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Posledné dejstvo volebného roka
Tento rok je na voľby mimoriadne bohatý. Čoskoro sa však dostávame k poslednému tohtoročnému volebnému aktu, k voľbám do
orgánov samosprávy obcí.

Prvou voľbou v tomto volebnom
roku bola voľba prezidenta v marci, ktorá bola z viacerých hľadísk výnimočná: v osobe Gyulu Bárdosa sa
o post prezidenta na Slovensku

uchádzal príslušník maďarskej národnostnej menšiny, a za prezidenta bol prvýkrát zvolený občiansky kandidát, ktorý nebol viazaný k
žiadnej politickej strane. O niečo ne-

skôr, začiatkom apríla aj u nás sledovali parlamentné voľby v Maďarsku mnohí, a onedlho po nich nasledovali voľby do Európskeho parlamentu. Pokračovanie na strane č. 2

2

Komunálne voľby

Veľkomederský hlásnik

Posledné dejstvo volebného roka
Dokončenie zo strany č. 1
Teraz, na jeseň nás opäť, už po tretíkrát čakajú volebné urny: 15. novembra sa konajú voľby do samosprávnych orgánov miest a obcí. Napriek tomu, že tieto voľby možno nie sú najdôležitejšie,
ale ich výsledok najviac ovplyvní životy ľudí, nakoľko na úrovni miest a obcí sú pre nich primátori a starostovia, ako aj miestni poslanci oveľa bližší a dostupnejší, ako ktokoľvek iný z tých, ktorých
mená sme tento rok krúžkovali.
Zámer kandidovať vo voľbách bolo treba oficiálne nahlásiť do 21. septembra, čo vo Veľkom
Mederi a v mestskej časti Ižop urobilo 49 osôb.
Podľa zoznamu kandidátov zverejneného 1.
októbra je kandidatúra všetkých platná. Z nich
vzídu tí trinásti zvolení kandidáti, ktorí budú tvoriť mestské zastupiteľstvo v nasledovnom štvorročnom volebnom období. Mesto je rozdelené
na dva volebné obvody, pričom z mederskej časti sa do zastupiteľstva dostáva 12 zvolených poslancov a 1 z Ižopu. Kandidovať sa môže buď
na kandidátnej listine politickej strany alebo ako
nezávislý kandidát. V našom meste sa o hlasy
voličov budú uchádzať na kandidátnych listinách
štyroch strán, pričom väčšinu kandidátov – tak
ako v iných malých mestách – tvoria nezávislí. Strana maďarskej komunity dokázala zaregistrovať takmer plnú kandidátnu listinu – jej
12 kandidátov kandiduje v mederskom volebnom
obvode, a jedine v Ižope nemá svojho samostatného kandidáta. Strana Most-Híd má spolu 9
kandidátov (jedného v Ižope), ďalej na zozname
kandidátov SDKÚ-DS figurujú dve mená a na
zozname Smer-SD jeden.
V dvoch volebných obvodoch môžu voliči odovzdať svoje hlasy spolu v ôsmych volebných
okrskoch. Miesta konania volieb v siedmych mederských volebných okrskoch sú:
1. Základná umelecká škola Józsefa Janigu
(Železničná 16), koncertná sála
2. Základná škola Jana Amosa Komenského (Nám. Bélu Bartóka 20), trieda na prízemí vľavo
3. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (Okočská 1), vstupná hala
4. Základná škola Bélu Bartóka (Bratislavská
38), trieda na prvom poschodí
5. Základná škola Jana Amosa Komenského (Nám. Bélu Bartóka 20), trieda na prízemí vpravo
6. Základná škola Bélu Bartóka (Bratislavská
38), ), trieda na prvom poschodí
7. Mestské kultúrne stredisko (Komárňanská
18), estrádna sála na prízemí
Občania z volebného obvodu Ižop môžu voliť tu:
Škôlka (Kostolná 1), trieda

Kandidáti pre voľby primátora mesta:
1. Ildikó Dobis, Ing., 39 r., ekonómka (nezávislá kandidátka)
2. Ildikó Laposová, Mgr., 48 r., ekonómka, (nezávislá kandidátka)
3. Samuel Lojkovič, JUDr., 60 r., právnik, (nezávislý kandidát)
4. Alexander Néveri, Ing., 52 r., primátor,
(SMK-MKP)
5. Norbert Rudický, Mgr., 40 r., právnik,
(SMER-SD)
Kandidáti pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva (1. volebný obvod):
1. Hedviga Baloghová, PhDr., 50 r., prekladateľka (SMK-MKP)
2. Milan Bányi, JUDr., 31 r., právnik (nezávislý kandidát)
3. Attila Baráth, Mgr., 50 r., samostatný radca
(MOST-HÍD)
4. Ivan Bobkovič, 45 r., živnostník (nezávislý
kandidát)
5. Štefan Csémi, Ing., 37 r., vedúci projektov
(nezávislý kandidát)
6. Daniel Csepi, 52 r., podnikateľ (nezávislý kandidát)
7. František Csóka, 31 r., obchodný manažér
(SMK-MKP)
8. Ildikó Dobis, Ing., 39 r., ekonómka (nezávislá kandidátka)
9. Ladislav Dobis, 75 r., dôchodca (nezávislý
kandidát)
10. Martin Elšík, Mgr., 38 r., vychovávateľ (nezávislý kandidát)
11. Kristian Fitos, Ing., 34 r., informatik
(MOST-HÍD)
12. Tomáš Földes, PaedDr.,Ing., 39 r., podnikateľ (nezávislý kandidát)
13. Richard Forró, 46 r., konateľ (SMK-MKP)
14. Viliam Görföl, 53 r., živnostník (nezávislý
kandidát)
15. Karol Győry, 52 r., súkromný podnikateľ (nezávislý kandidát)
16. Alexander Hír, 59 r., údržbár (SMK-MKP)
17. Alexander Juríček, 58 r., zástupca riaditeľa
SOŠ (nezávislý kandidát)
18. Zalán Kórósi, Mgr., 45 r., operatívny manažér (nezávislý kandidát)
19. Kristián Lajtos, Ing., 34 r., manažér (SMKMKP)
20. Ildikó Laposová, Mgr., 48 r., ekonómka (nezávislý kandidát)
21. Tomáš Méri, 36 r., živnostník (MOSTHÍD)
22. Dénes Mikóczy, 56 r., chemik (nezávislý
kandidát)
23. Róbert Nagy, 58 r., skladník (MOSTHÍD)

