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Želiezovská ZUŠ-ka si už tretíkrát trúfla
nacvičiť a naživo pred verejnosťou predviesť muzikál. Tentoraz to však vyšlo
nad všetky očakávania... Aby premiéru
neohrozil prípadný výpadok niektorého
z hlavných účinkujúcich, úlohy Pinocchia
a Modrej víly nacvičili dvaja žiaci...
(Viac na 6. str.)

Mestské dni v tomto roku budú
v dňoch 11. až 13. septembra.
Súčasťou víkendového podujatia
bude aj udeľovanie mestských
ocenení. Prípravy ešte prebiehajú,
zatiaľ sa nám podarilo zistiť, že v
rámci programu vystúpi skupina
Gladiátor a TNT.

93701@pobox.sk

Ž

ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur

Simona
Kunovičová
po vlaňajšej vydarenej
sezóne
pokračuje
v úspešnej sérii účastí na
súťažiach tohtoročného
jazdeckého ročníka.

Júnové zasadnutie MsZ
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Hospodárenie minulosti
pod drobnohľadom
Mestské zastupiteľstvo zasadlo na
svojej 9. schôdzi 25. júna v sobášnej sieni
mestského úradu. V úvode sa zaoberalo
správou o kontrole plnenia uznesení
a riešení
interpelačných
pripomienok
poslancov. V rámci toho sa poslanci
oboznámili so správou prednostky MsÚ
Diany
Csicsmanovej
o hospodárení
a vývoji finančnej situácie mesta v rokoch
2007–2014. Prednostka informovala, že
podľa zákona o rozpočtových pravidlách
musí samospráva plniť dve podmienky, aby
mohla čerpať návratné zdroje financovania.
Celková suma záväzkov nemôže prekročiť
60 % a zároveň úverová zaťaženosť
musí byť pod 25 % bežných príjmov
predchádzajúceho roka. Skonštatovala,
že v sledovanom období tieto hranice
neboli prekročené, to však neznamená,
že mesto dobre hospodárilo. Výška
záväzkov podľa prednostky v minulom
roku dosiahla 1 371 866 eur, čiže 33,8
%, úverová zaťaženosť je 312 249 eur,
čo predstavuje 7,69 % bežných príjmov
predchádzajúceho roka. Túto hodnotu
považuje D. Csicsmanová za nebezpečnú
z dôvodu, že mesto splácalo v r. 2014 svoje
dlhy vo výške 26 020 eur mesačne. Následne
navrhla mesačnú kontrolu výšku dlhu
a stanovenie prísnejšej dlhovej brzdy, než
požaduje zákon, a to vo výške 50 % bežných
príjmov. „Aktuálne to predstavuje 2 044 212
eur, čo znamená, že mesto by mohlo pri tejto
záťaži prijať maximálne 672 346 eur. Ideálne
by bolo znížiť výšku splátok na 5 %, pretože
pri súčasnom stave ohrozujú likviditu mesta.“
Prednostka dodala, že na kapitálové príjmy
sa mesto spoliehať nemôže, preto rozvoj
bude záležať na tom, či bude schopné získať
do kapitálového rozpočtu prostriedky
z bežných príjmov.
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Vo štvrtok 25. júna v mikulskom kultúrnom dome zorganizovalo občianske združenie Mikulčan stretnutie
s predstaviteľmi spoločnosti Hydroenergia. Samozrejme, témou stretnutia Malá vodná elektráreň, ktorá sa
stavia na toku Hrona v Mikule. Na jednej strane verejnosť pobúrená zásahom do prostredia, na druhej
strane zástupcovia spoločnosti uisťujúci o tom, že spôsobené škody bude veľkoryso kompenzovať. V miestami
emotívnej diskusii, ktorá sa zaobišla bez moderátora, zaznelo aj prekvapivé zistenie: Výrub v blízkosti
stavby, ktorý najviac pobúril občanov, nerealizovala ani neiniciovala spoločnosť Hydroenergia, ale Lesy
SR. Atmosféra sa upokojila po vystúpení primátora mesta Ondreja Juhásza, ktorý zopakoval svoje známe
stanovisko: Príroda už nebude taká, aká bola. O stavbe sa rozhodlo, s tým už nič nenarobíme. Je však na nás,
aby sme sa so zástupcami spoločnosti dohodli, aké prostredie sa v okolí toku Hrona vytvorí.
(šh)

Grantový program Slnko,
seno... Dolné Pohronie vyhodnotený
Občianske
združenie
Dolnohronské
rozvojové partnerstvo vyhodnotilo grantový
program Slnko, seno...Dolné Pohronie 2015,
ktorý vyhlásilo začiatkom júna. Cieľom
grantového programu bolo z vlastných zdrojoch
členských obcí a ostatých členov združenia
podporovať miestne nápady, iniciatívy
smerujúce k zlepšeniu života, životného
prostredia, k ochrane a šíreniu kultúrneho
dedičstva Dolného Pohronia a k zachovaniu
remeselníctva v našom regióne.

Tento grantový program bol občianskym
združením vyhlásený druhýkrát. Vlani oň
prejavilo záujem 12 združení, v tomto roku – aj
v dôsledku rozšírenia územia, aj zvýšenia počtu
členov združenia, ale aj vďaka vlaňajšiemu
úspechu grantového programu – bol celkový
počet žiadateľov 37.
Najväčší záujem o grant prejavil neziskový
sektor – dokazuje to potrebu podpory malých
projektov civilnej sféry, ich snahu o zviditeľnenie
svojej činnosti, aktivitu a elán v záujme lepšieho
→5
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Drahé projekty z minulosti
K výdavkom
v minulom
období
poznamenala, že mesto preinvestovalo vyše
290 tis. eur na projektové dokumentácie, ktoré
doteraz neboli zrealizované. Niektoré z nich
sa už ani nebudú dať zrealizovať, iné bude
treba aktualizovať, čo tiež bude stáť určité
peniaze. Zástupca primátora Géza Nagy
dodal, že v niektorých prípadoch sa urobili
hrubé chyby v oblasti rozpočtovej disciplíny.
Spomenul niekoľko investícií sledovaného
obdobia, medzi nimi predraženú zákazku
budovania parkoviska pri Dome kultúry,
predaj budovy kina alebo predaj budovy
mestskej polície na Mierovej ulici. Podľa
viceprimátora bolo asi 10 vyhotovených
a zaplatených projektových dokumentácií,
ktoré vôbec neboli realizované. Podľa Tibora
Csengera boli projektové dokumentácie
predražené, náklady na ne dosahovali aj 8
% z celkovej investície, pričom všeobecne sú
na úrovni 3–4 %. Túto skutočnosť potvrdil
aj primátor, podľa ktorého je príprava
technických projektov dosť silno regulovaná
všeobecne platnými cenníkmi prác.
Zmena v štatúte aj rozpočte
MsZ schválilo nový štatút mesta vo
forme všeobecne záväzného nariadenia
(VZN) č. 2/2015. Zmena je v pomenovaní
komisií a ďalších drobných úpravách podľa
odznených pripomienok. Schválilo plán
činnosti hlavného kontrolóra na druhý
polrok. Ešte pred schválením materiálu
hlavný kontrolór mesta navrhol, že do svojej
činnosti zaradí aj prešetrenie efektívnosti
vynakladania prostriedkov na výstavbu
parkoviska pri DK, keďže tá bola v rámci
rozpravy na tejto schôdzi spochybnená.
Poslanci súhlasili so žiadosťou hlavného
kontrolóra na vykonávanie aj inej zárobkovej
činnosti popri kontrolnej práci pre mesto.
Mesto predpokladá na základne predikcií
ministerstva financií vyššie príjmy pre
samosprávu o 165 tis. eur. Následne bola
upravená aj výdavková časť a návrh úprav bol
prerokovaný vo forme 1. zmeny tohtoročného
rozpočtu. V rámci jej prerokovania sa
poslanci venovali otázke personálnych zmien
aj novej webstránky mesta. Prerokovali
a schválili strategický plán rozvoja mesta na
rok 2014–2018. Názory poslancov o tom, či
navrhovaný materiál je príliš konkrétny alebo
naopak, sa rozchádzali. Po odznení niekoľkých
návrhov na doplnenie a rozprave k tejto
problematike sa však väčšina MsZ zhodla
v tom, že je lepšie návrh prijať, než neustále
dopĺňať. Následne zastupiteľstvo rozvojový
program schválilo. Podľa prednostky kľúčovú
úlohu v nasledujúcom období budú zohrávať
partnerstvá. Partnerom pre mesto budú
organizácie, podnikateľské subjekty, ale aj
obyvateľstvo a blízke samosprávy.
Nová MŠ v Mikule nebude
Na rad prišlo prerokovanie investičného
projektu MŠ Mikula financovaného formou

PPP projektov. Poslanec Kazimír Kovács
tlmočil stanovisko komisie výstavby
a životného prostredia, podľa ktorého by
sa k investičnému zámeru mala vyjadriť
komisia ekonomiky a najmä komisia
školstva – či mesto má potrebné finančné
krytie, resp. čo by to mestu prinieslo. Na
to vedúci odboru školstva a kultúry MsÚ
Pavol Hostačný tlmočil stanovisko komisie
školstva, vzdelávania a mládeže. Podľa nej
by nová výstavba MŠ v Mikule neriešila
celkový stav predškolských zariadení, skôr
by mesto malo sústrediť svoju pozornosť na
možnosti využitia bývalej budovy Gymnázia
J. A. Komenského s VJM, ktorá patrí NSK.
Pripomenul aj skutočnosť, že v prípade
ďalšieho prevádzkovania areálu MŠ na
Ulici SNP 9 budú potrebné investície na
udržanie prevádzkyschopnosti jednotlivých
pavilónov. Peter Martosy sa vyjadril za
komisiu ekonomiky, že ak prioritne chceme
riešiť kanalizáciu, na ostatné projekty mať
nebudeme. Ľudovít Baka vyjadril ľútosť nad
tým, že stále čakáme na príchod aktívneho
investora, a keď sa objaví ponuka, musíme ju
odmietnuť, na čo Peter Martosy pripomenul,
že v žiadnom prípade to nemá znamenať
zmietnutie zo stola, len v momentálnej situácii
sa tento projekt javí ako ťažko realizovateľný.
Za škodu to označil aj primátor. MsZ tento
investičný projekt zobralo na vedomie.
Knižnicu dočasne riadi Diana Pólyová
Poslanci prerokovali dva protesty
prokurátora. Jeden sa týkal VZN č. 6/
2009 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach,
druhý VZN č. 3/1998 – Trhového poriadku
mestského trhoviska, ktoré mestu v rozpore
so zákonom umožňovali vyrubovanie
poplatku. Poslanci sa rozhodli obom
protestom prokurátora vyhovieť a v prvom
prípade úradu uložili vypracovať nové VZN,
v druhom zabezpečiť vypracovanie nového
VZN prostredníctvom správcu trhoviska
– spoločnosti Eurospinn.
MsZ poverilo dočasným riadením
Mestskej knižnice Dianu Pólyovú a na návrh
poslankyne Marianny Šedivej úradu uložilo
do najbližšieho zasadnutia MsZ pripraviť
podmienky pre vyhlásenie výberového
konania na obsadenie tejto funkcie.
Poslanci schválili odpredaj drobného
pozemku dlhodobým užívateľom z dôvodu
jediného prístupu k záhrade, zobrali na
vedomie výsledok výberového konania
a schválili nového prenajímateľa nebytových
priestorov v budove Domu služieb a potom
odsúhlasili prípravu predaja časti mestského
pozemku spoločnosti Slovenská pošta na
účely vybudovania bezbariérového vstupu
do budovy.
Schválený bol návrh na podanie žiadosti
o poskytnutie dotácie na sanáciu miest
s nezákonne uskladneným odpadom.
Pri prerokúvaní programového plánu

zasadnutí MsZ na rok 2015 jeho
predkladateľka, prednostka MsÚ Diana
Csicsmanová uviedla, že MsÚ ho bude
povinne dodržiavať, pričom aktuálne
body budú dopracované. Poslanci hovorili
o možných formách posielania materiálov
k zasadnutiam, aby boli v súlade s právnymi
predpismi. Napokon schválili plán zasadnutí
na 27. augusta, 24. septembra, 29. októbra
a 10. decembra.
Menej mestských policajtov
Návrh na zmenu počtu príslušníkov
Mestskej polície vypracoval a predložil
jej náčelník Branislav Alakša. Uviedol,
že od začiatku roka 2015 je neobsadené
miesto jedného príslušníka a z dôvodu zlej
ekonomickej situácie mesta, ako dočasné
riešenie do jej zlepšenia, navrhuje zrušiť 3
pracovné miesta, čo znamená ukončenie
dvoch pracovných pomerov. Zároveň
vymenoval negatíva, ktoré realizácia návrhu
(5 príslušníkov a náčelník) prinesie občanom
mesta – vcelku ide o zvýšenie rizík, zníženie
účinkov a obmedzenie prevencie. Zo
strany niektorých poslancov zaznela aj
kritika práce MsP, ktorá bola umocnená
aj listom adresovaným primátorovi mesta
a poslancom MsZ, podpísaným „Nespokojní
občania mesta Želiezovce“. Poslankyňa
Mariana Šedivá uviedla, že jej v návrhu
chýbajú ekonomické dopady a kritériá
výberu, podľa ktorých budú dvaja príslušníci
prepustení. Poslanec Ladislav Vékony vyjadril
dôveru náčelníkovi MsP Branislavovi
Alakšovi pri realizácii predloženého návrhu.
Primátor Ondrej Juhász sa vyjadril v zmysle,
že svoj postoj k náčelníkovi i k práci MsP
v najbližšej dobe prehodnotí. Poslanci návrh
schválili a zároveň zobrali na vedomie správu
o činnosti MsP za mesiac máj 2015.
V rámci bodu interpelácie sa začalo
hovoriť
o možnostiach
predstavených
Miroslavom
Hasznosom
v súvislosti
s ponúknutým projektom výstavby MŠ
v Mikule, napr. Rekonštrukcia verejného
osvetlenia a pod. Hlavný kontrolór mesta
Štefan Jurák poslancom pripomenul, že to, čo
práve prebieha, nespĺňa kritériá interpelácie,
ale skôr diskusie.
Potom nasledoval bod Slovo pre verejnosť:
Riaditeľka Mestskej knižnice (odvolaná
z funkcie na minulom zasadnutí MsZ) Jana
Beníková sa poďakovala vedeniu mesta i časti
poslancov za spoluprácu. Potom požiadal
o slovo Miroslav Hasznos, aby predniesol
oficiálne vyhlásenie ako predseda holdingu,
ktorý mestu predložil projekt. Uviedol v
ňom, že príprava projektu materskej školy ich
niečo stála, a na základe toho sa rozhodli, že
v Želiezovciach sa budú zúčastňovať len ak
na projektoch prostredníctvom verejných
obstarávaní. Dodal: „Mestu Želiezovce z našej
strany sa už nebudú predkladať žiadne iné
projekty, žiadny investičný rozvoj ani žiadne
iné formy finančnej spolupráce.“
(ik, šh)
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Čo bolo, bolo... Ale platiť musíme teraz!
Primátor Ondrej Juhász sa už viackrát
vyslovil, že chce hľadieť dopredu a nehrabať sa v minulosti. V súvislosti so správou
prednostky MsÚ Diany Csicsmanovej
o hospodárení a vývoji finančnej situácie
mesta v rokoch 2007 – 2014 sme ho preto
požiadali o rozhovor.
Pán primátor, do funkcie ste nastupovali
s odhodlaním zmeniť smerovanie mesta
k lepšiemu. Už vtedy ste si však uvedomovali, že prekážkou môže byť stav mesta – nechcené dedičstvo z minulosti. Ako
to vidíte teraz?
- Na čele mesta sa striedajú rôzne osobnosti
a ich tímy. Keďže každý z nich funguje izolovane, často sa stáva, že nástupcovia sa ani
pri najlepšej vôli nevyhnú chybám svojich
predchodcov. Je smutné, že k pokroku sa
dostávame až po ponaučení sa z vlastných
chýb. Každý má svoju hrdosť, neradi si priznávame chybu alebo porážku. K uskutočneniu ušľachtilého zámeru vo verejnom záujme
však nestačí len chcieť...
Máte na mysli východiskový stav?
- Áno. Občania sa ma pýtajú, ako sa mohlo
naše krásne a útulné mesto dostať do takéhoto stavu. Ako keby každý pociťoval akúsi
nefunkčnosť, že to nejde dobrým smerom.
Východisková myšlienka môjho zámeru
bola jasná – zabezpečiť pracovné príležitosti
a naštartovať rast mesta. Apatia občanov

