése komoly válto- szerződés a város és az Innovia között azzal
zást jelentene az eredeti számol, hogy a vásárló a munkásszállóért
tervekhez képest, ezért 234 881 eurót fizet ki, négy részletben.
fontos, hogy a képvise- Az első részletet 10 000 euró értékben az
lők tudatában legyenek adásvételi szerződés hatályba lépését kövedöntésük felelősségének” tő 3 napon belül, a második részletet 10 000
– tette hozzá Bakonyi euró értékben 2014. szeptember 20-ig, a
Pál. Polka Pál szerint a harmadik részletet ugyancsak 10 000 euró
Az Innovia látványterve alapján ilyen lesz az összkomfortos tásasház
képviselő-testületnek a értékben 2014. november 20-ig, a fennmarabérlakásépítéshez hason- dó 204 881 eurót pedig legkésőbb átadás érros központjában tervezett összkomfortos
ló részletességgel kellene foglalkoznia más vénybelépésének napjától számított 60 napon
bérlakások, a Nyári utcában a park mögött
témákkal is. Több képviselő is csalódottságát belül. A kinnlevőséget a város zálogjoga biztervezett kisebb komfortfokozatú lakások
fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az eredeti tosítja. A polgármester ragaszkodott ahhoz,
felépítésének javaslatát, valamint ugyanaztervvel ellentétben a kisebb komfortfokozatú hogy a negyedik, legnagyobb törlesztőrészlet
zal a beruházóval kapcsolatban a munkásbérlakásokat előre legyártott konténere- kifizetése ne az átadás időpontjához, hanem
szálló eladására tett javaslatot. Mindegyik
lemekből állítanák össze, és nem falazott egy konkrét dátumhoz kötődjék. „Normális
esetben a bérlakások állami támogatásának
technológiával épülnének. A polgármester körülmények között a vételárat a szerződéprogramját használja ki a város, amely jeszerint a szerződések elválaszthatatlan részét skötést követő 30 napon belül kell kifizetni.
lentősen különbözik az ebben a szférában
kell képeznie az építkezési eljárásról szóló A bevételből így megjavíthatnánk a ravatamegszokott állami támogatás gyakorlatától.
tervdokumentációnak, a munkafolyamatok lozót, és további szükséges beruházásokat
Az eddigi gyakorlatban a községi bérlakámenetének diagramjával együtt. „Amíg is megvalósíthatnánk, megoldhatnánk sok
sok beruházói az önkormányzatok voltak,
ezeket a dokumentációkat az Innovia nem feladatunkat. Hihetetlen engedmény, hogy
amelyek az építkezés megvalósításakor boterjeszti elő, a szerződéseket nem írom alá. részletfizetésben egyeztünk meg. Mi lesz, ha
nyolult közbeszerzési eljárásokat folytattak
Ezt alapvető dolognak tartom. Hogyan az átadás késni fog? Biztosak lehetünk abban,
le. Ez gyakran megnyújtotta a folyamatot
akarnak árat szabni és munkát kínálni az al- hogy megvalósul a megadott határidőre?
a sikertelen jelöltek különféle obstrukciói
vállalkozóknak, ha nincsenek meghatározva Partnerünkkel egy éves, nem túl jó tapasztamiatt. A bérlakások építésének folyamatát