24. Alexander Néveri, Ing., 52 r., primátor
(SMK-MKP)
25. Peter Orsovics, MVDr., 34 r., veterinárny
lekár (SMK-MKP)
26. Karol Petróczi, 55 r., vodič (MOST-HÍD)
27. Ivan Polgár, 36 r., sprostredkovateľ poistenia (MOST-HÍD)
28. Koloman Pongrácz, Ing., 36 r., prednosta
(SMK-MKP)
29. Attila Puskás, Mgr., 36 r., odborný referent
(SMK-MKP)
30. Július Rácz, Ing., 60 r., vedúci odb. referent
(SDKÚ-DS)
31. Richard Rásó, 26 r., montér klimatizačných
zariad. (nezávislý kandidát)
32. Norbert Rudický, Mgr., 40 r., právnik
(SMER-SD)
33. Marian Soóky, PaedDr., 36 r., pedagóg
(SMK-MKP)
34. Vendel Szabó, Bc., 54 r., podnikateľ (SMKMKP)
35. Angelika Szigetiová, 43 r., pokladníčka
(MOST-HÍD)
36. Jozef Sziszák, 40 r., súkromný podnikateľ
(MOST-HÍD)
37. Marián Šiška, 37 r., logistik (nezávislý
kandidát)
38. Andrej Takács, MVDr., 58 r., veterinár (nezávislý kandidát)
39. Pavel Tarcsi, 42 r., súkromný podnikateľ (nezávislý kandidát)
40. Juraj Vajai, Ing., 39 r., dopr. inžinier (nezávislý kandidát)
41. Fridrich Varga, Mgr., 78 r., dôchodca
(SMK-MKP)
42. Martin Varga, Ing., 28 r., manažér cestovného ruchu (nezávislý kandidát)
43. Veronika Varga, Mgr., 39 r., manažér (nezávislá kandidátka)
44. Marta Vargová, Ing., 48 r., súkromná podnikateľka (nezávislá kandidátka)
45. Alžbeta Vrezgová, MUDr., 52 r., lekár
(nezávislá kandidátka)
46. Rudolf Wagner, 46 r., cukrár (SDKÚ-DS)
Kandidáti pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva (2. volebný obvod):
1. Dezider Bartalos, MVDr., 63 r.,
zverolekár(nezávislý kandidát)
2. Csaba Kušnír, 41 r., živnostník, (MOSTHÍD)
3. Róbert Varga, 44 r., pracovník (nezávislý kandidát)
Primátora a poslancov si 15. novembra zvolíme
na štvorročné obdobie.
Vésey Kovács László
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Po ťažkých diskusiách môže
začať rekonštrukcia škôlky
Zasadnutie zastupiteľstva bolo
predtým už dvakrát zmarené, lebo
poslanci neprišli na zasadnutie v takom počte, aby zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Koncom
septembra sa však konečne podarilo zasadnutie úspešne zvolať a bolo prijaté rozhodnutie o „škandalóznej“ rekonštrukcii základnej a
materskej školy.
Ohľadne konfliktu vzniknutého
na základe správy hlavného kontrolóra primátor Alexander Néveri informoval, že kompetentné ministerstvo zrušilo povolenie Mestského podniku bytového hospodárstva s.r.o. na realizáciu geotermálneho vrtu, preto v záujme, aby sa v
projekte mohlo pokračovať, by mala o takéto povolenie opäť požiadať
spoločnosť Termál s.r.o. Poslankyňa Ildikó Laposová namietala, že
termálne kúpalisko pri úvere vo výške 203 tisíc eur zobralo ešte aj lízing vo výške 375 tisíc eur na nové
tobogany, a to v rozpore s celkovou
sumou schválenou zastupiteľstvom
vo výške 400 tisíc eur. István Csémi
tiež vyjadril nespokojnosť s tým, že
poslanci o tom neboli informovaní
a položil otázku, či dozorná rada sledovala túto výstavbu. Primátor vo
svojej odpovedi povedal, že lízing sa
považuje za vlastný zdroj, na čo
László Dobis vyhlásil, že o tejto téme sa v pléne naozaj nediskutovalo,
ale verejné obstarávanie a lízing sú
rovnako v poriadku. Podľa jeho slov
nové tobogany sa ukazujú ako dobrá investícia a ich cena sa môže vrátiť možno aj za 5-6 rokov.
V rámci správ školských zariadení riaditeľka Základnej školy Bélu
Bartóka Erzsébet Sebő na položenú otázku odpovedala, že v nasledovnom mesiaci očakávajú celoplošnú kontrolu, preto ona by sa