k veciam verejným
ma
neprekvapuje.
Prekvapujú ma však
niektoré zistenia. Napríklad, že bývalé
vedenie osem
rokov neriešilo vysporiadanie pozemkov
v zóne priemyselného
parku a nedoriešilo ani
vybudovanie základnej infraštruktúry. Tým
porušilo zmluvné podmienky aj časový harmonogram rozširovania kapacít podniku
nášho jediného zahraničného zamestnávateľa a partnera, firmy Selyz Nábytok. A to už
ani nespomeniem, koľko možných strategických investorov sme tým stratili.
Teda ste si uvedomili, že minulosť sa ignorovať nedá?
- Nechcel som minulosť ignorovať, len som sa
chcel zaoberať najmä prítomnosťou a budúcnosťou. To platí aj teraz. Lenže predpokladom rastu pracovných príležitostí je práve to
doriešenie prístupovej cesty v smere bývalých
vinárskych závodov. Preto teraz rokujeme

s príslušnými orgánmi a nedostatok z minulosti hasíme tesne v hodine dvanástej.
Spomenuli ste, že sme stratili možných
strategických investorov. Na júnovom zasadnutí zastupiteľstva bol jeden investor
odmietnutý práve z dôvodu finančnej
situácie mesta.
- Naozaj som sa nechcel zaoberať minulosťou.
Keď niekto stále spomína minulosť, občania
to môžu brať tak, že nič nedokáže a hľadá
výhovorku. Chcem minulosť nechať tak. Čo
bolo, bolo. Lenže našich veriteľov nezaujíma,
že my sa nechceme zaoberať minulosťou.
Úvery, ktoré si mesto v minulosti zobralo,
splácať musíme. A realizovať môžeme len to,
čo nám naša finančná situácia dovolí.
Ako vidíte finančnú situáciu?
- V prvom štvrťroku sme zápasili s nedostatkom disponibilných zdrojov. Úverové
zaťaženie mesta je vysoké, bankové úvery
poskytnuté na financovanie investičných
akcií z roku 2009 boli k začiatku roka 2015
vykázané vo výške 1.371.866 eur. Zdedili
sme aj takzvaný „skrytý úver“ v krátkodobých záväzkoch v sume 246.548 eur, s ktorou
sa v rozpočte na rok 2015 nepočítalo. Na
elimináciu značnej časti týchto záväzkov
nestačili ani úspory v podobe prepustenia
zamestnancov a odňatia osobných ohodnotení. Boli sme nútení hľadať aj ďalšie možnosti
riešenia, ktoré by viedli k úsporám a k trvalo
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Treba poznať pravdu!
V otázke zaoberania či nezaoberania sa minulosťou má zástupca
primátora Géza Nagy trošku iný
pohľad, ako primátor. Preto sme
sa na neho obrátili s niekoľkými
otázkami.
Nakoľko považujete zaoberanie sa minulosťou za dôležité?
- Je dôležité poznať pravdu a poučiť sa z nej. Chyby z minulosti
musíme poznať, aby sme sa im
v budúcnosti vedeli vyhnúť.
Správa prednostky odhalila
závažné chyby v hospodárení
mesta v rokoch 2007 – 2014,
najmä obstarávanie nerealizovateľných projektov i zmarené
projekty...
- Zmareným projektom je aj
opakovaný projekt 40-bytového
domu na Mierovej ulici, bloku
B-1. Tým sme stratili možnosť
výhodného financovania zo Štátneho fondu rozvoja bývania, 50 %
celkových nákladov cca 1 milión
eur. Ďalšie projekty, rekonštrukcia
striech ZŠ s VJM a školskej jedálne, boli účelovo zabezpečené pre

získanie prostriedkov z fondov
EÚ. Možnosť získať 1 milión eur
sme stratili z dôvodu nepodania
žiadosti. Zďaleka však nešlo len
o nerealizované projekty.
O čo ešte išlo?
- Napríklad o nevýhodné investície. Rekonštrukcia parkoviska za
Domom kultúry z vlastných zdrojov – z úveru, kde rozpočet podľa
projektu bol vo výške 214.830 eur
a celkové náklady na akciu boli
vyplatené vo výške 288.164 eur.
Potom to bol pre mesto nevýhodný predaj majetku. Všetky miestnosti budovy bývalého Bytového
podniku boli v prenájme. Budova
prinášala zisk, nebola prebytočná
a napriek tomu bola predaná.
Nevýhodný bol aj predaj budovy
kina za 93.000 eur. Potvrdí to
každý, kto pozná napríklad hodnotu vlastného rodinného domu.
A tu ide o budovu v centre mesta!
A podobne to bolo aj s budovou
mestskej polície.
Nerealizované projekty, nevýhodné investície, nevýhodný

predaj majetku...
- Evidentnou nehospodárnosťou
zo strany vtedajšieho vedenia
bolo
zabezpečenie
cudzieho
supervízora bez oprávnenia za
3 milióny korún, pritom tieto
stavby mohli dozorovať niektorí
zamestnanci mesta s oprávnením
za omnoho nižšiu cenu.
O tomto treba hovoriť preto,
aby sme sa do budúcnosti poučili, že s prostriedkami mesta
treba nakladať hospodárne?
- Hovoriť o tom treba aj preto,
aby o tom vedeli občania a v budúcnosti nevolili poslancov, ktorí
toto všetko dopustili a mnohé
z toho odsúhlasili.
Mnohí z tých poslancov tvrdili a tvrdia doteraz, že v roku
2007 prevzali v zlom stave
mesto po Vás.
- Aj o tom treba vedieť pravdu.
Pán Bakonyi prevzal mesto s dlhom voči bankám vo výške 16
miliónov korún (530 tis. eur),
na účtoch mesta bolo viac ako
14.380 tis. korún (480 tis. eur).

Pán Juhász prevzal mesto s dlhom
voči bankám vo výške 1.371.866
eur. Krátkodobé záväzky boli vo
výške 246.548 eur, na účtoch nebolo nič, mesto si dokonca muselo
zobrať pôžičku od súkromnej osoby vo výške 9 tisíc eur. Vnímate
ten rozdiel?
Chceli by ste niečo dodať?
- Áno. Občanom prajem príjemné
strávenie leta.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko
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Je šanca na obnovu Kostola sv. Jakuba
Vzhľad
želiezovského
kostola
pochádzajúceho zo 14. storočia sa v
nasledujúcom období môže priblížiť tomu
pôvodnému, stredovekému. Môže k tomu
dopomôcť nádejný projekt na rekonštrukciu
objektu, ktorý by mal nadväzovať na vlani
vykonaný
architektonicko-historický
prieskum kostola. Ak ho na ministerstve
kultúry schvália, rekonštrukčné práce
prebehnú v exteriéri aj interiéri sakrálnej
pamätihodnosti Želiezoviec. O plánovaných
rekonštrukčných a reštauračných zásahoch
informoval dekan želiezovskej farnosti
Stanislav Illéš.
„Minulý rok sme z ministerstva kultúry
dostali grant, z ktorého sa realizovali
architektonický a historický výskum v kostole.
Na základe týchto výskumov, uskutočnených
v spolupráci
s Krajským
pamiatkovým
ústavom v Nitre, boli sformulované návrhy
na rekonštrukciu objektu. Momentálne
je projekt v schvaľovacom konaní na
ministerstve vnútra, v blízkej budúcnosti by

malo padnúť rozhodnutie. Rekonštrukcia
väčšieho rozsahu by sa mala začať
rekonštrukciou okien a kamenných ostení
gotickej časti kostola. Pokračovať sa bude
výmenou omietok v exteriéri tejto časti
kostola. Podľa rozhodnutia pamiatkového
ústavu nebudú brizolitové, ako v súčasnosti,
ale vápenné, ktoré budú imitovať stredovekú
štruktúru. Vďaka tomu bude mať iný vonkajší
vzhľad. V novšej časti, postavenej v 50.
rokoch minulého storočia, zostane pôvodná
omietka, ktorá však bude farebne zladená
s rekonštruovanou gotickou časťou,“ hovorí
dekan a dodáva, že po rekonštrukcii bude
kostol biely. Garantom prác s kameňom
v exteriéri kostola bude želiezovský
reštaurátor Árpád Mézes.
Pravidelní aj príležitostní návštevníci
kostola si po vlaňajších výskumných
prácach mohli všimnúť, že počas zisťovania
bola spod omietky odkrytá časť fresky v
severovýchodnej časti kostola. Žiaľ, nie
je v takom stave, aby sa dala zachrániť,
dokonca ani v takom, aby sa časť z nej
mohla
prezentovať.
Podľa
dekana
freskám veľmi poškodilo, že kostol bol
zbombardovaný v roku 1945 a opravený

až v 50-tych rokoch. „Poveternostné vplyvy
a ďalšie záležitosti nepomohli tomu, aby sa
všetky fresky zachovali. Navyše im nepriala
ani puristická obnova koncom 19. storočia,
kedy boli mnohé veci inak riešené ako dnes
pomocou moderných rekonštrukčných metód
a pamiatkových zásahov. Pri oprave kostola
v 50-tych rokoch si už uvedomili, že freska na
ľavej strane kostola sa už nedá zachrániť, preto
ju zakryli omietkou.“
Podľa Stanislava Illéša výskumné práce
na kostole odkryli aj ďalšie zaujímavosti
v objekte, ktorým sa v rámci rekonštrukcie
interiéru
budú
odborníci
venovať.
„Zaujímavosť, ktorú výskumy priniesli, bola
nika na južnej strane lode. Ťažko povedať,
na čo mohla slúžiť, ale bola zamurovaná
ešte niekedy v baroku a odvtedy nemáme
záznam o existencii tohto stavebného
prvku. To bude jednou z vecí, ktorým sa
budeme venovať v rámci rekonštrukcie
interiéru, samozrejme okrem reštaurovania
fresiek a kamenných prvkov. Budeme
postupovať tak, aby bola táto nika
nejakým spôsobom prezentovaná,
zároveň budeme hľadať dôvod, prečo
tam tento architektonický prvok bol
umiestnený.“ Rekonštrukčné práce
budú rozvrhnuté na dlhšie obdobie
niekoľkých rokov, keďže len takto bude
želiezovská farnosť schopná zabezpečiť
spoluúčasť na projektoch z vlastných
zdrojov.
Tesne pred redakčnou uzávierkou
sme boli informovaní o tom, že
ministerstvo kultúry v tomto roku
neschválilo podporu projektu na
obnovu želiezovského kostola. Plány
sa teda na istý čas odkladajú, zostávajú
však naďalej v platnosti, pretože spoločenská
objednávka na rekonštrukciu tejto kultúrnej
pamiatky a kľúčového prvku želiezovskej
identity je v radoch občanov nášho mesta
naozaj mohutná.
(ik)

Krátko
Koncom júna mestské zastupiteľstvo
odsúhlasilo prípravu predaja pozemku
s rozlohou 40 m2 Slovenskej pošte.
Samotný predaj pozemku má prebehnúť
na najbližšom zasadnutí MsZ. Pozemok
nachádzajúci sa tesne pri budove pošty
plánuje akciová spoločnosť využiť na
vybudovanie bezbariérového prístupu
v rámci rekonštrukcie svojho želiezovského
objektu. Napriek tomu, že vnútorné
priestory pošty sú často preplnené a časť
budovy je nevyužitá, podnik ich neplánuje
v dohľadnom čase rozšíriť.
O schvaľovaní
územného
plánu
Nitrianskeho
samosprávneho
kraja
informoval
poslanec
MsZ
a NSK
Tibor Csenger na júnovom zasadnutí
želiezovského zastupiteľstva. Pripomienky
k ÚP
boli
vyhodnotené
a v otázke
trasovania rýchlostnej cesty R7 nedochádza
k žiadnej zmene oproti návrhu. To znamená,
že v smere východ–západ povedie medzi
Svodovom a Šarovcami. Otázka severo–
južnej R3-ky ešte nebola v tom čase
uzavretá, bolo však vysoko pravdepodobné,
že taktiež zostane bez zmeny. V tom
prípade nepovedie vedľa nášho mesta, ale je
navrhnutá na trase Šahy–Zvolen.
Mesto
sa
zapojí
do
projektu
Environmentálneho fondu na sanáciu
nelegálnych skládok odpadu. Rozhodlo
o tom mestské zastupiteľstvo koncom júna.
Projekt s maximálnou výškou podpory 100
tis. eur a spolufinancovaním vo výške 5 %
nákladov umožňuje likvidáciu čiernych
skládok s realizovaním do konca novembra
tohto roka. Mesto ako prioritné plochy
určené na vyčistenie označilo pozemok
pri bitúnku na Poštovej ulici, skládku pri
Rozine, vo Svodove pri cintoríne a lokalitu
pri elektrorozvodnej stanici za areálom PD.