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hivatott meggyorsítani a finanszírozás új
módja, amit Zselízen is alkalmaznak majd.
Az építkezések beruházója nem a város
lesz, hanem egy magántársaság. Az építkeZselízen a helyi magyar alapiskolában március 3-án kezdődött a magyarországi Közigazgazés befejezése után a város megvásárolja a
tási és Igazságügyi Minisztérium által meghirdetett Magyar felsősök éve program bemutató
beruházótól az ingatlant, amire az állami
körútja. A 35 kárpát-medencei állomást – ebből 12 felvidéki iskolát – felölelő tájékoztató
támogatás programjának keretében támokörutat Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár nyitotta meg.
gatást kap az SZK Közlekedési, Építkezési
A program a 2012-es külhoni óvodások, majd a tavalyi külhoni kisiskolások évének folytaés Regionális Fejlesztési Minisztériumától
tásaként valósul meg. A tematikus programsorozat felső tagozatos alapiskolásokat megcélzó
és kedvező feltételek mellett hitelt az Állami
idei tevékenységeinek középpontjában az anyanyelvi oktatás, a tehetséggondozás és a pályaLakásfejlesztési Alaptól. Hasonlóan oldják
választás áll. A programot a minisztérium nemzetpolitikai államtitkársága finanszírozza 140
meg a zselízi munkásszálló felújítását is. Az
millió forintból, megvalósításában a Fáy András Alapítvánnyal működik együtt.
Innovia társaság megvásárolja a várostól a
A program keretében a résztvevő iskolák felső tagozatos tanulói gyakorlati tréningeken
munkásszállót, felújítja, majd eladja a városvesznek részt, amelyeken alapvető gazdasági és személyi pénzügyi ismereteket szereznek. A
nak, amely a fent említett forrásokból fedezi
zselízi iskolában a bemutató körút indító napján több ilyen csoportos foglalkozást is tartota vásárlást.
tak. „A gazdasági képzés tréningjeinek keretében az ötödikesek és hatodikosok az EU-ról,
Sok kellemetlenség, a város és az Inaz euróról és a családi költségvetésről, a hetedikesek és nyolcadikosok a banki szolgáltatánovia társaság közti eredeti szerződés be
sokról, a netes vásárlásról, a zsebpénzkezelésről kaptak tájékoztatást, valamint önismereti és
nem váltása és sok-sok tárgyalás után a
pályaorientációs gyakorlatokat is tartottak” – tájékoztatott Máté Anikó, a zselízi alapiskola
Bálint-nap előtti tanácskozásra elkészültek
igazgatója.
(ik)
az érintett felek közötti új szerződések.
A városi képviselő-testület 39. rendes
ülésén, melyet rendkívüli módon nem a
hónap utolsó csütörtökén tartottak, hanem
február 13-án, végre döntöttek a városban
tervezett lakóházépítés sorsáról. A városi
képviselők döntése alapján az elkövetkező
időszakban megvalósítják a lakóházépítést és a munkásszálló rekonstrukcióját.
Mindkét esetben a nagyszombati Innovia
K. lesz a beruházó.
A tanácskozáson előterjesztették a vá-