vzdala výmeny okien a s ňou súvisiaceho výpadku, ale rekonštrukcia
vykurovacieho systému školy je
skutočne neodkladná.
Primátor vo svojej správe o činnosti povedal, že od firmy DanSlovakia Agrar dostal kvôli protestu občanov prísľub na pozastavenie
výstavby maštalí pre ošípaných vo
Veľkých Kosihách a na priebežné
odbúravanie chovu zvierat na území bývalého roľníckeho družstva. O
termálnom kúpalisku povedal, že
príjem kúpaliska vo výške 2,348
miliónov eur ku koncu augusta
presahuje príjem v rovnakom období v roku 2013. Verejné obstarávanie pre dlho očakávanú autobusovú linku Veľký Meder – Győr bolo ukončené, prevádzkové právo
získala spoločnosť SAD, ale zákonom predpísaný, značne komplikovaný povoľovací proces je ešte stále pred nami. V rámci interpelácií poslanec Kórósi označil za nebezpečný precedens, že isté podnikania si
mohli získať nehnuteľný majetok na
území termálneho kúpaliska v dôsledku nedbalosti konateľa, preto by
mal byť z funkcie odvolaný. Podľa
slov primátora, táto nešťastná situácia nastala kvôli snahe o nákladovú
efektívnosť a vyjadril presvedčenie,
že kúpalisko nájde riešenie na uplatnenie ústnej dohody.
Zastupiteľstvo spomedzi plánovaných investícií neschválilo návrh
na modernizáciu verejného osvetlenia, vďaka ktorému by mesto
mohlo očakávať ušetrenie výdavkov
na energiu v rozsahu 70%. Začatie
prác ešte v tomto roku by podľa primátora znamenalo uvoľnenie sumy
z rozpočtu vo výške 20 tisíc eur,
ktorá je určená na údržbu. Vedúci
finančného oddelenia informoval,
že náklady boli vypočítané pomocou špeciálneho programu, preto s

ich navýšením nebude treba počítať, ba dokonca je viac pravdepodobné zníženie cien. Vo veci izolácie strechy škôlky a výmeny okien
sa v pléne rozprúdila vášnivá diskusia. Primátor povedal, že podľa
odborného posudku môžu byť rekonštrukčné práce nebezpečnej
strechy pokryté z rezervného fondu, pričom verejné obstarávanie už
prebehlo a riaditeľka školy tiež
urguje riešenie problému. Poslanci Kórósi a Csémi spochybnili nebezpečnosť strechy, ale nakoniec
schválili predmetný návrh. Zalán
Kórósi dodal, že schválený návrh

vstúpi do platnosti vtedy, ak bude
písomne potvrdený fakt, že stav
strechy je skutočne nebezpečný. Po
tomto sa opäť rozvírila debata, lebo primátor zobral slovo poslancovi Csémimu v už odhlasovanej veci. Po krátkej prestávke sa komisia
predkladajúca návrh rozhodla, že
diskusia na danú záležitosť sa hlasovaním skončila. Poslanci nakoniec schválili aj rekonštrukciu vykurovacieho systému Základnej
školy Bélu Bartóka, ktorá je tiež
spornou otázkou, respektíve spornou je jej financovanie z úveru.
VKL

Nový bankomat
Poštovej banky
Nám. B. Bartóka 494, Veľký Meder
predajňa COOP Jednota

Postaráme sa, aby ste mali svoje peniaze nablízku
www.postovabanka.sk
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Sumár najvýznamnejších projektov
z posledných štyroch rokov
Po vstupe do Európskej
únie boli roky 2007–2013
prvým kompletným programovým obdobím, do
ktorého sa zapojilo už aj
Slovensko. Tieto roky zahŕňali v sebe aj posledné
volebné obdobie pre samosprávy 2010–2014. V
zmysle toho aj projektový
manažment Útvaru primátora pri Mestskom úrade pracoval s projektmi,
ktoré boli začaté ešte v
predchádzajúcom volebnom období, ako aj s úplne
novými projektmi. V našom prehľade zhrnieme
všetky väčšie projekty financované Európskou
úniou alebo štátom, ktoré
budú koncom tohto volebného obdobia ukončené a ktoré pre občanov
Veľkého Medera priniesli výrazné zmeny a konkrétne výsledky.
Naše mesto, v súlade s plánmi primátora, ktoré odzneli v jeho volebnej kampani pred štyrmi rokmi,
zrealizovalo cezhraničný
projekt pravidelnej autobusovej linky Veľký Meder–Győr
(HUSK
1101/2.3.2/0140). V súčasnosti sa už čaká len na
povolenie od príslušných
kompetentných úradov a
autobus bude môcť jazdiť
od jesene 2014. Projekt v
hodnote takmer 444 tisíc
eur sa uskutoční z vlastných
zdrojov vo výške 23.352
eur, s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátnych zdrojov.
Vďaka pravidelnej linke,

ktorá v podobe hromadnej
dopravy občanom veľmi
chýbala, sa odteraz zjednoduší prechod cez štátnu
hranicu, čo pri Dunaji, bohužiaľ, vôbec nie je jednoduché, pričom projekt prispeje aj k zblíženiu obyvateľov Győru a Veľkého Medera patriaceho do prirodzenej spádovej oblasti maďarského mesta.
V prvej fáze projektu
Cyklotrasy bez hraníc boli
pri financovaní podobného
charakteru ako v prípade
autobusovej linky vybudované prvé úseky budúcej
siete cyklotrás na Žitnom
ostrove, ktoré zrealizovali
združenia pôsobiace v
mikroregiónoch tejto oblasti – medzi nimi Združenie
obcí Medzičilizia, ktoré zahŕňa aj Veľký Meder. Naše
mesto je odteraz spojené s
obcou Okoč nielen cestou
určenou pre motorové vozidlá, ale aj cyklotrasou.
Sieť cyklotrás sa na budúci rok má rozšíriť aj o ďalší úsek Veľký Meder – Ižop.
Ešte počas volebného
obdobia bol realizovaný
cezhraničný projekt spoločne s maďarským Kapuvárom s názvom Vytvorenie
cezhraničných inkubačných
služieb (HUSK 0901/1.
1.1/0124), vďaka ktorému
vznikol vo Veľkom Mederi Inkubačný dom. Zrekonštruovaná budova zariadená v súlade s projektovým
zámerom slúži na podporu
začínajúcich podnikateľov
tým, že v prvom roku pre
nich zabezpečuje výhodné
podmienky na podporu ich