Mestské dni aj o Európe

Mesto Želiezovce už tretíkrát po sebe bolo úspešné v projektovej výzve Town Twinning
– Partnerstvo miest v rámci programu Európa pre občanov, čo znamená, že aj v tomto roku
získalo 25 tis. eur na zorganizovanie mestských dní. Tohtoročné podujatie sa uskutoční 11.
až 13. septembra a ponesie oficiálny názov Želiezovce 2015: Spoločne pre Európu. Prípravné
práce mestských dní práve prebiehajú, už je však isté, že sa na nich bude podieľať menej
partnerských samospráv ako v minulých rokoch. Medzi nimi bude Isaszeg, Barcs, Makó
z Maďarska, Miercurea Ciuc (Csíkszereda) z Rumunska a z domácich mesto Trstená,
ale aj Dolnohronské rozvojové partnerstvo a Spolok ľudových tradícií Isaszegu. Ako aj
oficiálny názov prezrádza, podujatia sú v rámci výzvy Partnerstvo miest podporené aj
z dôvodu propagovania európskeho občianstva, a tak aj mestské dni budú sčasti zamerané
na problematiku EÚ. Popri kultúrnom programe sa v rámci mestských dní uskutočnia
prednášky, diskusie a workshopy na tému európskej príslušnosti.
(ik)
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia reprezentuje výlučne názor
autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto
publikácii.

júl-august 2015

Želiezovský spravodajca 5

Viac kvetín v meste
Pri vjazde do mesta zo severnej strany
od Mikuly víta návštevníka nový pohľad: pás
s verejnou zeleňou na rohu Ul. SNP a Poľnej
ulice prešiel v uplynulých týždňoch výraznou
zmenou. Namiesto rozbujnenej húštiny,
tvorenej stromami a najmä veľkými kríkmi,
vidíme kvetinové záhony a zaujímavé prvky
záhradnej architektúry. O zmene charakteru
verejnej zelene v tejto lokalite mesta nás
informovala pracovníčka odboru výstavby
a územného rozvoja MsÚ Liliana Balla. Podľa
nej si zmeny vyžiadala najmä situácia, ktorá
nastala v dôsledku prebujnenej vegetácie.
Tá už zakrývala výhľad vodičom vozidiel
vychádzajúcich na hlavnú cestu, mnohí
obyvatelia tam odhadzovali smeti a z času na
čas vraj poslúžila niektorým aj ako nocľah.
„Prvotný podnet na zmenu charakteru
trojuholníka, ako miestni volajú túto

Čo bolo, bolo...
1→

udržateľnému rozvoju.
Reagovanie na výzvu v možnosti podať projekt na obnovu kaštieľa nebolo
možné z dôvodu chýbajúcej projektovej
dokumentácie. A čo ostatné projekty
pripravené bývalým vedením?
- Analýza vývoja finančnej situácie mesta
za roky 2007 – 2014 odhalila vážne chyby
v hospodárení. Projektové dokumentácie,
ktoré neboli zrealizované, boli obstarané
v celkovej sume 290.650 eur. S ľútosťou
musím konštatovať, že väčšinu týchto projektov nebude možné v blízkej budúcnosti
zrealizovať z vlastných ani z cudzích zdrojov. S istotou môžem povedať, že projekt
Sociálne služby centrál v sume 36.295 eur
je zmareným projektom.
Je možné takýmto chybám predchádzať?
- Je. Aby sme takýmto chybám predišli, budeme verejnosť pravdivo informovať o našich zámeroch, realizačných a finančných
možnostiach, ktoré sú ohraničené. Strategický smer rozvoja mesta je prijatý, ciele
a úlohy sú určené. Spoločne s poslancami
MsZ a občanmi by sme mali určiť poradie
dôležitosti uvažovaných zámerov. Malo by
mať podobu ročných programov, ktoré sa
budú opierať o celoživotnú gazdovskú skúsenosť obyčajných ľudí.
Ste stále optimista?
- Áno. Vedel som, že to nebude ľahké a aj
keď sa zdá, že je to ťažšie, ako som čakal,
som odhodlaný s mojim tímom to všetko
zvládnuť.
Chceli by ste niečo dodať?
- Je leto, čas dovoleniek. Prajem občanom,
aby sa im podarilo oddýchnuť si od každodennej práce a načerpať nové sily. Nové sily
budeme všetci potrebovať.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko

lokalitu pri hlavnej ceste,
prišiel od prednostky MsÚ
Diany Csicsmanovej. Prvým
krokom k uskutočneniu tohto
zámeru bolo zorganizovanie
mestského plesu začiatkom
roka, ktorý mal charakter
dobročinného
podujatia.
Výťažok z neho vo výške asi
900 eur bol použitý na krytie
časti nákladov na úpravu
terénu a obnovu rastlín
v spomínanej lokalite. Práce
na úprave trojuholníka sa
začali v apríli a ukončené boli
začiatkom júla s výnimkou
výsadby trávy, ktorá bude
realizovaná na jeseň.“
Úpravu terénu a výsadbu uskutočňovali
aktivační pracovníci mesta pod taktovkou
pracovníčok referátu životného prostredia
MsÚ Liliany Balla a Gabriely Bielikovej.
Rastliny dodal Tibor Princ a Karol Fábik,
ktorý časť dodávky venoval mestu zadarmo
formou sponzoringu. Skrášlenie tejto časti
mesta je teda výsledkom úspešnej spolupráce
samosprávy, podnikateľov a občanov, ktorí

Začiatkom júla prebiehali práce na odstraňovaní skeletu Ernestininho mosta
z Hrona. Zostatky mosta vyhodeného
do povetria na konci 2. svetovej vojny
sa spod hladiny vynorili začiatkom roka
po zásahoch v koryte rieky, keď bola
odstránená hrádza nachádzajúca sa za
mostom.
Práce boli realizované na objednávku
investora stavby malej vodnej elektrárne,
spoločnosti Hydroenergia, s.r.o., keďže
zostatky starého mosta sa objavili v dôsledku prípravných prác tejto investície.
Realizovala ich spoločnosť Špecial Trans,
ktorá zostatky starého mosta uložila na
vysušený okraj bývalého koryta rieky, následne ich odviezla. Podľa dohody s dodávateľom časť konštrukcie mosta dá mesto
zrenovovať a vystaví ho ako pomník pri
rieke.
(ik, foto: dš)

sa zúčastnili mestského plesu. Spočiatku
rozporuplné reakcie niektorých obyvateľov
mesta z etapy vypilovania a prípravy
terénu vystriedali priaznivé ohlasy, čo asi
znamená, že „pilotný“ projekt sa vydaril. To
je dobrá správa, veď práve na podobných
partnerstvách je založená časť rozvojových
plánov mesta na budúce obdobie.
(ik)

Grantový program
Slnko, seno...
1→

života v regióne, spestrenie kultúrneho života
v jednotlivých obciach, ochrany ľudových
tradícií, starostlivosti o verejné priestranstvá a
zachovania pokladov nášho územia.
Zo Želiezoviec získali grant 3 projekty
(ZO Csemadoku, OZ Mikulčan a miestny
reformovaný cirkevný zbor). Podporené bolo
ďalších 27 projektov v okolitom regióne.
Vďaka malého grantu sa budú v ďalších
obciach regiónu skrášľovať verejné priestranstvá,
pribudnú nové miesta na oddych, uskutočnia
sa tvorivé dielne, postavia pamätné tabule
významným osobnostiam, organizujú sa nové
kultúrne aktivity, folklórne súbory obstarajú nové
kroje a podporia sa remeselníci.
(drp)
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Triumf v podobe Pinocchia
Základná umelecká škola Franza Schuberta aj v tomto roku potvrdila svoje kvality,
a to niekoľkými spôsobmi. Napríklad aj
úspechmi svojich žiakov na súťažiach.
V apríli na Levickom hudobnom festivale
získali žiaci Jack Alexander Fekete a Alan
Dávid Titkoš strieborné pásmo a Levente
Molnár a Ľudovít Štefanec zlaté pásmo.
Jack Alexander Fekete získal na súťaži Zahraj že nám píšťalôčka v Nových Zámkoch
bronzové pásmo a Ľudovít Štefanec sa stal
laureátom, keď na Celoslovenskej saxofónovej prehliadke v Starej Ľubovni získal
zlaté pásmo. Na Prehliadke mladých talentov Južného Slovenska v levickej Synagóge
sa okrem Ľudovíta Štefaneca predstavil aj
bývalý žiak Adam Balla. Klaviristi sa aj
v tomto roku zúčastnili na celoslovenskej
súťaži Piano v modernom rytme v Bojniciach, kde zo 130 žiakov z celého Slovenska Peter Vrba získal bronzové pásmo,
Ema Gubíková, Estera Noémi Lorencová
a Kristína Lampertová získali strieborné
pásmo a Levente Molnár a Samuel Birdáč
zlaté pásmo.
Po mnohých úspešných inštrumentalistoch sa na škole začínajú stále viac objavovať aj kvalitné speváčky. Na celoslovenskej
speváckej súťaži Pink Song vo Zvolene Lea
Acsaiová získala bronové pásmo, rovnaké
ocenenie získala na Bojnickej perle Regina Riedlová. Žiaci tanečného odboru na
Majstrovstvách Slovenska vo výrazových
tancoch Show Time obhájili 4. miesto.
Žiaci výtvarného odboru sa tiež umiestňovali na popredným miestach v súťažiach.
Na súťaži Európa v škole sa so svojou
prácou Viktória Kováčová umiestnila na
prvom mieste vo svojej kategórii. Laura
Borkovičová sa umiestnila na druhom
a Veronika Pečeňová na prvom mieste
v tej istej kategórii. Veronika Pečeňová sa
navyše stala víťazkou súťaže Vesmír očami
detí, Noémi Verbóková a Angelika Radovičová získali ocenenie na výtvarnej súťaži
Grafický návrh obálky žiackej knižky.
Toto bol len stručný výpočet úspechov
žiakov školy na súťažiach, kde okrem

potvrdzovania svojich kvalít si zmerali
sily so žiakmi iných škôl a reprezentovali
svoju školu a naše mesto. Okrem toho,
že jednotliví žiaci svojimi vystúpeniami
počas celého roka obohacovali rôzne
kultúrne a spoločenské podujatia, predstavili sa v decembri na Vianočnom koncerte
školy a nedávno na koncerte k 30. výročiu
existencie ZUŠ F. Schuberta. A to nie je
všetko.
V prvý júnový deň, ku dňu detí, ZUŠ-ka
pripravila projekt, ktorý s nadšením prijali
nielen deti.
Želiezovská ZUŠ-ka si už tretíkrát trúfla
nacvičiť a naživo pred verejnosťou predviesť muzikál. Tentoraz to však vyšlo nad

všetky očakávania.
„Bol to tretí muzikál aj od autora Ľuda
Kuruca, ale bol najnáročnejší. Veľa práce
dalo žiakom i vyučujúcim nacvičiť spevové
partie i inštrumentálny sprievod. Skvelý
výkon podali aj tanečníci pod vedením Ľuboša Tótha. A žiaci výtvarného odboru pod
vedením Ivany Straňákovej pripravili všetky
kulisy,“ povedal riaditeľ školy Július Klimo,
a dodal: „Autor muzikál písal pre určitú
skupinu nástrojov, my sme sa rozhodli použiť iné nástroje, okrem toho nám nie veľmi vyhovovala pôvodná tónina. Veľa práce
odviedol Ľuboš Neviďanský, ktorý to
pretransponoval a prearanžoval.“
Stále viac sa presadzujúci speváci, čo
je vidno aj na koncertoch školy, sú
zásluhou učiteľky spevu Diany Horváthovej. Práve ona bola iniciátorkou
výberu tohto muzikálu a ujala sa scenára i réžie.
„Mala som viac detských muzikálov
v notách, Pinocchia mi dal Ľuboš Neviďanský. Keďže doteraz som na spev
mala len dievčatá a až teraz mám
konečne aj dvoch chlapcov, napadlo
mi nacvičiť tento muzikál. Nacvičovali
sme to v rámci komorného spevu raz
do týždňa, sólové pasáže predstaviteľov

hlavných úloh na individuálnych hodinách
spevu. Mesiac pred premiérou sme to začali
dávať dokopy, niektoré generálne skúšky
sme robili aj v Dome kultúry, bol vyhradený
jeden deň do týždňa, keď sa nacvičovalo aj
s tanečníkmi a hudobným sprievodom. Dali
sme to do priestoru. Som rada, že to vyšlo
a chcem sa poďakovať všetkým kolegom.
Sama by som to nezvládla.“
Július Klimo: „Problémom bolo, že deti sa
nevedeli pohybovať na javisku a bohužiaľ,
na škole nemáme literárno-dramatický odbor. Aj to musela suplovať Diana Horváthová. Na samotnú realizáciu bolo potrebné zapožičať zvukovú a osvetľovaciu aparatúru.
Ale najväčšie nároky to kládlo na deti, ktoré
museli hrať, spievať i tancovať. Ale stálo to

za to. Nečakali sme, že to bude mať taký
úspech. Okrem ohlasov tu v meste sa ozývali
aj starostovia okolitých obcí, ale bohužiaľ,
prenesenie predstavenia na iné javisko by
bolo veľmi problematické, ale rozhodli sme
sa urobiť ďalšie dve predstavenia 24. júna.“
Aby premiéru neohrozil prípadný výpadok niektorého z hlavných účinkujúcich,
úlohy Pinocchia a Modrej víly nacvičili
dvaja žiaci. Do premiéry však nikto neochorel, a keďže na deň premiéry sa chystali
dve predstavenia – dopoludnia pre deti
z materských škôl a prvých ročníkov ZŠ,
popoludní pre širokú verejnosť, príležitosť
predviesť sa pred obecenstvom dostali
obaja alternujúci.
V úlohe modrej víly v dopoludňajšom
predstavení vystúpila Regina Riedlová,
v popoludňajšom Enikő Tímár. V úlohe
Pinocchia sa striedali Marek Ambrúz a
Lukáš Michlo. Na jednom z predstavení
24. júla však bola trieda, ktorej žiakmi sú
obaja predstavitelia Pinocchia. Aby si pred
svojimi spolužiakmi zahrali obaja, polovicu predstavenia hral Pinocchia jeden,
polovicu druhý...
Lukáš Michlo: „Účinkovať v muzikáli bolo
mojim snom.”
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Marek Ambrúz: „Vždy som chcel byť hercom a hrať v divadle.”
Spolu chodia do ZŠ aj do ZUŠ na spev a
svoju úlohu nacvičovali spolu. Na otázku,
ako sa dokázali podeliť, Lukáš odpovedal:
„Trochu sme sa aj hádali, ale nakoniec sme
to takto vyriešili.”
Jepetta, Pinocchiovho otca stvárnila Kristína Michlová, žiačka 5. ročníka spevu,
Lukášova staršia sestra: „Zo začiatku mi
nesedelo, že mám hrať chlapa, ale teraz som
rada. Som tu jediná, čo spieva altom. S Lu-
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kášom sme nacvičovali aj doma. Ale dobre
sa mi hralo aj s Marekom, je Lukášovým
spolužiakom a tiež sa ku mne správa ako
brat.”
V úlohe Pinocchiovho svedomia si výborne počínala Lea Acsaiová. Prekvapením
bola Angéla Mézes, ktorú poznáme ako
znamenitú klaviristku. Tu sa predstavila v
úlohe zvodnej líšky.
Angéla Mézes: „Spievať som začala vlani,
páči sa mi to, je to iné, ako hra na klavíri.
Bola som rada, že v tomto muzikáli môžem
účinkovať.
Mám
rada
spievanie
a budem v tom
pokračovať.“
Hu d o b n ý
s p r i e v o d
zabezpečili
Eugen
Banda, Ľubomír
N e v i ď a n s k ý,

Ľudovít Štefanec a Július Kormosi, o javiskovú techniku sa postarali Július Klimo,
Ľuboš Tóth a Ernest Neviďánsky. Riaditeľ
Július Klimo, ktorý bol zároveň zvukárom
a osvetľovačom, nám nakoniec povedal:
„Podieľali sa na tom všetky odbory. Výtvarníci okrem toho, že vyrobili kulisy,
pomáhali ich aj stavať a niektorí pri predstavení boli na pódiu – ako stromy. Vďaka
patrí všetkým zúčastneným vyučujúcim ale
najmä všetkým účinkujúcim deťom. Každé
z nich dostane knižný dar. Jednak, aby mali
pamiatku a jednak preto, že si to zaslúžia.
Bolo to veľmi náročné a ony to zvládli.”
Napriek tomu, že videozáznamy oboch
predstavení z prvého júna sú dostupné
na YouTube, nemôžu nahradiť atmosféru,
aká vládla v želiezovskom Dome kultúry na všetkých štyroch predstaveniach.
Dobrá správa pre tých, ktorí to nestihli:
Repríza sa pripravuje na piatok 11. septembra popoludní, v rámci mestských
dní.
Števo Hečko