Városunkban rajtolt
a Külhoni felsősök éve program
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Parkolóhelyek létesülnek, a kastéllyal is foglalkoznak
1→

Érdeklődnek a kemping iránt
A testület a Reborned Flames Motoros
Klub autókemping bérbevételére irányuló
kérvényéről is tárgyalt. Az indoklásból és a
kérvény vitájából nyilvánvalóvá vált, hogy
a telek nem a város tulajdonában van, az
országos telekalap kezeli. „A telek ezért nem
lehet a bérlet tárgya. A város csupán az autókemping felszerelését, a faházikókat, szociális
helyiségeket és a bekötőutakat adhatja bérbe”
– mondta el a városi hivatal vagyonkezelési
osztályának vezetője. A szervezet képviselője
elmondta: a felszerelést karbantartják és folyamatosan javítják is majd. A testület jóváhagyta
a kemping bérbeadási szándéknyilatkozatát,
majd egy további városi tulajdonú, nem lakás céljaira szolgáló ingatlan bérbeadásának
szándékát is. A város és a református egyházközség közti telekcsere vitájában Polka
Pál tájékoztatta kollégáit, hogy a tervezett
közösségi ház közelében levő társasház lakói

panaszt sem a szolgáltatásaikra. Panasz nem
hangzott el a testületi ülésen sem, bár a temetők állapota több esetben témája volta az
önkormányzati üléseknek a közelmúltban.
Polka Pál és Ladislav Vékony szerint jobban
kell figyelni a konténerek kiürítésére. Vojtech
Tomašovič szerint a beszámoló azt mutatja,
hogy a temetők üzemeltetésének kérdésében
javulhat a helyzet. A fenntartó képviselője kijelentette, hogy ebben az évben megjavítaná
a zselízi ravatalozó homlokzatát. Elmondta:
felhívást tettek közzé a használaton kívüli
sírhelyek megvásárlása ügyében, mert a
katolikus temetőben már csak 12 szabad
sírhely van. L. Vékony ismét megemlítette, hogy a szódói ravatalozó katasztrofális
állapotban van. „Aki az utóbbi időben volt
Szódón temetésen, nem csak az elhunyt felett,
de a hullaház felett is sírhatott” – mondta, és
megjegyezte, hogy egy helyi vállalkozó pénzügyi segítséget ígért a városnak az objektum
rendbehozatalának érdekében.
Sokol László felvetette, hogy
amíg egy megfelelő ravatalozó
nem áll rendelkezésre, ki lehetne használni a temető melletti
egykori óvoda épületének egy
részét. A testület tudomásul vette
a beszámolót, majd ugyanígy tett
a főellenőr tevékenységéről szóló
beszámoló esetében is. Ennek keretében a főellenőr arra hívta fel
a figyelmet, hogy egy, a testületi
üléseken is tárgyalt szomszédi vitát a résztvevők a minisztériumi
szintig vittek. Ott olyan döntés
Február végén kezdték el a református temetőben kijelölt, született, amely igazolta a város
ez ügyben végzett eljárásának
feleslegesnek ítélt fák kivágását.
helyességét.
petíciót kezdtek el megfogalmazni az építkezés ellen. Martosy Péter és Gulyás Róbert „A kastéllyal foglalkozni kell”
kijelentették, hogy könnyebben támogatnák
A testület foglalkozott a norvég alap
a javaslatot, ha az építkezés már konkrétabb egy, a kastély és múzeum felújítására is alformát öltene. Révész Tibor lelkész kijelen- kalmas projektkiírásába való bekapcsolódás
tette, az elsődleges elgondolás a rendezetlen lehetőségeivel. A beadásra rendelkezésre
telkek rendezése volt, ezért egyelőre még a álló idő kevés, valószínűleg elérhetetlen a
műszaki tervek sem állnak rendelkezésre. A mostani határidő, és a kiírásban rendeltestület egyetértett a szerződéskötéssel, feles- kezésre álló összeg sem elegendő a teljes
leges vagyonná nyilvánította a cserére kijelölt felújításra, de a vitázók megegyeztek abban,
telket, és jóváhagyta a telekcsere szándéknyi- hogy a kastély felújításának előkészületeivel
latkozatát. A képviselők további telkek, ill. foglalkozni kell. A képviselők jóváhagyták
telekrészek eladására irányuló kérvényekről az Alsó-Garam-menti Fejlesztési Partnerség
is döntöttek.
zselízi tagdíjának befizetését. Nagy figyelmet
szenteltek az új városi parkolóhelyek létesíTemetők – javul a helyzet, kevés a szabad tésének, miközben a vitában több új ötlet is
sírhely
elhangzott. A határozatban a városatyák egy
Napirenden volt a városi sírkertek kezelé- minél több új parkolóhely létesítését lehetővé
séről szóló szerződés teljesítésének értékelése tevő beruházás előzetes költségvetésének kiis. A kezelő képviseletében Milan Haborák dolgozásáról, valamint a város parkolóhelyek
volt jelen, aki tájékoztatta a jelenlevőket, vízszintes kijelöléséről döntöttek. A testület
hogy a tavalyi évben nem kaptak egyetlen megismerkedett a városi rendőrség vagyon-