úspešného fungovania. Inkubačný dom poskytuje pre
nich sídlo, infraštruktúru,
odborné poradenstvo, tréningy a informačnú činnosť. Cieľom projektu je
posilniť chuť do podnikania
miestnych živnostníkov a
tým vytvoriť možnosti zamestnania a udržať v meste mladú pracovnú silu. V
tejto oblasti došlo k zlepšeniu, podnikateľské subjekty vzniknuté vďaka inkubačnému domu už aj vytvorili nové pracovné miesta
pre miestnych občanov.
Úspešne bol ukončený
aj ďalší projekt cezhraničnej
spolupráce s názvom Spoločná likvidácia čiernych
skládok v obciach Alsó–
Szigetköz (Maďarsko) a
mesta Veľký Meder
(HUSK/0901/2.2.1/0182).
V rámci projektu boli zamerané čierne skládky v
prírode a obrovské haldy
odpadu boli odvezené na
bezpečné miesto, kde nemôžu zapríčiniť ďalšiu kontamináciu životného prostredia. V závere projektu
bola pripravená exkluzívna
obrázková publikácia o jedinečnom prírodnom bohatstve Dolného Žitného
ostrova a maďarského Szigetközu.
Pomocou prostriedkov z
Environmentálneho fondu bol realizovaný projekt
Protipovodňová ochrana
vo Veľkom Mederi, v časti
Ižop, v rámci ktorého bol z
dotácie v hodnote 20 tisíc
eur vyčistený Papský kanál,
čím bol zabezpečený riadny odtok vody. Práce pozo-

stávali z vyčistenia a vyhĺbenia ťažko zaneseného a
kontaminovaného koryta,
zrezania prebujneného rastlinstva, odvozu odpadu a
vysadenia nových stromov.
Kanál vďaka tomuto zásahu opäť plní svoj účel, čím
sa znižuje riziko záplav v
mestskej časti Ižop.
Zámerom projektu Zvyšovanie bezpečnosti vo Veľkom Mederi – 33/TT
/2013 bolo zvýšenie bezpečnosti a pocitu komfortu občanov v centre mesta
prostredníctvom vybudovania bezpečnostného kamerového systému a sprevádzajúcej informačnej
kampane. Kamery, ktoré
boli uvedené do prevádzky
a napojené na dispečing
mestskej polície sa v sledovanom okruhu znížil počet
prípadov vandalizmu, dopravných priestupkov, vďaka čomu sa v meste stal
bezpečnejším aj pohyb
chodcov. Mestská polícia,
ktorá bola partnerom realizácie projektu, uskutočnila
v prospech kamerového
systému aktívnu osvetovú
kampaň, v rámci ktorej
upozornila na potrebu
ochrany našich hodnôt, pri-

čom venovala osobitnú pozornosť ohrozenejším skupinám obyvateľstva (deťom, mládeži, ženám, starším ľuďom a zdravotne postihnutým občanom).
Aj Základná škola Jana
Amosa Komenského bola
vynovená z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt s
rozpočtom 430 tisíc eur
umožnil výmenu otvorov,
termoizoláciu, zdokonalenie tepelného hospodárstva budovy, ale aj vybavenie školy novou IT technikou. Mesto z vlastných
zdrojov okrem spomínaných činností zabezpečilo aj
debarierizáciu.
Cieľom projektu podporeného Nadáciou Ekopolis
(Slnečná energia, ako efektívny, ekologický prírodný
zdroj energie – ZE-13-08)
bola modernizácia hospodárenia s energiou, v rámci ktorej boli na budovu
Materskej školy na Železničnej ulici nainštalované
solárne kolektory pre ohrev
vody v hodnote takmer 6 tisíc eur. Vďaka tomuto zariadeniu sa znížili náklady na
tepelnú energiu a hospodárenie škôlky sa stalo úspornejším. Modernizácia má
okrem toho veľký význam aj
preto, lebo bude slúžiť ako
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model pre ďalšie organizácie a verejné inštitúcie v regióne.
Projekt s názvom Podpora sociálnej inklúzie vo Veľkom Mederi
(OP ZaSI - FSR - 2013/2.1/01,
27120130559) bol spustený pomocou Európskeho sociálneho fondu
s rozpočtom takmer 49 tisíc eur.
Vďaka tejto iniciatíve nastúpili v
našom meste do služby dve sociálne pracovníčky, ktoré vykonávajú
rozsiahle aktivity v prospech spoločnosti. Ich náplň práce tvorí
vyhľadávanie odkázaných, poradenstvo v oblasti vybavovania úradných záležitostí, pomoc pri hľadaní práce a pri jednotlivých krokoch
vedúcich k postupnému návratu do
spoločnosti. Z informácií publikovaných v predchádzajúcom čísle
nášho mesačníka vie o možnosti takejto komplexnej pomoci sociálne
odkázaným v našom meste čoraz
viac ľudí.