Koncom júna odštartovali pracovníci mesta v spolupráci sa
aktivačnými pracovníkmi práce na vyčistení prístupovej komunikácie
do bývalého objektu Vinárskych závodov. Po úspešnom zrealizovaní
výmeny pozemkov s majiteľom objektu mesto získalo prístupovú
komunikáciu za pozemky za vinárskymi závodmi. Cesta bude slúžiť
ako prístup do priemyselného parku.
(ik)

Rozhovor s hlavným kontrolórom
Na 8. zasadnutí MsZ dňa 28. mája bol
z dvoch kandidátov jednomyseľne zvolený
nový hlavný kontrolór mesta. Je ním Ing.
Štefan Jurák.
Kto ste, odkiaľ prichádzate a prečo?
- Žijem v Leviciach, som ženatý, mám dospelého syna. Mám ukončené vysokoškolské
vzdelanie ekonomického smeru so zameraním na rozpočtové organizácie. Pracoval som
aj v samospráve, na Mestskom úrade v Leviciach som bol 4 roky prednostom a potom 4
roky hlavným kontrolórom mesta, napokon
som pracoval aj v štátnej správe. Som hlavným kontrolórom v Čate a bol som zvolený
aj za hlavného kontrolóra v obci Santovka.
Prihlásil som sa do výberového konania na
hlavného kontrolóra mesta Želiezovce, pretože práca v samospráve ma zaujíma a mám
v tejto oblasti viacročné skúsnenosti, ktoré
by som rád ponúkol v prospech samosprávy
mesta Želiezovce.
Keďže ste boli prednostom úradu i kontrolórom, možno povedať, že samosprávu
poznáte z jednej i druhej strany...
- Áno, mal som to šťastie. Lepšie by však bolo,
keby to išlo v obrátenom poradí, že by som
pracoval najprv ako kontrolór a potom ako
prednosta.
Prečo?
- Hlavný kontrolór má vytvorený dostatočný

priestor na to, aby vedel do hĺbky spoznať problémy samosprávy na rozdiel od prednostu úradu, ktorý musí riešiť problémy ad hoc. Navyše
je tam častá výmena kádrov, väčšinou sa každé
4 roky menia ľudia, čo tiež nie je prospešné.
Stihli ste už aspoň čiatočne spoznať problémy želiezovskej samosprávy?
- Do každej voľby idem po istej príprave. Keď
som sa prihlásil, naštudoval som si rozpočet
mesta, oboznámil som sa s VZN a niektorými
externými a internými normami. Mám už
teda určité predstavy, ale nechcem teraz zachádzať do detailov.
S akým predsavzatím alebo krédom sa ujímate funkcie hlavného kontrolóra mesta
Želiezovce?
- Moje krédo znie asi takto: Čo je čierne, nemusí byť vždy len čierne a takisto biele nemusí
byť vždy len biele.
Myslíte si, že je to vhodné krédo pre kontrolóra?
- Prečo nie? Je to myslené tak, že v živote nikto
nemôže mať vo všetkom stopercentnú pravdu
a na druhej strane nikto nemôže byť stopercentný luhár. Spoločnosť napreduje vďaka konsenzom, teda čierna a biela farba sa prelínajú.
Ja výkon kontrolnej funkcie nepovažujem za
strašiaka a kontrolóra za niekoho, kto by mal
len ňúrať a hľadať nedostatky. Kontrolór má
pomáhať, okrem iného aj tým, že poukazuje

na nedostatky. Pri porušení zákona musí byť
nekompromisný, ale pri detailoch všeobecného
charakteru, kde nejde o penaze, je dôležité dohodnúť sa a nájsť spoločnú reč.
Chceli by ste niečo dodať?
- Asi len toľko, že toho času, ktorý strávim tu
na úrade, je podľa môjho úväzku dosť málo.
Kontrola by si zaslúžila viac času, aby bola
samospráve prospešnejšia. To je môj osobný
názor.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko
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Chýba útulok i karanténa
Už niekoľko rokov sa v meste pravidelne
vyskytuje problém premnoženia túlavých
psov. Občania nemajú jasno v otázke, čo robiť s
telami uhynutých zvierat, najmä ak je ich majiteľ neznámy, napr. zrazené zvieratá na vozovke.
A niektorí upozorňujú na chýbajúci útulok.
Pred časom sme hovorili s náčelníkom
mestskej polície Branislavom Alakšom a keďže
riešenie mnohých z týchto problémov je v právomoci mestskej polície a náčelník je navyše
kynológom, dotkli sme sa aj tejto problematiky.
Skôr, než sme nazbierané informácie stihli
spracovať do článku, porozprávali sme sa s
dobrovoľníčkou v riešení problémov opustených zvierat a spolupracovníčkou útulkov v
okolí Monikou Novosadovou.
Napriek tomu, že každý z nich pracuje v
inej oblasti a k problematike pristupuje z inej
strany, nezávisle od seba, v názoroch na možné
riešenia sa zhodujú. Napokon, posúďte:
Monika Novosadová sa snaží v rámci
svojich možností zachrániť opustených a vyhodených psov. Najskôr zisťuje, či sa psík na
ulici neocitol z vlastnej
viny, či neušiel majiteľovi. A keď sa k nemu
nikto nehlási, snaží sa
ho umiestniť v útulku
alebo mu nájsť dočasnú
opateru a napokon aj
nový domov.
„Som v kontakte s
útulkami v Leviciach,
Nových Zámkoch aj
v Štúrove, ktoré mi naozaj veľakrát pomohli,
ale už aj tieto útulky sú
preplnené, a často nemajú miesto pre túlavých
psíkov zo Želiezoviec. Takže, keď nájdem psíka,
snažím sa mu nájsť predovšetkým dočasnú
opateru, čo však v našom okolí vôbec nie je jednoduché. Často sa stáva, že psík zostáva na ulici
aj po tom, čo som sa o ňom dozvedela, pretože ho
nemám kam dať, čo je pre mňa dosť stresujúce,
lebo sa bojím, aby ho medzitým, kým pre neho
hľadám miesto, nezrazilo auto alebo sa nedostal
do zlých rúk. Síce nakoniec sa vždy nájde nejaké
miestečko, dočasní opatrovatelia sa však hlásia
predovšetkým z iných miest, väčšinou z Bratislavy či z Nových Zámkov, kam musím psíka dopraviť ja, na vlastné náklady, za pomoci rodiny
či priateľov. Dočasným opatrovateľom môže byť
ktokoľvek, kto má podmienky na prijatie psíka
dovtedy, kým sa mu nájde nový domov. Útulok
opatrovateľovi uhradí krmivo a veterinárne
náklady, to znamená zaočkovanie, odblšenie,
odčervenie i kastráciu, pokiaľ je zdravotný stav
psíka v poriadku. Preto prosím ľudí aj z nášho
mesta, aby sa nebáli stať sa dočasnými opatrovateľmi a pomôžeme tak opusteným psíkom
spoločne.“
Často sa stáva, že nájdené zviera si vyžaduje liečenie. Monika Novosadová za tých 5

rokov, čo sa venuje tejto činnosti, má rôzne
skúsenosti:
„Je to už rok, čo pri bývalom hoteli prespávala štvorčlenná psia rodinka. Šteniatka boli
už odrastené, dosť divoké, nedali sa chytiť. Z
nitrianskeho útulku priviezli špeciálnu odchytovú klietku, do ktorej sa vloží návnada – mäso
a keď psík vojde do klietky, zatvorí sa. Museli
prísť 3-krát za deň, kým sa takto postupne všetci
pochytali. Fenka však mala obojok vrastený do
krku, musela byť operovaná.
Taktiež pred rokom som mala ďalší ťažký
prípad, starého psíka stredného vzrastu niekto
vyhodil pred našim domom. Psík ledva počul
a videl, navyše mal bolesti, nevedel si sadnúť.
Psík sa síce nechal pohladkať, manipuláciu
však nezniesol. Spolu so Zuzkou Lešťanovou,
ktorá tiež zachraňuje psíkov, nám trvalo 3 dni,
kým sme zohnali klietku, do ktorej sám vliezol
a utekali sme s ním na veterinárnu kliniku, kde
sa zistilo, že psík mal nádor na cirkumanálnych
žľazách, čo mu pôsobovalo obrovské bolesti.
Okamžite musel byť zoperovaný, operácia však
nebola lacná. S zhradením nákladov mi vtedy
pomohol štúrovský útulok, avšak ani
oni nemali dostatok peňazí a tak sa
musela spraviť zbierka na operáciu psíka na sociálnej sieti. Našťastie sa našli
dobrí ľudia, ktorí prispeli, vyzbieralo sa
dostatok peňazí, psík sa vyliečil a našiel
sa mu aj nový domov v Hurbanove.
Minulý týždeň mi zase hlásili, že
medzi Kamenínom a Brutmi je vyhodené šteniatko na poli. Bolo vydesené
a ukrylo sa v dlhej betónovej rúre. Keď
som tam prišla s kamarátkou Anitkou
Ábelovou, ktorá mi často pomáha, bolo
dosť ťažké ho z nej dostať, po dlhšom
čase sa to však podarilo.
Pred rokom sme riešili jednu sučku
pri kempingu. Niekto ju vyhodil ešte v máji,
bola natoľko vyplašená, že sa ju nedalo nijako
chytiť. Ľudia z okolia ju kŕmili, snažili sa získať
jej dôveru, pomáhali aj mne pri jej odchyte, za
čo im ďakujem. Na odchyt sučky sme skúšali všeličo možné, no nič nefungovalo. Nakoniec fenka
porodila pod chatkou na kempingu 8 šteniatok.
Jediné riešenie na jej odchyt bola už len uspávacia látka z pištole, museli sme však počkať kým
šteniatka začnú samostatne papať. Po niekoľkých
týždňoch prišla tá správna chvíľa a za pomoci
veterinára dr. Sádovského z Čaky, ktorý mal
uspávaciu pušku, sme rodinku konečne odchytili. Sučku sme zobrali do levického útulku, kde
ju socializovali a našli jej nový domov v Prahe.
Jej štyri šteniatka si našli nové domovy tu na
okolí, ďalšie štyri boli týždeň v dočasnej opatere
u Anitky a domovy si nakoniec našli v Čechách.
A to je len zopár z mnohých prípadov.“
Ako riešenie vidí Monika Novosadová
zriadenie útulku, zároveň však dodáva, že
by bol hneď plný. Nie je to však jednoduchá
záležitosť, otázne je najmä to, aké forma je pre
ktoré mesto, obec alebo región najvhodnejšia. Niekde sa útulok zriaďuje ako iniciatíva

občianskeho združenia s podporou obecnej
samosprávy, inde ho zriaďuje samotná samospráva. Každá z foriem môže mať svoje výhody
i nevýhody, závisí to od podmienok. Napríklad
aj od spolupráce s ostatnými samosprávami v
okolí, pretože útulok slúži širšiemu okoliu, nie
len jednej obci. Útulok navyše plní viac funkcií, napríklad okrem odborníkov (veterinárov
z okolia) združuje aj dobrovoľníkov, vytvára
komunitu ľudí, ktorým záleží na riešení tohto
problému. A s akoukoľvek aktivitou v tejto oblasti sa otvárajú aj ďalšie možnosti.
„Dobrým riešením je kastrácia. Mnohí ľudia
ju odsudzujú, pretože si myslia, že je to nehumánne a proti prírode, ale v útulku je kastrácia
bežná. Mne pripadá nehumánne skôr to, ak
niekto nechá, aby bola jeho sučka nakrytá a potom po pôrode nechcené šteniatka hodí o zem,
alebo ich neskôr vyhodí, alebo dá záujemcom
a vôbec ho nezaujíma, v akých podmienkach
bude psík žiť v novom domove. Na svete je už
aj tak veľa nechcených zvierat, naozaj ich nie
je potrebné naďalej množiť. Aj ja mám svojich
psíkov vykastrovaných. Psík po kastrácii nie je
menej aktívny, ale po istej stránke je pokojnejší.
Kastráciou sa zabraňuje zbytočnému premnožovaniu. A premnoženie je problémom. Kastrácia
síce nie je najlacnejšia, ale určite sa oplatí vraziť
do toho peniaze. Samozrejme chápem, ak na to
niekto nemá, v tom prípade je však potrebné sučku počas hárania pustiť do domu alebo zatvoriť
niekam, aby nemohla byť nakrytá.“
Monika Novosadová tejto činnosti venuje
svoj voľný čas a navyše ju to aj niečo stojí.
„Psíkov, ktorým sa snažím nájsť nový domov,
dám vždy zaočkovať, odblšiť, odčerviť, začipovať,
ak psík cestuje do zahraničia, tak mu je vystavený aj pet-pass. Ak mi to vydá, tak psíka dám
samozrejme aj vykastrovať. Všetky tieto náklady
však hradím z vlastného. Podmienkou adopcie
psíka je podpísanie adopčnej zmluvy a uhradenie adopčného poplatku vo výške veterinárnych
nákladov. Takže treba vedieť, že ja psíkov nepredávam a peniaze, ktoré si pri adopcii vypýtam,
pokryjú len náklady na spomenuté veterinárne
úkony. Takto fungujú aj útulky. Peniaze za krmivo a cestovné náklady si už od nových majiteľov
ani nepýtam. To znamená, že s tým, že hľadám
psom nové domovy, vôbec nezarábam, mám
z toho skôr len výdavky, ale aj dobrý pocit, keď
z nových domovov dostanem fotky a vidím, ako
sa psíkom darí, s novými majiteľmi totiž zostávam v kontakte.“
V Želiezovciach je málo ľudí, ktorí pri
tejto činnosti pomáhajú, ale nájdu sa. Monika
počas rozhovoru viackrát spomenula, aká je
ľuďom, ktorí jej pomáhajú, vďačná. A dúfa, že
ich počet ešte narastie. Na záver si Monika
spomenula na svoje stretnutie s inšpektorkou
zo Slobody zvierat, ktorá sa vyjadrila: „Každé
mesto, a teda aj Želiezovce, by malo mať vlastný
útulok.“
Náčelník Mestskej polície v Želiezovciach
Branislav Alakša: „V nedávnej minulosti sme
riešili dva prípady, kedy človeka uhryzol pes. V
→
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jednom prípade to bol
pes, ktorý mal majiteľa,
ten sa preukázal očkovaním, majiteľ zaplatil
pokutu. Vcelku jednoduché... V druhom
prípade však išlo o túlavého psa, kde nebolo
koho sankcionovať. Takého psa treba odchytiť,
vyšetriť veterinárom,
umiestniť do karantény
a pozorovať, aby sa zistil jeho zdravotný stav.
Za ten čas sa nesmie utratiť ani adoptovať.“
A tu je jeden problém. Mesto nemá karanténu. A Zákon o veterinárnej starostlivosti (č.
31/2007 Z. Z.) ukladá obciam zabezpečovanie
odchytu zabehnutých a túlavých zvierat, zriaďovanie karanténnych staníc a útulkov.
„Je to zatiaľ nedoriešené. Mám osvedčenie na
odchyt zvierat, môžem teda odchytávať. Ale
čo potom s odchyteným zvieraťom? Keby bola
karanténna stanica, umiestni sa zviera do nej.
Keď sa zistí majiteľ, zaplatí kŕmenie, veterinárne
ošetrenie, náhradu prípadnej škody a je to bez
nákladov pre mesto. Ak sa majiteľ nezistí, zviera
ide do útulku, aby si ho niekto mohol adoptovať. V meste však nie je karanténna stanica ani
útulok.“
Mestskej polícii býva často hlásený nález
uhynutého zvieraťa. A telá uhynutých zvieratá
majú byť odvezené kafilériou. „Podľa zákona
to rieši mesto, samozrejme prostredníctvom
nás. Telo uhynutého zvieraťa je nebezpečný
biologický odpad, možný zdroj infekcie. Na
podnet k nálezu má prísť vyškolená osoba
a odstrániť ho. Na 1 meter od nálezu sa dá
načítať, či je zviera začipované. Treba posúdiť
stupeň hnilobného procesu a vydezinfikovať
priestor. Nitrianska kafiléria vykonáva zvoz 2