védelmi programjának gazdasági vonzataival. Az érintettek részéről nagy teret követelt
magának a városi múzeum illetéktarifájának
módosítására tett javaslat, amely végül nem
kapott megfelelő támogatást a határozatban.
A képviselők megismerkedtek a városi rendőrség tevékenységéről szóló beszámolóval
és a bizottsági ülések összefoglalójával. Az
interpellációk keretében Vojtech Tomašovič
megkérdezte, van-e esély a tervezett mikolai
járda kiépítésére ebben az évben. A válasz
szerint a város projektumát már a mezőgazdasági kifizető ügynökség értékeli. Haris Mária
figyelmeztetett egy új illegális hulladéklerakat
létrejöttére a Sládkovič utca végén, és kérte,
hogy az ügyet rejtett kamera kihelyezésével
próbálják megoldani.
(ik)

Az időpontokat
várhatóan betartják

A város a közeljövőben foglalkozhat az
alacsonyabb komfortfokozatú lakásokkal
is, ami azonban nem lesz egyszerű ügy.
Ezt a polgármester jelentette ki a városi
képviselő-testület március eleji ülésén, ahol
tájékoztatta a képviselőket a városi lakásépítés
előkészületeinek helyzetéről. Egy képviselői
javaslatra reagált, amely szerint amennyiben az összkomfortos lakások építésén és
a munkásszálló átépítésén már beindul a
munka, a város megkezdheti az alacsonyabb komfortfokozatú lakásokról szóló
tárgyalásokat. Ladislav Vékony szerint a
munkálatok közben a partner, az Innovia
társaság bebizonyíthatja megbízhatóságát,
és ha ez így lesz, elkezdődhet a park mögötti lakásépítés előkészülete is. A polgármester szerint a város hajlandósága csak egy
része a problémáknak. A másik, hogy akad-e
cég, amely az állami programban nyújtott
lehetőségek alapján vállalná az építkezést,
hiszen az alacsonyabb komfortfokozatú
lakások építése nem olyan vonzó, mint az
összkomfortos lakások építése. „A cégek nem
akarnak kockázatot vállalni. Ragaszkodnak
hozzá, hogy a város a lakásokat minden
esetben vásárolja meg, tekintet nélkül arra,
hogy megkapja-e az állami támogatást vagy
sem. Megkezdhetem ebben a kérdésben a
tárgyalást, de nem lesz egyszerű” – mondta
a polgármester. A képviselőket tájékoztatta
arról, hogy az Innovia igazgatója szerint az
összkomfortos lakások építése a megadott
határidőben, március végéig megkezdődhet.
(Még azon a napon aláírták a szerződést a
város és az Innovia között.) A munkásszálló
átépítését április végéig kell elkezdeniük,
és szerinte eddig semmi nem indokolja,
hogy ezt a határidőt ne tartsák be. (ik)

A városi képviselő-testület 39. rendes
ülésén végre döntöttek a városban
tervezett lakóházépítés sorsáról. A
városi képviselők határozata alapján
az elkövetkező időszakban megvalósítják a lakóházépítést és a munkásszálló rekonstrukcióját. Mindkét esetben
a nagyszombati Innovia Kft. lesz a
beruházó.
(Bővebben lapunk 3. oldalán.)

Márciusi önkormányzati ülés
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Városi újság

A tervezett változtatások a
2013/413. sz., anyagi szükséghelyzetről szóló törvény alapján
lépnek érvénybe, amely alapján
az anyagi szükséghelyzetben
járó támogatást legalább havi 32
órában kell majd ledolgozniuk a
kedvezményezetteknek.