Správy

Ďalší projekt zameraný na vytvorenie komunitného centra v Ižope
(ITMS 2212012016601) bol začatý v júli tohto roku a bude ukončený na jar budúceho roku. Prestavba chátrajúcej budovy v centre obce s celkovými nákladmi vo výške
200 tisíc eur bude realizovaná z
prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja pri spolufinancovaní štátu. Inštitúcia bude zabezpečovať školenia, výchovné podujatia a možnosti naplnenia voľného času pre marginalizovanú
rómsku komunitu a pre sociálne
odkázaných, v neposlednom rade v
oblasti hygieny, výchovy detí a
spôsobu spolunažívania. Tomuto
účelu majú slúžiť v bezbariérovej,
z hľadiska spotreby energií nízkorozpočtovej budove klubová miestnosť, školiaca miestnosť s prístupom
k internetu, dielňa, kuchyne, sociálne miestnosti, kancelárie, technic-

ké miestnosti a sklad. Vďaka tomuto novému komunitnému centru
majú v Ižope vzniknúť tri nové pracovné miesta, pričom jedno bude
patriť osobe pochádzajúcej z marginalizovanej rómskej komunity.
Veľký Meder sa úspešne uchádzal
aj o finančnú podporu Európskeho fondu regionálneho rozvoja
spolu s českým mestom Chropyně
v rámci cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Česká Republika. Projekt Tancuj, spievaj,
spoznávaj... (SK/FMP/03/006) je
zameraný na nadviazanie vzťahov
a spoluprácu v oblasti kultúry, vďaka čomu mali české kultúrne združenia možnosť vystupovať na rôznych podujatiach vo Veľkom Mederi. Ďalším prínosom projektu sú
stredoveké dobové kostýmy, ktoré
sa objavili na Kultúrnych dňoch
Mateja Korvína, ktoré sú veľmi populárne a prispievajú k dobrej ná-
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lade sprevádzajúcej toto významné
podujatie.
Tento rok získali dotácie na celom Slovensku aj dobrovoľné hasičské organizácie. Miera podpory
závisela od počtu členov danej organizácie, stupňa odbornej spôsobilosti a technickej vybavenosti.
Dobrovoľní hasiči vo Veľkom Mederi získali dotáciu vo výške 2000
eur, ktorú použili na zaobstaranie
vybavenia potrebného k činnosti.
Ako to jednoznačne potvrdzujú
dokončené a prebiehajúce projekty, pri náležitom riadení a s dobrým
projektovým manažmentom poskytujú európske a domáce projekty mimoriadne dobré možnosti
pre rozvoj miest a obcí. Z výsledkov uvedených projektov vo Veľkom Mederi sa môžu tešiť nielen
miestni občania, ale aj návštevníci,
ako aj celý región.
VKL

Radosť, tanec a spev na pódiu
Prvý september je u nás sviatkom a pripomienkou prijatia
Ústavy SR – základného zákona
štátu. Každoročne pri tejto príležitosti TTSK, Žitnoostrovské
osvetové stredisko a MsKS pripravujú slávnostnú akadémiu pre žiakov a študentov okresu. Tento
rok sa opäť stretli v MsKS vo Veľkom Mederi a slávnosť bola na počesť 70. výročia SNP.
Dňa 30. IX. 2014 sa divadelná sála kultúrneho strediska vo Veľkom
Mederi naplnila takmer do posledného miesta. Program, zostavený
výlučne z ponuky základných,
stredných škôl a ZUŠ bol pútavý
a hlavne – z vystupujúcich vyžarovala radosť z tvorivosti. V publiku
sedeli aj rodičia vystupujúcich detí. V úvode odznela štátna hymna,
na pódiu boli inštalované štátne
symboly – vlajka a štátny znak SR.
Na domácej pôde prítomných privítal riaditeľ MsKS Ladislav Gútay a príhovor k obom výročiam
predniesla Jana Svetlovská riaditeľka ŽOS. V úvode odznelo umelecké slovo v podaní študentiek Ob-

chodnej akadémie. Karin Nagyová predniesla verše Jána Kostru v
slovenskom jazyku a Lilla Kórosi
Sládkovičovho Detvana v jazyku
maďarskom. Nasledovala Polonéza
J.S. Bacha v klavírnom prevedení,
ktorú zahrala Dorottya Thurcy.

ry, vystupovali s odvahou a radosťou,
akoby veľké pódium bolo pre nich
samozrejmosťou... Treba spomenúť aj pani riaditeľku ZŠ v publiku,
Mgr. Mária Estergájošovú, ktorá si
vždy nájde čas a príde svojich žiakov povzbudzovať.

Ako už býva pravidlom v tomto
meste – Základná škola J.Á. Komenského sa predstavila uceleným
programom – umeleckého prednesu, spevu a hudby. Deti, v slávnostných šatách, s mašličkou z trikoló-

Napriek tomu, že dnes prevláda
názor, že naše deti okrem internetu nič nebaví, práve tieto chvíle
svedčili o opaku. Na pódiu sa
striedali mladší školáci so staršími
a študentmi a ich vystúpenie bo-

lo nesmierne presvedčivé. Scenár,
venovaný závažným faktom z histórie Slovenského nár. povstania
bol dvojjazyčný. Prítomní sa takto dozvedeli mnohé, aj prekvapivé, informácie z tejto kapitoly našej histórie. V závere programu vystúpili tanečníci – z formácie
Sunflowers s moderným tancom a
vzletnou bodkou bolo vystúpenie
maďarského folklórneho súboru
Csiribiri z domácej ZUŠ. Ich
vklad do programu upútal vysokou
profesionalitou a radosťou zo spevu a tanca.
Akadémia vo Veľkom Mederi
bola opäť dôkazom toho, že pedagógovia v týchto školách pracujú
systematicky a motivujú svojich
žiakov aj mimo učebných osnov.
Toto je dnes veľmi vzácny úkaz.
Popri hlavnom cieli, dávajú tieto
podujatia široký priestor talentovaným mladým ľuďom, dávajú im
šancu otestovať sa nielen v bežných
školských podmienkach, ale priamo pred verejnosťou. Slávnosť režírovala metodička ŽOS Horváth Bartal Laura.
-sveFoto: archív autora
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Mestský úrad podáva dobrý výkon
Medzi nové iniciatívy vedenia
mesta vo volebnom období chýliaceho sa ku koncu patrila reštrukturalizácia Mestského úradu. Konkrétnejšie rozdelenie úloh a kompetencií umožnili transparentnejšiu prácu a proklientskejší prístup
pri vybavovaní úradných záležitostí občanov. Pomocou prednostu
úradu Kálmána Pongrácza sme
zhrnuli zmeny, ktoré tu nastali v
posledných štyroch rokoch.