Z rozprávky do rozprávky... Taký názov mala
súťaž v kreslení farebnými kriedami na chodník, ktorú 4. júna zarganizoval výtvarný odbor Základnej umeleckej školy Franza Schuberta vo svojom areáli. Ako vidno, rozprávkoé
postavičky však neožívali len na chodníkoch,
ale ja na tvárach detí.
(šh)
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až 3 krát do týždňa. Do 40 kg hmotnosti je to 50 eur. Sú to náklady mesta.
Ak by bola karanténa, bol by aj mraziaci box, v ňom by sa telá zbierali a
pri odovzdaní 100 kg by sa zaplatilo
100 eur.“
Zákon toho obciam i mestám ukladá veľa, možno viac, ako sú schopné
zo svojich rozpočtov zvládnuť. V budúcnosti možno preto očakávať väčšiu spoluprácu obcí, predovšetkým v
službách, ktorých výkon by kapacitne
stačil na viac obcí. Takou službou
sa javí aj prevádzkovanie útulku a
karantény. Premnoženie túlavých psov býva
sezónnou záležitosťou. Ak sa nerieši, stáva sa
chronickým problémom. A riešenie sa stane
naliehavým, keď sa niečo stane. Jednorazové
riešenia však mávajú minimálne dve nevýhody – tou prvou je, že sú len dočasné a tou
druhou, že sú drahé. „Môj osobný názor je,

že pre spádovú oblasť od Levíc po Štúrovo ide
o časovanú bombu. U túlavých psov ide o nekontrolovateľnú rozmnožovacie štruktúru, ktorá
rastie na jar a zrazu sú svorky psov. Riešením je
aj kastrácia, existujú aj kastračné programy EÚ.

Bolo by vhodné ich využiť v prospech kontrolovanej reprodukcie živočíchov.“
Chybu však robia aj ľudia, ktorí túlavých
psov prikrmujú. Túlavého psíka je človeku
ľúto, ale jednorazovým nakŕmením mu veľmi
nepomôže. Navyše jeho situáciu môže zhoršiť.
„Prikrmovaním si túlaví psi zvykajú na to, že
dostávajú od okoloidúcich potravu. A potom
sa môže stať, že keď potravu čaká a nedostane,
začne okoloidúcich napádať. Nepríjemné je, keď
je tých psov viac,“ – hovorí Branislav Alakša a
dodáva: „Už dvaja psi sú svorka.“
K tomuto sa vyjadrila aj Monika Novosadová: „Pes útočí najmä vtedy, keď je hladný.
Sú ľudia, ktorým osud psíka na ulici nie je
ľahostajný a keďže inak pomôcť nevedia, začnú
psíka aspoň prikrmovať. Psíkovi to chvíľu síce
pomôže, ale nie je to dlhodobé riešenie, vždy sa
totiž nájdu aj takí ľudia, ktorým sa prítomnosť
psa nepáči a začnú sa vyhrážať... Vtedy treba
opäť rýchlo konať a psa zobrať do bezpečia. Ja
psov prikrmujem len dovtedy, kým si nezískam
ich dôveru, alebo kým nenájdem pre nich aspoň
dočasné miesto.“
Sú jedinci, ktorí si možno aj po prečítaní
týchto riadkov predstavia radikálnejšie a lacnejšie riešenia, napr. odstrel. Možno pochybovať o tom, či by to bolo v konečnom dôsledku
lacnejšie a najmä o tom, či by to bolo riešením.
Slová o tom, že úroveň a kvalitu spoločnosti
možno merať aj podľa toho, ako sa zaobchádza
so živými tvormi, nadobúdajú svoju váhu aj
pri uvedomení si už stáročnej ľudskej skúsenosti: Všetky nehumánne riešenia človeka,
nech už boli zamerané proti komukoľvek alebo čomukoľvek, sa napokon vždy obrátili proti
človeku.
Preto by bolo asi najvhodnejšie hľadať dlhodobé a systémové riešenia situácie. Ľudský
potenciál na to máme. Škoda ho nevyužiť.
Števo Hečko

Deň detí má už vo Svodove
svoju niekoľkoročnú tradíciu.
Aj 6. júla sa tam zišli rodiny
z celého okolia. Napriek tomu,
že v centre pozornosti boli deti,
zasúťažiť si mohli malí i veľkí.
Hádzanie loptičkou do šaša
alebo rozhojdaného boxerského
vaku, zdolávanie prekážkovej
dráhy alebo pavučiny , vyskúšať
si futbal, hokej, basketbal, streľbu
zo vzduchovky, chodule a podobne. To všetko si záujemca mohol
vyskúšať a chodiť ztak od stanovišťa k stanovišťu a zbierať body,
alebo si pochutnať na guláši,
zabaviť sa pri hudbe, či pozrieť si vystúpenie kúzelníka, trh s hračkami alebo sa len jednoducho
stretnúť a porozprávať sa so známymi.
Pekný slnečný deň ponúkal pre každého niečo a bolo to vidno aj na účasti a pozitívnom ohlase.
Skrátka podujatie, aké dokáže zorganizovať občianske združenie Svodov, možno aj vďaka tomu,
že do svojej činnosti dokáže aktívne zapojiť všetky vekové kategórie Svodovčanov. Napokon, len
pri jednotlivých stanovišiach sme narátali 15 usporiadateľov od 12 do 70 rokov...
Najbližšie svodovské podujatie bude 1. augusta – Deň Svodova. Ako vždy, všetci sú vítaní. (šh)
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Kto bude bývať v nových bytoch?
Jedným z predpokladov podania žiadosti
o dotáciu z ministerstva a úver zo ŠFRB na
odkúpenie novopostavených bytov v centre mesta
bolo schválenie všeobecne záväzného nariadenia
mesta o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve
mesta. Ako však mestské byty budú prideľované?
Pozreli sme sa bližšie na nariadenie mesta.
Žiadosť
o pridelenie
mestského
bytu
môže podať záujemca, ktorý žije v domácnosti
s mesačným príjmom najviac vo výške trojnásobku
životného minima, avšak vyšším ako 1,3-násobok
životného minima. Mesačným životným minimom
jednej plnoletej osoby je 198,09 eur, ďalšej spoločne
posudzovanej plnoletej osoby 138,19 eura a dieťaťa
90,42 eur. Žiadateľ, alebo v prípade manželov aspoň
jeden z nich, musí zároveň spĺňať požiadavku
trvalého alebo prechodného pobytu v Želiezovciach
aspoň po dobu 1 roka pred podaním žiadosti
o mestský nájomný byt, prípadne musí byť
rovnaké obdobie zamestnaný alebo podnikať na
území mesta. Zároveň nemôže byť vlastníkom ani
spoluvlastníkom bytu alebo rodinného domu vo
väčšom ako 49 % podiele, nájomcom iného bytu,
stavebníkom bytu alebo domu. „Ak chce záujemca
uspieť so svojou žiadosťou o nájomný byt, nesmie
mať voči mestu a spoločnostiam s účasťou mesta
Želiezovce žiadne podlžnosti, nemôže byť voči nemu
vedený súdny spor ani exekučné konanie. Podmienky
pre prideľovanie nájomným bytov musí žiadateľ,
a rovnako aj spoločne posudzované osoby v jeho
domácnosti, spĺňať počas celého obdobia evidencie
jeho žiadosti, aj v čase uzatvárania zmluvy,“ hovorí
jeden zo spracovateľov nariadenia Vojtech Félix.
Určitú výnimku tvorí prípad, keď je ponuka
nájomných bytov väčšia ako počet žiadostí, vtedy
môže byť udelená výnimka z podmienky existencie
bydliska, pracoviska alebo podnikania na území
Želiezoviec.
Podané žiadosti posudzuje komisia sociálnych
vecí a zdravotníctva podľa bodovacieho systému,
ktorý tvorí prílohu VZN. Na základe tohto
bodovacieho systému spracuje komisia poradovník
uchádzačov o pridelenie nájomných bytov. Pri jeho

zostavovaní komisia prihliada najmä na sociálne
pomery žiadateľov, naliehavosť riešenia ich bytovej
otázky, ale aj prípadnú zodpovednosť žiadateľa
za vznik potreby jej riešenia. Skúma aj prípadný
prínos ich práce pre chod mesta, schopnosť
riešiť bytovú otázku iným spôsobom či plnenie
povinností voči mestu.
Nájomná zmluva sa uzatvára na 3 roky,
v prípade osôb so zdravotným postihnutím na 10
rokov s právom na opakované uzatvorenie zmluvy.
Doba nájmu môže byť v bežných prípadoch
predĺžená na 3 roky, prípadne ešte raz opätovne na
ďalšie 3 roky, ak počas doby nájmu nemal nájomca
nedoplatok. Mesto bude od úspešných žiadateľov
o nájomný byt požadovať finančnú zábezpeku vo
výške trojmesačného nájomného.
Prvé prideľovanie novopostavených bytov
sa uskutoční verejným žrebovaním, prípadne
Pomôcka komisie pri prideľovaní bytov: bodový systém
Bodový hodnotiaci systém pre účely aktuálneho VZN o prideľovaní mestských nájomných bytov
bol prijatý ako príloha tohto VZN. Podľa názoru viacerých poslancov mestského zastupiteľstva, ktorý
bol prezentovaný aj na januárovej schôdzi MsZ, ide o dobrý systém, ktorý sa v čo najväčšej miere snaží
o zachovanie objektívnosti pri posudzovaní poradia záujemcov o nájomné byty.
Bodový systém obsahuje 9 kritérií. U žiadateľov skúma miesto pobytu, rodinný stav, sociálne
postavenie, spoločne posudzované osoby, príjmové a bytové pomery, zdravotný stav aj dobu evidencie
žiadosti a ďalších niekoľko okolností. Najväčšiu šancu v bodovaní má zamestnaná osoba s trvalým
pobytom viac ako rok alebo pracovným pomerom viac ako 2 roky v meste. Body navyše má žiadateľ
aj v prípade, že má pravidelný príjem z pracovného pomeru alebo podnikania, viac detí a v súčasnosti
býva u rodinných príslušníkov. Zdravotné postihnutie žiadateľa alebo spoločne posudzovanej osoby
je hľadiska bodového ohodnotenia výhodou, rovnako aj doba evidencie žiadosti.
Pre zaujímavosť niekoľko porovnaní: záujemca, ktorý byt žiada už 5 a viac rokov, dostane v rámci
tohto kritéria 10 bodov, kto podal žiadosť len pred rokom, má nárok iba na 2 body, zamestnaný žiadateľ
má nárok na 10 bodov, nezamestnaný na 2. Žiadateľ s pravidelným príjmom dostane 8, s príjmom zo
sociálnych dávok iba 2 body. (ik)
iným spôsobom, ktorý určí mestské zastupiteľstvo.
Oznámenie o konaní verejného žrebovania spolu
s podmienkami žrebovania bude zverejnené na
úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke. „Po
nadobudnutí právoplatnosti VZN pošleme evidovaným záujemcom nové žiadosti na vyplnenie. Po
stanovenej lehote ich spätného doručenia na úrad

zasadne komisia sociálnych vecí a zdravotníctva
a vypracuje poradovník uchádzačov o pridelenie
nájomných bytov. Následne mestské zastupiteľstvo
rozhodne o spôsobe pridelenia bytov,“ povedala nám
príslušná pracovníčka MsÚ Želiezovce. Mesto v prvom polroku evidovalo asi 160 žiadostí o pridelenie
nájomného bytu.
(ik)

Prácu si našli desiatky ľudí z regiónu
Začiatkom mája sa v Želiezovciach, Čate,
Veľkých Ludinciach a Tekovských Lužanoch
uskutočnil nábor pracovných síl do ostrihomskej
prevádzky americkej spoločnosti Tyco Electronics.
Realizovala ho pracovná agentúra z Maďarska
v spolupráci so želiezovským pracoviskom úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny a samosprávami
z regiónu. Vďaka tejto spolupráci si prácu od júna
nájde niekoľko desiatok ľudí z regiónu.
„Americká
spoločnosť
po
zvýšení
ratingu rozširuje svoju výrobu a keďže s ňou
spolupracujeme dlhodobo, nábor pracovníkov
realizuje naša spoločnosť Struktúra K. Naša
agentúra zamestnáva v ostrihomskej prevádzke asi
370 pracovníkov, z ktorých z času na čas spoločnosť
prevezme niekoľkých do kmeňového stavu a my
potom náš stav postupne dopĺňame. V súčasnosti
pracuje pre nás asi 60 pracovníkov zo Slovenska,
najmä z okolia Štúrova a Mužly. Prevádzka sídliaca
v ostrihomskom priemyselnom parku aktuálne
potrebuje 150 až 170 nových pracovníkov. Keďže
so zamestnancami zo slovenskej strany máme
dobré skúsenosti a v regióne na maďarskej strane je
nedostatok pracovných síl, nábor realizujeme aj vo

vašom regióne najmä vďaka aktivite starostu Čaty
Jána Vargu, ktorý stál za zrodom náborovej akcie
v želiezovskom regióne,“ povedala nám personálna
riaditeľka spoločnosti Struktúra Szedőné Bódi Ilona. Spolupráca pracovnej agentúry a spoločnosti
TE je podľa nej na veľmi dobrej úrovni a pracovníci pôsobiaci v ostrihomskej spoločnosti ako zamestnanci Struktúra K. majú rovnaké pracovné
a platové podmienky ako kmeňoví zamestnanci.
Ako prezentovala záujemcom na jednotlivých
stretnutiach, pracovníci TE môžu v začiatkoch

počítať s platom 350 eur v čistom plus rôznymi príplatkami za zmennosť a odpracovanie
celého mesiaca bez práceneschopnosti, ako aj
s 13. a 14. platom.
„Nie je to prvý podobný nábor, ktorý
sme zorganizovali v našej obci. Predchádzajúci však nemal prílišnú účinnosť, keďže
pracovná príležitosť sa ponúkala vo väčšej
vzdialenosti. Náš región je zaostalý a rozdiely oproti iným regiónom kraja budú len
narastať. Ľudia odchádzajú za prácou, obce
sa vyľudňujú, je málo detí v školách, a to
zvyšuje aj finančnú záťaž na samosprávy.
Namiesto riešenia týchto problémov sa im
snažíme predchádzať, preto spolu s ďalšími predstaviteľmi samospráv z okolia spolupracujeme aj
v otázke zabezpečenia pracovných príležitostí pre
našich občanov,“ hovorí starosta Čaty Ján Varga,
podľa ktorého sa v regióne Želiezoviec eviduje asi
2700 nezamestnaných. Podľa očakávaní by sa po
náborových akciách, na ktoré prišli asi dve stovky
záujemcov, mohlo v spoločnosti TE zamestnať 4045 záujemcov z regiónu, ktorým firma zabezpečí
bezplatný autobusový spoj.
(ik)
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Hrali sme sa s Ozónkou