93701@pobox.sk
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ára: 0,35 euró
A zselízi Štúr utcai gimnázium tavaly márciustól
bekapcsolódott egy, a
Comenius-program
égisze alatt kialakított
multilaterális iskolai
programba.
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Parkolóhelyek
létesülnek, a kastéllyal
is foglalkoznak
A városi képviselő-testület ismét
rendhagyóan, a hónap elején – március
6-án – tartotta 40. rendes ülését. Bevezetőben a polgármester tájékoztatott a
tervezett lakásépítés előkészületeiről.
A kulturális intézmények tavalyi rendezvényeiről szóló beszámoló vitájában
Vojtech Tomašovič arról tájékoztatott,
hogy a művelődési otthonban a műszaki
felszerelés hiányosságaival küszködnek.
A testület tudomásul vette a rendezvényekről szóló beszámolót, jóváhagyta
az idei rendezvények tervét, a tanügyi
hivatal tevékenységéről szóló beszámolót
és a közrendről szóló városi rendelet kiegészítését.
Viszonylag nagy teret kapott a városi közvilágítás korszerűsítését tárgyaló
beadvány, amely a Grep Slovakia K.
kezdeményezéséből került terítékre. A
cég képviselője, a zselízi Dostál Marian az
ülésen kijelentette, hogy az általa javasolt
technológia segítségével nagyobb fényerőt és egyben garantált villamosenergiamegtakarítást lehet elérni. Vitát váltott
ki a műszaki normáknak való megfelelés
kérdése, valamint az OMS vállalat által
elvégzett energetikai felülvizsgálat is. A
vizsgálatot elvégző cégre a zselízi vállalat
konkurenciájaként jelent meg, bár a két
javaslat eltérő jellegű volt. A képviselők
és az ajánlattevő is egyetértettek abban,
hogy bizonyos garantált műszaki paramétereket be kell építeni a szerződésbe,
ugyanakkor nem volt egyetértés a vállalat
kinnlevőségének biztosítási módjáról a
várossal szemben. Hogy ezeket a kérdéseket megoldják, az előterjesztő visszavonta
az anyagot a napirendről.
→2

Zselízen a helyi magyar alapiskolában március 3-án kezdődött a magyarországi Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium által meghirdetett Magyar felsősök éve program bemutató körútja.
A 35 kárpát-medencei állomást – ebből 12 felvidéki iskolát – felölelő tájékoztató körutat Répás
Zsuzsanna helyettes államtitkár nyitotta meg.
(foto: hg)

A szerződéseket aláírták,
megkezdődhet az építkezés...
Bár a szerződéseket a városközpontban
felépítendő összkomfortos lakásokról már
a városi képviselő-testület februári ülésén
jóváhagyták, és sokak szerint az építkezés
megkezdésének fő nehézségein már túljutottunk, nem így történt. A két fél, a város és az
Innovia közötti megállapodást tartalmazza az
a szerződés, amit a városi képviselő-testület
február 13-án jóváhagyott. A többinek már
csak formalitásnak kellett volna lennie. A
cég képviselői a testület következő, március
6-i ülése napján jöttek el, hogy aláírják a
szerződéseket, és nem kis meglepetést szereztek. A szerződés aláírása miatt először a
polgármester távozott az ülésről, így a vezetést Kepka Márk vette át. Ám amikor egy
óra elteltével is olyan információk érkeztek a
polgármester irodájából, hogy a szerződést a

partner még mindig nem írta alá, a képviselők szünetet kértek, és átvonultak a szerződés aláírásának helyszínére. Egy következő
óra elteltével szkeptikusan szállingóztak ki:
a partner még mindig talált kifogásolnivalót.
Végül – ahogy mondják – mégis minden
jóra fordult, a polgármester megegyezett az
Innovia cég képviselőivel, és a szerződést
aláírták. A szerződés aláírásával sikeresen
befejezték az építkezés előkészületi fázisát.
A megvalósítási szakasznak március végéig
kell megkezdődnie. Az előkészületek hosszadalmas huzavonái után tehát reménykedünk
abban, hogy a bérlakások kérdésében hasonlóan meleg pillanatok legközelebb akkor
lesznek, amikor az első lakók bekapcsolják a
fűtést, és nem előbb...
(ik)