Vďaka tomu sú jeho príjmy oveľa
vyššie ako predtým, lebo Mestský
úrad priebežne skracuje existujúce
daňové nedoplatky. Kvôli ešte efektívnejšiemu znižovaniu daňových
nedoplatkov sa týmto záležitostiam
v budúcnosti bude venovať osobitný zamestnanec.
Ďalšou súčasťou útvaru je referát životného prostredia a výstavby, oblasť činností ktorého sa rozšírila o údržbu budov, do ktorého

v tom, že sa postupne zvyšuje rezervný fond. Vďaka presnému finančnému plánovaniu a finančnej
disciplíne, pri znižovaní bežných
výdavkov a vyzbieraním daňových
nedoplatkov úradu sa nám podarilo prekonať očakávania v oblasti
príjmov. Tu by sme mali pripomenúť aj to, že vďaka úspešnej praxe
osvedčenej v uplynulých rokoch, je
bezprecedentné, že naše mesto má
už na konci roka rozpočet pre ďal-

Prednosta úradu vyzdvihuje predovšetkým zefektívnenie administratívnej činnosti, čo bolo základom
všetkých pozitívnych zmien. Ako
hovorí, ešte stále je čo zmeniť v tejto oblasti, ale situácia je rozhodne
lepšia, ako predtým. Úrad funguje
v súlade s legislatívou a všetky nedostatky boli odstránené. Veľký
pokrok nastal v dôsledku prechodu na digitálne spracovanie v
poštovom systéme, ďalej v oblasti
odvozu smetí. Samozrejme je tu ešte veľa možností, čo sa týka moderných technických zariadení, a konečným cieľom by mohol byť úrad
bez papierov, kde by popri digitálnom spracovaní údajov mohlo byť
súčasťou denného režimu aj komplexné elektronické vybavovanie
administratívnych záležitostí.
Vďaka doterajším zmenám sa k
občanom dostáva viac informácií
už aj v súčasnosti a administrácia
sa stala celkovo jednoduchšou, pričom väčšinu vecí si už ľudia môžu vybaviť v bezbariérovej kancelárii, čo je pre mnohých tiež veľkým
prínosom.
Na Mestskom úrade od roku
2012 fungovali spočiatku tri útvary a v súčasnosti sú to dva, a to útvar
primátora a útvar prednostu úradu.
K útvaru primátora patrí projektový manažment, marketing a cestovný ruch, mestská polícia, spoločný
stavebný úrad a opatrovateľská
služba. Decentralizáciou úradu
vznikli v rámci útvaru prednostu
štyri oddelenia. Od finančného
oddelenia sa osamostatnilo a stalo
sa transparentnejším oddelenie
miestnych daní a poplatkov, ktoré
vybavuje hlavné príjmy mesta.

sa vďaka spoločnému projektu s
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade potreby môžu zapojiť aj verejní pracovníci. Oddelenie
sociálne a správy vnútorných vecí
predstavuje štvrtý útvar Mestského úradu. Patria sem verejná správa, evidencia obyvateľstva a bytov,
matrika a správa samotného úradu.
Náklady na prevádzku úradu sa
znížili, prostriedky takéhoto charakteru sú zabezpečené tiež prostredníctvom verejného obstarávania. Oddelenia si vopred plánujú
svoj rozpočet, čo potom prejde
príslušným schvaľovacím procesom, a následne sa musí hospodáriť už len zo schváleného rámca finančných prostriedkov. Výsledky
zmien k lepšiemu sa neprejavujú len
v jednoduchšej administrácii, ale aj

ší rok. Podpora mimovládnych organizácií sa taktiež nerobí podľa
zvyklostí z predchádzajúcich rokov.
Všetky žiadosti o dotáciu sa dostávajú na posúdenie pred príslušnú
komisiu zastupiteľského zboru a tak
konkrétnu výšku dotácie navrhnú
poslanci, respektíve odborníci v
oblasti mimovládnych organizácií,
ktorí sa danej problematike dlhšie
venujú.
Školstvo má vlastnú organizačnú zložku, pričom táto oblasť tiež
dostáva viac finančných prostriedkov ako predtým. Táto politika sa
odzrkadľuje v investíciách v oblasti rekonštrukcie budov, ale aj v
materiálnom vybavení vzdelávacích
inštitúcií. Sumy, o koľko viac dostávajú všetky naše školy a škôlky od
samosprávy na vyučovanie a stra-

vovanie, sú merateľné v tisícoch eur.
Významná zmena nastala aj v
tom, že hospodársky dvor bol reorganizovaný na samostatný podnik,
kde dostali prácu verejní pracovníci. Osamostatnenie TSM s.r.o. sa
tiež dá považovať za decentralizáciu, aj s pozitívnymi zmenami,
ktoré v tejto oblasti nastali. Fungovanie podniku sa z finančného
hľadiska stalo transparentnejším,
pracuje sa cielenejšie a podnik je
schopný zabezpečiť vykonanie oveľa viac úloh. Spomínaní verejní
pracovníci sú vlastne nezamestnaní, ktorí dostávajú sociálne dávky za
to, že sú svojou pracovnou silou
mestu k dispozícii. Ich počet sa pohybuje medzi 30-50 ľudí, ktorí
môžu byť okamžite nasadení, keď
ich v prípade nečakaných udalostí v meste súrne potrebujú, ale aj pri
pravidelných činnostiach, ktoré
nevyžadujú špeciálnu odbornú spôsobilosť.
„Kľúčom je decentralizácia, čím sa
zvýšila autonómia, ale aj zodpovednosť jednotlivých oddelení. Mestský
úrad sa tým stal efektívnejším aj z
hľadiska klientskeho servisu, vnútorného fungovania a tiež z hľadiska výdavkov” – zhrnul podstatu zmien
uskutočnených v posledných dvoch
rokoch prednosta Mestského úradu Kálmán Pongrácz.
VKL