V rámci aktivít MŠ v Želiezovciach v projekte Zelená škola sa v júni
konalo podujatie pre deti zamerané na rozšírenie vedomostí v oblasti environmentálnej výchovy. „V materskej škole nás navštívila Gabriela Bieliková
z referátu životného prostredia MsÚ a Diana Pólyová z Mestskej knižnice.
A spolu s nimi prišli aj Ozónka so Smogíkom, aby priblížili problematiku
ochrany ovzdušia a príčiny ozónovej diery. Deti sa na jeden deň stali zvieratkami, kvetinkami, teda súčasťou prírody. Pomocou rozprávok, hier, hádaniek
sa naučili, ako chrániť prírodu, prečo máme menej používať autá. Pomocou
toho si uvedomujú, že je lepšie používať verejnú dopravu, alebo iné dopravné
prostriedky ako je napr. bicykel, kolobežka a na krátke vzdialenosti chodiť
pešo. Ovzdušie ochraňujeme aj tým, že triedime odpad, čím dávame veciam
druhú šancu. Do spaľovne sa dostáva menej smetí a do ovzdušia menej
nečistôt,“ zhrnula význam podujatia z pohľadu škôlkarov učiteľka Gizela
Kováčová.
(mš,r)

Dobré partnerské vzťahy medzi Želiezovcami a Isaszegom pretrvávajú
aj po ukončení spoločných projektov, čím obe mestá vlastne napĺňajú
ich posolstvo. Dôkazom toho je aj návšteva 48 detí z partnerského
mesta v sprievode 4 dospelých, ktoré do nášho mesta zavítali 8. mája.
Návštevníci si pozreli múzeum, kaštieľ a želiezovský park. (foto: ta)

Zlá finančná kondícia mesta v dôsledku uvoľnenej
politiky hospodárenia v predchádzajúcich rokoch
je krutou realitou,
aj keď obyvateľstvo
možno
necíti všetky dopady tohto stavu.
Najviac citeľným
javom je obmedzenie investícií,
chod mesta a základné služby sú však zabezpečené. Problémovou
oblasťou sa pred časom javilo kosenie verejnej zelene, keď niekoľko
mestských pracovníkov nestíhalo zabezpečiť kosenie všetkých potrebných plôch. S príchodom suchého počasia a letných horúčav
však tieto práce pokračujú v želanom tempe. Kým v minulosti zabezpečovala kosenie asi 25 ha verejnej zelene spoločnosť Eurospinn,
pre nedostatok prostriedkov to v súčasnosti vykonáva 5 mestských
pracovníkov.
(foto: ik)

Uctili sme si pamiatku Ľudovíta Štúra
MO Matice slovenskej v Źeliezovciach
v spolupráci so ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Želiezovciach,
zorganizoval v rámci roka 200. výročia
narodenia Ľudovíta Štúra zájazd do Modry,
kde tento jazykovedec, politik, spisovateľ,
novinár, básnik a filozof strávil svoje posledné chvíle života a kde je aj pochovaný.
Ľudovít Štúr bol hlavným predstaviteľom
slovenského národného hnutia v polovici
19. storočia za priznanie práv Slovákov
a za uznanie slovenskej svojbytnosti. Spolu
s Hurbanom a Hodžom uzákonil v r. 1843
spisovný slovenský jazyk na základe stredoslovenského nárečia. Pamiatku Ľudovíta
Štúra sme si uctili položením kvetov na jeho
hrob, básňou a stručným životopisom.
V Modre sme navštívili i ďalšie kultúrno-historické pamiatky ako Múzeum
slovenskej keramiky a Galériu Ignáca Bizmayera, ktorá zapĺňa 3 poschodia rotundovej bašty mestského opevnenia zo začiatku

17. storočia. Predstavuje unikátnu zbierku
keramických figurálnych diel majstra Ignáca Bizmayera, inšpirovaných dávnymi
ľudovými tradíciami a zvykmi.
Spôsob výroby tradičnej modranskej keramiky sme mali možnosť vidieť na exkurzii
v Ľudovo-umeleckom výrobnom družstve
– Slovenská ľudová majolika. Jedinečnosť
modranskej majoliky spočíva v jej ručnom spracovaní. Jej najtypickejšou črtou
je používanie pestrých farieb, ktorými sa
znázorňujú predovšetkým vinohradnícke
motívy. Mnohí z nás neodolali lákavej ponuke v podnikovej predajni a tešili sa zo
zakúpenej pamiatky v podobe maľovaných
krčiažkov, tanierov, či inej drobnej keramiky.
Sobotňajšie horúce popoludnie sme
strávili v chladných priestoroch hradu
Červený Kameň, nachádzajúceho sa neďaleko Modry, na úpätí Malých Karpát. Hrad
pochádza z 13. storočia a počas niekoľkých

storočí sa stal majetkom urzovcov, Fuggerovcov a Pálffyovcov. V súčasnosti predstavuje renesančno-barokové sídlo s nádhernou vnútornou výzdobou. V roku 1970 bol
vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku
a považuje sa za jeden z najzachovalejších
slovenských hradov. Hrad Červený Kameň
nás očaril aj svojím upraveným nádvorím
a záhradami, kde sme si mohli oddýchnuť
v hradnej reštaurácii, alebo navštíviť sokoliarsky dvor s najväčšou kolekciou dravých
vtákov na Slovensku.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili
tohto zájazdu a umožnili nám zrealizovať
toto podujatie. Po vydarenom zájazde v minulom roku na Bradlo, do Košarísk, Maduníc a Hlbokého, kde sme si uctili pamiatku
M. R. Štefánika, J. Hollého a J. M. Hurbana,
bola spomienka na Ľ. Štúra pokračovaním
tradície pripomínať si takouto formou
osobnosti slovenských národných dejín.
Zuzana Puchríková
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Kincső
v príprave jubilea

Tanečný súbor Kincső si v októbri pripomenie 20. výročie svojho založenia. Pri tejto
príležitosti sa uskutočnia veľkolepé oslavy
jubilea, tradične s názvom Tri dni a tri noci.
S podobným názvom oslavoval fond Čistý
prameň aj pred 5 a 10 rokmi a skúsenosti
ukazujú, že názov bude aj tentoraz zrealizovaný do bodky. Tanečníci k tejto príležitosti nacvičujú nové choreografie, zároveň
sa zúčastňujú mnohých súťaží a vystúpení.
Od začiatku roka vystupovali na mnohých
želiezovských plesoch, schôdzach, festivaloch
a súťažiach. Vystúpili na viacerých obecných
slávnostiach v okolí, na súťaži Miss Levice,
49. celoslovenskom folklórnom festivale
Csemadoku v Diakovciach, 19. detskom
folklórnom festivale Zdola ponickýho mlyna
v Poníkoch, 23. ročníku folklórneho festivalu Tébláb v Budapešti, 9. medzinárodnom
detskom folklórnom festivale Deti pod Poľanou v Hriňovej aj na jubilejnom 50. ročníku
folklórneho festivalu Horehronské dni spevu
a tanca v Heľpe. Úspešne zvládli krajské
kolo maďarskej folklórnej súťaže Fölszállott
a páva.
Do konania jubilejného podujatia
čaká želiezovských tanečníkov letný
tábor Ledvačakám, vystúpenie v Rumunsku, účasť na medzinárodnej súťaži
World, Art and More v Bulharsku a tradičná Pohronská verbovačka.
(ik)

Pomôžme v núdzi
Svet upriamuje svoju pozornosť na
Ukrajinu, ktorá je na pokraji sociálnej
katastrofy. Podľa rôznych spravodajských kanálov tam dovážajú vojenskú
techniku, pričom by tam potrebovali
niečo úplne iné... V organizácii Via
Nova sme vyhlásili zbierku v radoch
mládeže: každý, kto chce prispieť, tak
môže urobiť sumou rovnajúcou sa výdavku na pivo za víkend. Treba uznať,
že nie je ľahké pýtať si od dnešných
mladých viac, pričom ich topánky alebo
mesačné výdavky na telefón sú vyššie ako
dôchodok v Zakarpatsku. Zamyslel som
sa nad tým vďaka slovám jedného kňaza.
Je pekné, ak niekto dáva z nadbytku, ale
naozaj zodpovedná obeť je dať z toho, čoho
máme sami nedostatok. V tom je ozajstná
ľudská veľkosť, toho je schopný len málokto.
Kým som sa usiloval zorganizovať zbierku
pre Zakarpatsko vo svojom okolí, oslovil
ma jeden známy zo Želiezoviec a jeho rodina. Aj oni by potrebovali pomoc.
Gyuri sa ako 26-ročný vysokoškolák dostal do nemocnice so zápalom pľúc (išiel
tam na vlastných nohách), naspäť domov
sa však dostal vo veľmi vážnom stave. Pre
nesprávnu liečbu v nemocnici upadol do
bdelej kómy. Bolo to v roku 2011 a jeho
stav sa odvtedy takmer nemení. Najťažším

Cyklotúra na Dolnom Pohroní
Dňa 30. 5. 2015 sa v Zalabe konala cyklotúra organizovaná v spolupráci
dvoch združení: Dolnohronského rozvojového partnerstva a Záujmového
združenia Sikenica. Zapojilo sa asi 120 cyklistov z 20 obcí. Najväčšia vzdialenosť pre jednotlivé štartovacie obce bola 30 km. Pre záujemcov túry
bolo miestom zrazu obecné javisko v Zalabe, kde každý účastník dostal
chutný guláš, kofolu a lístok na tombolu.
Po obede nasledoval kultúrny program, v ktorom vystupovala jazzová skupina Sound drops. Predstavitelia OZ DRP rozdali pamätné listy a za pomoci starostky Zalaby sa žrebovala bohatá tombola. Najmladšia účastníčka,
Lilla Szekeresová zo Zalaby mala 3,5 roka, najstarším účastníkom bol
75-ročný Ľudovít Nagy z T.
Lužian. Najstarší bicykel patril
Csabovi Szőllősymi z Kukučínova, ktorého ruský bicykel
má približne 55 rokov. Vraj
s ním pochodil Bratislavu aj
Budapešť...
Kultúrny program uzavrelo
vystúpenie folklórnej skupiny
Csemadoku z P. Ruskova. Prítomní si mohli pozrieť výstavu starých fotografií z obcí regiónu a výstavu
projektov realizovaných z prístupu LEADER, ktoré realizovali členovia OZ
DRP. Možnosť predstaviť sa dostali aj miestni remeselníci, ktorí ponúkali
ručne vyrobené šperky, výrobky z levandule, ručne maľované tričká pre
deti, resp. ručne zhotovené ozdoby pre deti.
Cyklistický deň bol ukončený ľudovou veselicou, ktorá trvala do neskorých
nočných hodín. Účastníci cyklotúry odchádzali nadmieru spokojní s peknými spomienkami na príjemnú sobotu.
(drp.sk)

obdobím podľa vyjadrenia rodiny boli prvé
dva roky. Gyuri nesie údel osudu odvážne,
nevzdáva to, napriek vážnej diagnóze bojuje zo všetkých síl. Po dlhotrvajúcich každodenných ťažkostiach sa nedávno objavili
prvé náznaky zlepšenia jeho stavu. Vyskytla
sa možnosť, že špeciálna liečba v Rakúsku
by mohla pomôcť zlepšiť jeho stav. Na to
sú však potrebné značné finančné zdroje.
Choroba jeho rodinu ťažko skúša psychicky
a najmä finančne, preto sa obracia na ľudí
dobrej vôle o pomoc.
Adresa: Sacherova 15, 937 01 Želiezovce,
tel.: 0918 540 451
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
Mierová 47, 937 01, Želiezovce, Slovakia
Č. účtu: 1698360001/5600
IBAN : SK75 5600 0000 0016 9836 0001
SWIFT (BIC KÓD): KOMASK2X
Poskytnyme svedectvo o svojej ľudskosti,
pomôžme v núdzi!
Ákos Csonka

Za Štefanom Kurucom

V uplynulých dňoch sme sa na želiezovskom cintoríne
rozlúčili so vzácnym človekom, pánom inžinierom
Štefanom Kurucom. Dovoľte, aby sme si v tomto krátkom
medailóne
naňho
zaspomínali.
V miestnom
odbore
Matice
s l o v e n s k e j
v Želiezovciach
pôsobil od roku 1970.
Funkciu predsedu
prevzal
v roku
2009
a právom
si mohol pripísať
zásluhy na oživení
tejto spoločenskok u l t ú r n e j
organizácie v našom
meste.
V práci
aktívne pokračoval aj po ukončení volebného obdobia,
keď prenechal vedenie miestneho odboru MS v roku
2013 svojej kolegyni. Pomáhal skúsenosťami, návrhmi aj
svojimi pracovnými kontaktmi. Ani počas svojej choroby
neodmietal pomoc, radu, usmernenie.
Strácame v ňom človeka blízkeho, obetavého,
nezištného, dobrosrdečného, vzdelaného a skúseného.
Bude nám chýbať v ďalšej práci, ale ostáva v našej pamäti,
v spomienkach, v našom srdci. Česť jeho pamiatke!
MO MS v Želiezovciach
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K talentu už aj skúsenosti
Simona Kunovičová po vlaňajšej vydarenej
sezóne pokračuje v úspešnej sérii účastí
na súťažiach tohtoročného jazdeckého
ročníka. Za štyri roky súťažného jazdenia,
počas ktorých sa preukázal jej nesporný
jazdecký talent, sa v tomto roku pridávajú
aj skúsenosti. Dokazuje to vyrovnaný výkon
počas celej doterajšej časti aktuálneho
ročníka. Na prvých troch pretekoch
štartovala vo viacerých disciplínach a zatiaľ
na každej súťaži si vybojovala niektorú z
medailových priečok. Porozprávali sme sa
s ňou o tom, ako sa jej na týchto súťažiach
darilo a čo pri tom prežívala.
Ako pokračuje súťažná sezóna, ako sa ti
v nej darí? Aké umiestnenia si dosiahla v
doterajších kolách?
Sezóna sa mi začala v apríli. Doteraz sme
boli na troch pretekoch. V Bystričke pri
Martine sme sa umiestnili v showmanshipe
na 1. mieste, v horsemanshipe na 2. mieste a
v reiningu–mládež na 2. mieste. V Galante
sme sa umiestnili v showmanhipe na 1. mieste
a horsemanshipe na 2. mieste. V Uhliskách pri
Trenčíne sme sa umiestnili v showmanshipe
na 1. mieste, v horsemanshipe na 1. mieste,
v reiningu–mládež na 3.mieste a v reiningu
Non Pro na 1.mieste.
Ktoré preteky považuješ za najviac

vydarené a prečo? Kde to nešlo podľa
predstáv a z akej príčiny?
Za najviac vydarené preteky považujem súťaž
v Uhliskách. Sú to asi najlepšie preteky
na Slovensku, spolu s Hrabušicami. Je
tam super hala a veľmi dobrý povrch.
Fox sa tam cíti ako doma, tam podáva
najlepší výkon. Nedá sa jednoznačne
odpovedať na to, ktoré preteky mi
nevyšli podľa mojich predstáv. Na
všetkých podujatiach bolo niečo, čo
ma posunulo ďalej. Každá súťaž závisí
od množstva podmienok, či je to hala,
povrch alebo ustajnenie.
Zostáva v popredí reining ako tvoja
ťažisková disciplína? V čom tebe a
tvojmu koňovi vyhovuje?
Áno najviac sa sústreďujeme na
reining. Robíme aj drezúrne disciplíny,
najmä z dôvodu, že na Slovensku
nie je veľa pretekov. Reining nie je o
jednej sezóne, je to otázka viacerých
rokov, pomaly sa doň spolu s Be My Foxom
dostávame. Môj kôň nie je stavaný na
rýchlostné ani na dobytkárske disciplíny.
Vyhovuje mu drezúra a sem patrí aj reining.
Stala sa v tejto sezóne nejaká zaujímavosť,
príhoda zo súťaží, o ktorú by si sa mohla
podeliť s čitateľmi?