Vážený
kandidát!
V nasledovnom čísle Veľkomederského Hlásnika vychádzajúcom začiatkom novembra ponúkame formou inzercie možnosť
predstavenia sa všetkým kandidátom uchádzajúcim sa o hlasy
voličov v tohtoročných komunálnych voľbách. Ak by ste chceli využiť túto možnosť, pošlite do
31. októbra svoj príspevok v rozsahu max. 800 znakov na
e-mailovú adresu hirmondo@
velkymeder.sk! Cena inzercie je
5 eur, ktorú môžete zaplatiť
v kancelárii Mestského úradu.
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Žitnoostrovské pastelky na cestách... aj vo Veľkom Mederi
Z medzinárodnej súťaže detí predškolského veku Žitnoostrovské
Pastelky, ktoré sa konajú pod záštitou predsedu TTSK Ing. Tibora Mikuša, PhD., sa už stáva súťaž
svetová. Nečudo, že na vernisáž v
máji cestujú nielen z celej republiky a z okolitých krajín, ale v posledných rokoch aj rodiny z Ruska,
z Bieloruska a tento rok do múzea
v Dunajskej Strede v máji cestovali viac ako 9000 km dve rodinky
z Hongkongu!
Celková umelecká úroveň je veľmi
vysoká a tak by bolo veľkou škodou,
keby obrázky po odznení fanfár
zostali ležať niekde v archíve. To
však nehrozí. Organizátori aktívne
vyhľadávajú možnosti prezentácie
tejto ojedinelej výstavy a to nielen
na Slovensku. Už deviaty rok obrázky obdivujú aj v susednom Győri, kde je vernisáž stredobodom spoločenského záujmu . Tento rok boli dve v Inštitúte základného umeleckého vzdelávania Kovács Margit
v Győri v septembri a vo Vzdeláva-

com stredisku Józsefa Attilu v októbri. Oboch spomínaných podujatí sa
zúčastnila aj delegácia mestského zastupiteľstva, ktorú viedli László
Rózsavölgyi, riaditeľ odboru školstva,
kultúry a cestovného ruchu v Inštitúte Kovács Margit a vo vzdelávacom stredisku Simon Róbert Balázs,
viceprimátor mesta a poslanec Ma-

expozíciu špeciálne pre Veľký Meder. Práve z tohto mesta na Žitnom
ostrove prichádzajú krásne obrázky
a dokonca aj príspevok MsÚ na ocenenie víťazov. Tí tohtoroční boli až
traja Egri Tímea, Moravecz Boglárka, a Tarcsi Tamás, ktorí boli prítomní aj na tejto jesennej malej repríze
veľkej výstavy dňa 6. X. 2014.

ďarského parlamentu, ktorí vysoko
ocenili nielen samotnú svetovú úroveň súťaže, ale aj úspešnú účasť győrskych deti v nej. Keďže na výstavu je pripravených až 300 krásnych
obrázkov, Žitnoostrovské osvetové
stredisko už pravidelne pripravuje aj

Deti z materských škôl pre túto
príležitosť pripravili aj krásny a veselý program, ktorý predviedli s radosťou charakteristickou ich veku.
Prítomných – predovšetkým deti , ale
aj ich rodičov, starých rodičov a
hlavne učiteľky na pôde MsKS pri-

ZŠ J. A. Komenského v Parlamente
My, žiaci ZŠ J. A Komenského,
sme sa boli v utorok 26. septembra 2014 pozrieť na prácu našich zákonodarcov do Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR) v Bratislave. Keďže bol práve rokovací
deň, tak sme si mohli vypočuť a
pozrieť rozpravu o problémoch na
Ukrajine, no a na vlastné oči vidieť,
pozdraviť a porozprávať sa s poslancami, ktorých sme doteraz často iba
vídali v televízii. Zistili sme, že aj
oni sú ľudia a snažia sa pre nás vytvoriť zákony, ktoré nám život
zjednodušia a umožnia robiť veci,
ktoré budú v prospech všetkých.
Po návšteve NRSR sme sa presunuli na nádvorie Bratislavského

hradu a príjemne sa prešli uličkami mestami až k Múzeu polície,
kde sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí o histórii polície na
Slovensku, ale i vo svete, prezreli si
nástroje zločincov, ale aj vyskúšali
metódy, ktorými policajti odhaľujú organizovaný zločin.
V závere prehliadky sme si mohli prezrieť i naaranžovanú izbu, v
ktorej došlo k zločinu . Príjemne
naladení sme sa nakoniec prešli historickým centrom Bratislavy a radostnú bodku dala exkurzii návšteva obchodného centra, kde sme sa
zastavili, aby sme potešili naše telá a dušičky.

vítal Ladislav Gútay, riaditeľ strediska, výstavu otvorila Mgr. Jana
Svetlovská, riaditeľka ŽOS. O unikátoch súťaže hovorila tajomníčka
podujatia Bc. Gabriela Borosová. Atmosféra v kultúrnom dome bola plná
radosti a veselia. Výstava Žitnoostrovské pastelky už dlhoročne dokazuje, že obrázky detí rúcajú bariéry,
prekračujú hranice bez zábran a
budujú priateľské vzťahy aj bez
tlmočníkov. V lete t.r. bola časť expozície inštalovaná v obch. dome
Max v Dunajskej Strede za veľkého
záujmu verejnosti a dokonca predstavitelia okresného mesta zabezpečili výstavu v priestoroch Maďarského veľvyslanectva vo Viedni počas
prázdnin. Takže obrázky detí z Veľkého Medera cestujú po mnohých
miestach Európy! Organizátormi
výstav sú Trnavský samosprávny
kraj, Žitnoostrovské osvetové stredisko v spolupráci so Samosprávnym
krajom župného mesta Győr , vo
Veľkom Mederi v spolupráci s
MsKS.
-sveFoto archív autora

Festival v Zemianskej Olči
13. september 2014 napriek negatívnym poverám ani zďaleka nebol nešťastný deň, ale počasie si z
návštevníkov festivalu v Zemianskej Olči robilo dobrý deň.
Po zahájení návštevníkom zahrali hudobné skupiny The Flannels
z Pribety, Fortissimo z Kolárova a
Avalanche z Okoča. Na rokových festivaloch patria tradične k
obľúbeným rôzne súťaže, napríklad v pití piva, po absolvovaní ktorej účastníci neodchádzali s prázdnymi rukami. Odovzdalo sa
množstvo skutočne hodnotných
cien, čo je dôkazom nemalého úsilia organizátorov tohtoročného
festivalu. Zo všetkých spomenieme poukážky na zľavnené nákupy v jednom z obchodov hudobných nástrojov v Komárne a voľné vstupy do Gokart klubu v Tôni. Tohto roku dostala príležitosť

aj v kruhu amatérskych hudobných skupín v regióne známa
skupina Phoenix RT zo Štvrtka na
Ostrove, ktorá sa v maďarskej talentovej šou dostala do užšieho výberu. Program svojím vystúpením
obohatili aj skupiny Kedilek Blues Band z Holiarov, Black Side
z Martovciach celý deň festivalu
sa teda niesol v príjemnej atmosfére. Festival sa na rozdiel od minulých rokov uskutočnil vo dvore miestnej cukrárne, čím organizátori zabezpečili návštevníkom
lepšiu prístupnosť. Organizátori aj
touto formou vyjadrujú svoje
uznanie a poďakovanie vedeniu
cukrárne za zabezpečenie miesta
pre uskutočnenie festivalu a všetkým sponzorom, ktorí pomohli v
organizácii festivalu alebo podporili festival formou hodnotných
materiálnych a nemateriálnych
príspevkov.
Mária Virágh

Vyzvanie / Inzerát
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Október 2014 október – VMK–MK műsora-program
piatok 24. október 2014 o
11.00 hod. – divadelná sála
MsKS
Divadlo Clipparton Banská
Bystrica

Čert a Káča
ľudová rozprávka pre žiakov
ZŠ slov. 1. a 2. stupeň
mese előadás az alapiskolások részére a besztercebányai
Clipparton színház előadásában
2014. október 24-én (péntek) 11.00 órakor
a VMK színháztermében
sobota 25. október 2014 –
MsKS Žitnoostrovský tanečný
dom a veľkomederský folk-

lórny festival – Csallóközi Táncháztalálkozó és Nagymegyeri Néptáncfesztivál 2014. október 25-én a Nagymegyeri
Városi Művelődési Központban
streda 29. október 2014
o 10.00 hod. – divadelná sála MsKS
Divadelné predstavenie pre
deti

Ľadová kráľovná
Jégkirálynő
Nektár Színház mese előadása az óvodások és alapiskolások részére 2014. október
29-én (szerda) 10.00 órakor
a VMK színháztermében

Veľkomederský hlásnik

Kriminálne správy
l Z prečinu ublíženia na zdraví polícia
obvinila 30 ročného muža z Veľkého
Medera. Obvinený nevytvoril také
podmienky na držanie svojho psa, ktoré by zabránili napadnutiu inej osoby,
nakoľko jeho pes sa voľne pohyboval na
ulici, napadol poškodenú a pohrýzol ju.
Poškodená následkom útoku psa utrpela zranenia s dobou liečby nad 7
dní. Obvinenému v prípade dokázania
viny hrozí trest odňatia slobody až na
jeden rok.
l Dňa 26.09.2014 o 07.30 hod. pri
meste Dunajská Streda došlo k dopravnej nehode medzi nákladným motorovým vozidlom značky Iveco Stralis, vedeného vodičom (rok narodenia
1981), trvale bytom Holiare, okres Komárno a medzi osobným motorovým
vozidlom značky Fiat Punto, vedeného vodičom (rok narodenia 1960),
trvale bytom Kolárovo, okres Komárno. K dopravnej nehode došlo tak, že
vodič nákladného vozidla pri vchádzaní do križovatky, napriek dopravnej

značky „Stoj, daj prednosť v jazde“, nedal prednosť po vyznačenej hlavnej
ceste prichádzajúcemu vozidlu, čím
došlo medzi nimi k zrážke. Pri nehode vodič osobného vozidla utrpel zranenia s dobou liečenia nad 6 týždňov.
Dychovou skúškou u vodičov požitie
alkoholu zistené nebolo.
l Dňa 28.09.2014 o 03.32 pri obci Dolný
Bar došlo k dopravnej nehode osobného
motorového vozidla značky VW Polo
Classic, vedeného vodičom (rok narodenia 1972), trvale bytom Veľký Meder. K
dopravnej nehode došlo tak, že vodič viedol osobné vozidlo smerom od mesta Dunajská Streda na mesto Veľký Meder, kedy
na rovnom úseku cesty, z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo komunikáciu
vpravo, kde vozidlo narazilo do stromu.
Pri nehode utrpel zranenia s dobou liečenia nad 6 týždňov, spolujazdec na
prednom sedadle tiež utrpel zranenia s
dobou liečenia nad 6 týždňov. Vodičovi
bola odobratá vzorka krvi na zistenie požitia alkoholu a iných návykových látok.
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