V sobotu sa na strelnici v Želiezovciach uskutočnia strelecká súťaž Grand Prix Magnum v streľbe
malorážnou a velkorážnou pištoľou na 25 metrov.
V malorážnej pištoli sa víťazom stal Milan Vékony zo Želiezoviec s nástrelom 288 bodov z 300
možných. Druhý bol František Csala zo Šiah z
nástrelom 279 bodov pred tretím Vladimírom Žáčikom zo Želiezoviec, ktorý dosiahol 278 bodov. O
bod menej mal Richard Nosian zo Šurian - 277
a skončil na štvrtom mieste. V tejto disciplíne
bolo 19 strelcov. V streľbe veľkokalibrovou pištoľou sa víťazom stal Ladislav Svanczár z Lontova
s nástrelom 284 z 300 možných. Druhý bol Milan
Vékony s 276 bodmi pred tretím Richardom Nosianom zo Šurian, ktorý nastrieľal 260 bodov. Na
piatom mieste skončil František Csala s 255 bodmi. V tejto súťaži bolo 20 strelcov. Organizátori
súťaže zaistili kvalitnú stravu ako aj dobrý pitný režim. Na záver súťaže Jozef Haller pozval prítomných na súťaž v Želiezovciach, ktorá bude 4. júla.
(LV)
V piatok 26. júna uskutočnila Základná škola
v Želiezovciach podujatia „Ochrana života
a zdravia“ v spolupráci so Športovo–streleckým klubom MAGNUM v priestoroch
strelnice v Želiezovciach. Na akcii sa zúčastnilo vyše 200 detí. Súťažili v streľbe zo vzduchovky, hode granátom na cieľ, vybíjanej,
bedmintone, preťahovaní lanom a nechýbal
ani minifutbal. Na stanovišti zdravotníctva
skúšali nasadzovanie masiek a ošetrili aj
odreniny futbalistov. Dvaja zo žiakov skončili v streľbe so stopercentnou úspešnosťou:
Valentín Kováč z 5. B a Adam Palášti z 9.
triedy.
(foto: LV)

Na pretekoch v Uhliskách som išla na štart,
práve sa nám začínal reining, keď v strede
haly sa Fox zrazu začal pripravovať na malú

potrebu. Všetci sa začali smiať. Bolo to fakt
smiešne, ešte žiaden kôň to neurobil, odkedy
pretekám.
Súťažíš už niekoľko sezón a veľmi úspešne.
Zbadala si v súvislosti s tým nejakú zmenu
postoja v tvojom okolí v uplynulom
období, napríklad na súťažiach, v škole?
Súťažím už štvrtú sezónu. Ľudia nás už
poznajú na pretekoch. je to iné ako keď sme
začínali. Čo sa týka školy, niektorí učitelia ma
povzbudzovali, iní nie.
Čo bude v súťaži nasledovať?
V najbližšej dobe nás čaká dosť náročných
pretekov, dva na východe Slovenska, potom
v Poľsku a dva na Uhliskách. Chcela by som
dodať, že moja veľká vďaka patrí mojim
rodičom, ktorí ma neustále podporujú a mojej
úžasnej a trpezlivej trénerke.
Ďakujem za rozhovor.
Ladislav Levicky

FUTBAL
IV. liga – dospelí –juhovýchod
Želiezovce – Štúrovo 0:0
Veľké Lovce - Želiezovce 5:0 (1:0)
IV. liga – dorastenci – juhovýchod
Želiezovce - Marcelová 0:2
Hurbanovo - Želiezovce 4:1 (2:1) Toráč
III. liga – starší žiaci – juh
Želiezovce – V. Meder 9:1 (3:0) Čík 3,
Horváth 2, Burín 2, Pastorok, Molnár
III. liga – mladší žiaci – juh
Želiezovce – V. Meder 0:10 (0:2)
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Kovacs Agro, spol. s r.o.,
Družstevná 12, 935 61 Hronovce

Ponuka brigádnickej práce
– kastrovanie kukurice od 1. 7. 2015, vek: min. 16 rokov
– pomocné poľnohospodárske a zberové práce, celoročne
– šúpanie cibule do biela, celoročne, práca vhodná aj pre
dôchodcov (ženy)
Bližšie informácie na tel. č. 036/ 77 96 075
Ing. Kovácsová Henrika,
Petőová Gizela
(15-22)

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek

5. 6. Lukáš Gráfik, 9. 6. Liliana Opavská, 11. 6. Dominik Majtán, 2. 7. Zoltán Kovács,
3. 7. Natália Botló, 6. 7. Peter Polka, 11. 7. Lilien Šiváková (všetci Želiezovce)

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

13. 6. Mária Varga (Želiezovce) – Zuzana Špaňová (Želiezovce), Jassine Chamangui
(Tunisko) – Katalin Mocsyová (Želiezovce), Arsim Fejza (Macedónsko) – Diana
Kardošová (Vydrany), 20. 6. Gabriel Šimko (Želiezovce) – Katarína Némethová
(Levice), 26. 6. Peter Rudnický (Želiezovce) – Miriama Makovická (Želiezovce),
11. 7. Gabriel Galata (P. Ruskov) – Katarína Mériová (Želiezovce), 11. 7. Gábor Fűri
(Želiezovce) – Marianna Haris (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Anna Danielová 27. 07.
Zoltán Gálik
09. 07.
Karol Tóth
16. 07.
Attila Mirjak
17. 07.
Alžbeta Pásztorová 26. 07.
Róbert Baka
04. 08.
Adriena Ballová 05. 08.
Ernest Kricsmérik 15. 08.
Mária Zlámalová 17. 08.
Dana Cséfalvayová 22. 08.
Valéria Novosádová 22. 08.
Zuzana Billerová 24. 08.
Karol Michňa
26. 08.

Vojenský historický ústav Bratislava, Military
Historical Museum a obec Pohronský Ruskov
vás pozývajú na

SÜDWIND

Bojová ukážka z obdobia 2. svetovej vojny
16. 08. 2015, 11:00 hod.
P. Ruskov – Kolónia.
Vstupné – dospelí 3 €, deti 2 €
GPS: 47°58´9.15 N, 18°38´48.57 E

Gulášové špeciality varilo 22 družstiev
Občianske združenie Mikulčan usporiadalo 11. júla už 5.
ročník súťaže vo varení gulášových špecialít. Prebiehala v
Mikulskom parku a súťažiaci
mali za úlohu pripraviť guláš z
kolena a paprčiek. Súťaže sa zúčastnilo 22 družstiev z okolia.
Po príprave guláša nasledovalo
ochutnávanie a bodovanie odbornou porotou. Podľa jej verdiktu sa na 3. mieste umiestnilo
družstvo Policajtov vo výslužbe
(Csudai-Szolár), na 2. mieste sa
umiestnilo družstvo Hanzo-Kollár a víťazom sa stalo druž-
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stvo Márie Novosadovej so
synom Tiborom. Ceny víťazom
odovzdal predseda OZ Mikulčan Pavol Ivan s podpredsedom Ladislavom Molnárom
za asistencie poroty a členov
výboru OZ. Všetci účastníci súťaže si prevzali malé darčeky a
zásteru s logom 5. ročníka súťaže. Pre návštevníkov podujatia
pripravili členovia združenia 3
druhy gulášov: baraní, fazuľový
a divinu, ktoré si návštevníci
veľmi pochvaľovali. Podujatie
uzavrela voľná zábava do neskorej noci.
(pi)
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60
Štefan Balog
04. 07.
Mária Duchoňová 01. 07.
Ján Fecske
26. 07.
Helena Gaálová
31. 07.
Tibor Kenyeres
07. 07.
Ján Kollár
09. 07.
Bartolomej Krekáč14. 07.
Ondrej Mlynár
01. 07.
Ján Nemček
05. 07.
Juraj Stričko
02. 07.
Helena Vékonyová 25. 07.
Karol Berhédi
05. 08.
Eva Medveďová 05. 08.
Ján Csomor
09. 08.
Ľubica Cambelová 16. 08.
Ľudovít Kóša
18. 08.

Vojtech Kuruc
18. 08.
Štefan Petrik
19. 08.
Eva Veselovské
21. 08.
Jozef Gallo
25. 08.
Helena Kuczyová 31. 08.
Daniela Nemčeková 31. 08.
70
Edita Adamčeková 07. 07.
Eva Kozmová
10. 07.
Juraj Nagy
10. 07.
Darmila Szalaiová 13. 07.
Gabriela Csókasová 17. 08.
Zuzana Kajtárová 18. 08.
Ján Bobvoš
20. 08.
Jozef Haller
26. 08.
Zoltán Csontó
28. 08.
Zuzana Lacková 28. 08.
Karol Ožvald
31. 08.
80
Helena Majanová 10. 07.
Mária Petrásová 13. 07.
Anna Záhoranská 26. 07.
Mária Modrovičová 04. 08.
Emma Dóková
20. 08.
90
Anna Pompošová 21. 07.

Opustili nás – Elhunytak

11. 6. Helena Antalová (Želiezovce, 87 r.), 13. 6. Štefan Kuruc (Želiezovce,

61 r.), Mikuláš Mikloško (Želiezovce, 85 r.), 14. 6. Mária Struhárová (Čaka, 86 r.), 16.
6. Štefan Sivák (Kukučínov, 68 r.), 18. 6. Zoltán Böjty (Sazdice, 61 r.), 24. 6. Arpád
Tóth (Želiezovce, 81 r.), Ondrej Dulai (Želiezovce, 87 r.), 25. 6. Jozef Molnár (T.
Lužany, 85 r.), 26. 6. Jaroslav Lakatoš (Želiezovce, 60 r.), 7. 7. Helena Maťašovská
(Želiezovce, 85 r.), Irena Pompošová (Želiezovce, 81 r.), 12. 7. Jolana Récseiová
(V. Ludince, 86 r.), Alžbeta Tomkuljaková (Hronovce, 98 r.), Zuzana Lackóová (T.
Lužany, 74 r.)
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Riadková inzercia

(15-16)

Ponúkam na predaj 4-izbový, zrekonštruovaný, slnečný byt v Želiezovciach
na Jilemnického ulici so zaskleným
balkónom + pivnica na medziposchodí
a kočikáreň na prízemí. Tichá lokalita, výborná dostupnosť a občianska
vybavenosť (v blízkosti pošta, škôlka,
autobusová zastávka a pod.). Byt je
v osobnom vlastníctve, situovaný na
treťom poschodí, rozloha bytu je 81,40
m2. Disponuje bezpečnostnými vchodovými dverami, plastovými oknami
a káblovým rozvodom s možnosťou
sledovania 157 TV staníc a s internetovým pripojením až 300 Mb/s. Predáva
sa bez zariadenia, voľný bude od 1. 10.
2015. Priemerné mesačné náklady na
byt sú max. do 200 eur. Cena 45 000
eur. Bližšie informácie vám poskytnem
na tel. čísle 0903 20 68 67 (volajte prosím, na SMS neodpovedám)

Megemlékezés

Tíz éve már minden napon,
síremléked simogatom,
hozzád vezet minden utam,
hogy bánatomat elsirassam.
Nem szárad fel szemem könnye,
hazavárlak mindörökre.
Nehéz az életet élni nélküled,
feledni téged soha nem lehet.
Fájó szívvel emlékezünk halálának
10. évfordulóján a drága jó férjre, édesapára, nagyapára

Juhász Lajosra,

akit a halál július 10-én ragadt ki szerettei köréből. Emlékét
örökké szívünkben őrizzük.
Szerető felesége és gyermekei családjukkal.

Miesto

pre
Váš
inzerát

(15-21)

BABIČKINA ŠPAJZA NAD ZLATO
Cena 15,24 €
Bratislava, Príroda 2015.
Domáce konzervovanie, nové recepty na ovocie, zeleninu, mäso,
huby ale aj mrazenie. Ďalšie knižné novinky na ovocné koláče,
prípravu letných šalátov.
Plačková,S.: NEOTRÁVTE SA!
Cena 14,99 €
Bratislava, Ikar 2015.
Príručka na urgentné situácie pri otravách v domácnosti. Treba
poznať prvú pomoc, ako reagovať doma aj v prírode.
Hojerová,J.: KOZMETIKA-ZDRAVIE-KRÁSA
Cena 11,99 €
Bratislava,Books 2015.
Ako sa starať o kožu, vlasy, kozmetické trendy, vône a prípravky.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

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

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

Eladó 4 szobás, felújított, napfényes
lakás Zselízen a Jilemnický utcában,
üvegezett balkonnal, pincével az emeletközben és gyerekkocsi-megőrzővel
a földszinten. Csendes környék, kitűnő
megközelíthetőség, lakossági szolgáltatások (a közelben posta, buszmegálló
stb.) A magántulajdonú, 81,40 m 2 kiterjedésű lakás a 3. emeleten található.
A lakás biztonsági ajtóval és műanyag
ablakokkal rendelkezik. A beszerelt
kábeltévé 157 adás vételére alkalmas,
300 Mb/s sebességű internetkapcsolattal ellátva. A lakás bútorozatlanul
eladó, 2015. október 1-jén szabadul fel.
A lakás átlagos havi rezsiköltsége max.
200 euró. Ár: 45 000 euró. Bővebb tájékoztatás a 0903 20 68 67 telefon számon
(kérem hívjanak, sms-re nem válaszo(15-20)
lok).

ISKOLÁBA KÉSZÜLÖK
Ára 9,99 €
Debrecen, TKK 2015.
Foglalkoztató óvodásoknak iskolakezdés előtt. Versek, mondókák,
mesék, feladatlapok és sok más, egészen szeptemberig.
Rejtő Jenő: A HÁROM TESTŐR AFRIKÁBAN
Ára 4,95 €
Budapest, Alexandra 2015.
Csülök,Tuskó, Senki Alfonz, Török Szultán újabb sötét rejtélyek felkutatása indul. Rejtőt mindenki szereti olvasni, itt az alkalom.
Antal T.: ÚTON LENNI JÓ
Ára 15,-€
Dunaszerdahely, Lilium Aurum 2015.
Utazzunk messzi tájakra, például Kuba, Izland, Nepál, a Himalája, Irán,
Peru csodálatos vidékeire. Válasszanak térképekből is utazás előtt.
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A tehetséghez már tapasztalat is
Simona Kunovičová a tavalyi jól sikerült
idény után az idei lovas szezonban is folytatja sikersorozatát. Négy év versenyzés során
megmutatkozó vitathatatlan tehetségéhez
idén már megfelelő tapasztalat is társul.
Ezt bizonyítja az aktuális idényben eddig
nyújtott kiegyensúlyozott teljesítménye.
Az első három versenyen több számban is
indult, és eddig minden alkalommal érmes
helyezést ért el. Elmondta nekünk, hogyan
sikerültek ezek a versenyek, és mit tapasztalt
eközben.
Hogy telik az idei versenysorozat? Milyen
eredményeket értél el az eddigi fordulókban?
Az idény áprilisban kezdődött. Eddig három versenyen voltunk. A Martin melletti
Bystričkán az első helyen végeztünk showmanshipben, másodikok lettünk horsemanshipben és ugyancsak másodikok az iúsági
reiningben. Galántán első helyet szereztünk
showmanshipben és ezüstérmesek lettünk
horsemanshipben. A Trencsén melletti Uhliskán showmanshipben, horsemanshipben
és Non Pro reiningben első helyezést értünk el, az iúsági reiningben harmadikok
lettünk.
Melyik versenyt érzed a legsikeresebbnek
és miért?

A legsikeresebbnek az uhliskái versenyt tartom. Ez az egyik legjobb szlovákiai verseny
a hrabušicei mellett. Nagyszerű csarnokuk
van, és a talaj is nagyon jó.
Lovam, Fox otthon érzi magát,
ott nyújtotta a legjobb teljesítményt. Nem tudnék egyértelmű
választ adni arra, melyik verseny
nem alakult az elképzelésemnek
megfelelően. Minden eseményen volt valami, ami előbbre
vitt. Minden versenyen mások a
feltételek, legyen az a csarnok, a
talaj, vagy az istálló.
Előtérben marad a reining,
mint a legerősebb versenyszámod? Miben felel meg leginkább neked, ill. a lovadnak?
Igen, leginkább a reiningre
összpontosítok. Más díjlovaglási
versenyszámokban is indulunk,
mert Szlovákiában nincs sok verseny. A reining nem egy idényre szól, több év kérdése,
lassan jutunk előre Be My Fox-szal. Lovam
sem gyorsasági, sem állattenyésztői versenyszámokra nem alkalmas. A díjlovaglás felel
meg neki, és ide tartozik a reining.
Történt ebben az idényben valami érdekesség, amit megosztanál az olvasókkal?

Június 19-én, szombaton a zselízi lőtéren Grand
Prix Magnum elnevezéssel lövészversenyt tartottak. A résztvevők kis- és nagyöbű fegyverben
25 méteres távon mérték össze tudásukat. Kiskaliberű pisztoly kategóriában a zselízi Milan
Vékony diadalmaskodott, aki a 300 lehetséges
pontból 288-at szerzett. Második helyen az ipolysági Csala Ferenc végzett 279 ponttal, a harmadikon pedig a zselízi Vladimír Žáčik végzett 278
ponttal. Egy ponttal kevesebbet, 277-et szerzett
a nagysurányi Nosian Richard, aki így a negyedik helyre szorult a 19 tagú mezőnyben. A nagy
kaliberű pisztoly kategóriában a lontói Svanczár László vitte el a pálmát, aki 284 pontot gyűjtött össze. A második helyet Milan Vékony szerezte meg 276, a harmadikat Nosian Richard 260
ponttal. A 20 tagú résztvevői mezőnyben az ötödik helyen a 255 pontos Csala Ferenc végzett. A
szervezők ismét jó feltételeket teremtettek a verseny résztvevőinek, akiket Jozef Haller meghívott
a július 4-i zselízi megmérettetésre.
(LV)
Június 26-án, pénteken a zselízi alapiskolások
részvételével a Magnum Sportlövő Klubbal
együttműködve a zselízi lőtéren tartották az
Élet- és egészségvédelem című rendezvényt.
A rendezvényen több mint 200 gyerek vett
részt. A résztvevők légpuska-lövészetben,
gránátdobásban, kiütősdiben, tollaslabdában,
kötélhúzásban versenyeztek, de volt minifoci
is. Az egészségügyi állomáshelyen kipróbálták
a gázálarcokat, és ellátták a focisták apró sérüléseit. Lövésben két tanuló, Valentín Kováč
az 5 B-ből és Adam Palášti a 9. osztályból 100
százalékos eredményt ért el.
(LV)

Uhliskán a rajt után éppen elkezdődött
a reining, amikor a csarnok közepén Fox
nekikezdett a kis dolgát végezni. Mindenki

nevetett. Tényleg nevetséges volt, még egy ló
sem csinálta ezt, amióta versenyzem.
Már néhány idény óta versenyzel, méghozzá nagyon sikeresen. Észrevettél ezzel kapcsolatban környezetedben – pl. a
versenyeken, az iskolában – valamilyen
változást az elmúlt időszakban?
Már a negyedik idényben versenyzek. A
versenyeken már ismernek bennünket, már
más a helyzet, mint amikor kezdtünk. Ami
pedig az iskolát illeti, néhány tanár buzdított, mások meg nem.
Mi vár rád a közeljövőben?
A közeljövőben igényes versenyek sorozata
vár ránk, kettő Kelet-Szlovákiában, utána
Lengyelországban, majd kettő Uhliskán.
Szeretném még megemlíteni, hogy nagy
köszönet illeti szüleimet, akik állandóan
támogatnak, valamint fantasztikus és türelmes edzőmet.
Köszönöm a beszélgetést.
Levicky László
LABDARÚGÁS
IV. liga – felnőttek – délkelet
Želiezovce – Štúrovo 0:0
Veľké Lovce - Želiezovce 5:0 (1:0)
IV. liga – iúsági csapat – délkelet
Želiezovce - Marcelová 0:2
Hurbanovo - Želiezovce 4:1 (2:1) Toráč
III. liga – diákok – dél
Želiezovce – V. Meder 9:1 (3:0) Čík 3,
Horváth 2, Burín 2, Pastorok, Molnár
III. liga – tanulók – dél
Želiezovce – V. Meder 0:10 (0:2)
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Kincső –
évfordulóra készülve

A Kincső néptáncegyüttes októberben
ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját.
Ebből az alkalomból nagyszabású jubileumi ünnepséget szervez, immár hagyományosan Három éjjel, három nap megnevezés
alatt. Hasonló címmel ünnepelt a Tiszta
Forrás alap 5 és 10 évvel ezelőtt, és a
tapasztalatok azt mutatják, hogy az elnevezést minden tekintetben be is tartják.
A táncosok ez alkalomból új koreográfiát
tanulnak be, de közben számtalan versenyen és fellépésen is szerepelnek. Az év
elejétől több zselízi bálon, rendezvényen,
országos és nemzetközi fesztiválon és versenyen vettek részt. Felléptek a környező
községek falunapjain, a Miss Léva versenyen, Deákiban a Csemadok 49. Országos
Népművészeti Fesztiválján, a ponikyi 19.
Gyermek Folklór Fesztiválon, a budapesti
Tébláb folklórfesztivál 23. évfolyamán, a
hriňovái 9. Nemzetközi Gyermek Népművészeti Fesztiválon, valamint Heľpán a
Felső-Garam Menti Napok folkórfesztivál
jubileumi 50. évfolyamán. Eközben sikeresen továbbjutottak a Fölszállott a páva magyar népzenei és néptánc tehetségkutató
verseny területi selejtezőjéből.
Az évforduló megünnepléséig a zselízi táncosokra vár még az Aligvárom nyári tábor,
egy erdélyi fellépés, a bulgáriai World, Art
and More nemzetközi verseny és a hagyományos Garam-menti Verbunktalálkozó.
(ik)

Keresztrejtvény
Húsz éves a Kincső

Húsz évvel ezelőtt alakult a
Kincső Néptánccsoport. Róluk szól a keresztrejtvényünk.
Beküldendők: a félkövérrel
szedett
meghatározásokra
kapott válaszok.
Vízszintes: 1. Borravaló. 5. A
Kincsőnek ebben a csoportjában csak szülők táncolnak.
10. Ablakkeretre erősített,
alig átlátszó függöny. 12. Páratlan zabla! 14. Pocak.
15. Keserű. 17. Értékes kártyalapot. 19. A legkisebbek
az ... Kincsőben táncolnak.
20. Folyó Észak-Olaszországban. 21. Lassan járkál.
23. Kellemetlen illat. 25. A
feketebőrű. 28. Ultrarövidhullám. 29. Tizenegy németül. 31. A Kincső első kísérőzenekara. 33. Tudományos
Közlemények röv. 34. Bibliai
hegy Jeruzsálemben. 36. Versenyszánkó. 38. Magányos
szerzetes. 41. Nem mozog.
43. Bika spanyolul.. 45. Hit
a másik emberben. 46. Dekád közepe! 47. Életet eltölt
(vhol). 48. Nem fölé. 49.
Tagadást jelző szó idegen
szavak elején.
Függőleges: 1. A Kincső
alapító vezetői. 2. „Meg-

Kerékpártúra
az Alsó-Garammentén

Május 30-án zalabai célponttal kerékpártúrát szerveztek két partnerszervezet rendezésében. Az Alsó-Garammenti Fejlesztési Társulás (AGFT)
és a Tergenye Érdektársulás által szervezett megmozduláson 20 község 120
kerékpárosa vett részt. A résztvevők különböző pontokból indultak el. A legtávolabbi 30 kilométerre volt a céltól, amelyet a zalabai községi szabadtéri
színpadon rendeztek be. Itt minden résztvevő finom gulyást, kofolát és tombolajegyet kapott.
Ebéd után műsoros rendezvényen vehettek részt a jelenlevők, amelyen
a Sound Drops jazz-zenekar lépett fel. Az Alsó-Garammenti Fejlesztési Társulás tagjai emléklapot osztottak ki a résztvevőknek, és a zalabai polgármesternő közreműködésével kisorsolták a tombolát. A rendezvény legfiatalabb
résztvevője a 3 és fél éves zalabai Szekeres Lilla, legidősebb résztvevője a 75
éves nagysallói Nagy Lajos volt. A legrégebbi járművön a nagyoroszi Szőllősy
Csaba kerekezett, akinek orosz biciklije körülbelül 55 éves. Állítólag már
megjárta vele Pozsonyt és Budapestet is...
A műsort az oroszkai Csemadok folklórcsoportjának fellépése zárta. A
jelenlevők két kiállítást is megtekinthettek az AGFT tagjainak műhelyéből; az
egyik régi levelezőlapokon, a másik a LEADER program keretében megvalósult fejlesztések által mutatta be a régiót. A rendezvényen régiós kézművesek
is bemutatkozási lehetőséget kaptak, akik saját kezűleg készített ékszereket,
levendulából készült termékeket, kézzel festett gyermekpólókat, ill. kézi készítésű gyermek dísztárgyakat kínáltak az érdeklődőknek.
A kerékpáros napot késő éjjelig tartó mulatság zárta. A kerékpártúra
résztvevői elégedetten, a jól sikerült szombati nap szép emlékeivel gazdagodva tértek haza.
(drp.sk)

romlott-é?” (pl. a zsír). 3.
A Kincső táncsoportjait
és zenekarát támogató
alap. 4. Tudományos Társulat. 5. Lószerszám része.
6. Megriad. 7. Egyszerű
lipid. 8. Népies szív. 9. A
zenekar egyik tagja ennél a
híres cimbalomművésznél
tanul játszani. 11. A -ra
párja. 16. A végén rázós!
18. Talán. 20. Folyószegély.
22. Az egyik belső szerv.
24. Kezdődik a zumba! 26. A

Kincső zenekara. 27. Az
egyik színkód (vörös–zöld–
kék) nemzetközi rövidítése.
30. Kínai hosszmérték.
32. Páros hőfok! 35. Idegen
szókapcsolatokban
újat
jelent. 37. Nagy csomag
(áru). 39. Nem az enyém,
és nem az övé. 40. Párosan
beszállok! 42. Korsós Judit,
magyar énekesnő művészneve. 44. Rendben van!
47. Éneklő szócska.
–hg–

Kuruc István emlékére
Az utóbbi napokban búcsúztunk el a zselízi temetőben
egy értékes embertől, Kuruc István mérnök úrtól. Engedjék
meg, hogy e rövid írásban emlékezzünk meg róla.
A Matica slovenská
zselízi alapszervezetében
1970-től tevékenykedett.
Az elnöki tisztséget 2009ben vette át, és jogosan
tulajdoníthatunk
neki
érdemeket
társadalmikulturális
szervezetünk
tevékenységének
felélesztésében. Megkezdett
munkáját azután is folytatta, hogy a választási
időszak leteltével elhagyta
az elnöki tisztséget, és a
társadalmi szervezet vezetését 2013-ban átadta utódjának.
Segített tapasztalataival, javaslataival és munkakapcsolatai
révén is. Betegsége során sem utasította vissza a segítséget,
tanácsadást vagy útbaigazítást.
Személyében egy közeli, áldozatos, önzetlen, jószívű,
művelt és tapasztalt embert vesztettünk. Hiányozni fog
a további munka során, de megmarad emlékezetünkben,
emlékeinkben és szívünkben. Tisztelettel őrizzük emlékét!
A Matica slovenská
zselízi alapszervezete
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Kik laknak majd az új lakásokban?
A városközpontban épült új lakások megvásárlására kért minisztériumi támogatás és az
Állami Lakásfejlesztési Alapból kért hitel benyújtásának egyik feltétele az volt, hogy a város jóváhagyja a tulajdonában levő bérlakások kiutalásáról
szóló általános érvényű rendeletet. De hogyan is
osztják majd szét a városi lakásokat? Közelebbről
is szemügyre vettük a rendeletet.
Városi lakást az igényelhet, aki olyan háztartásban él, ahol a háztartásban élők összbevétele
nem haladja meg a létminimum háromszorosát,
de több mint a létminimum 1,3-szorosa. Egy felnőtt személy létminimuma havonta 198,09 euró,
egy további felnőtt személy esetében 138,19 eurót
számolnak, egy gyerekre 90,42 eurót. A kérvényezőnek, vagy házastársak esetében legalább az
egyiküknek Zselízen kell állandó vagy átmeneti
lakhellyel rendelkeznie, a kérvény beadása előtt
legalább egy évig, esetleg ugyanennyi ideig Zselízen kell alkalmazásban lennie, vagy a város területén vállalkoznia. Továbbá nem lehet tulajdonosa,
vagy több mint 49 százalékban társtulajdonosa lakásnak vagy családi háznak, bérlője más lakásnak,
építője háznak vagy lakásnak. „Ha az érdeklődő
sikeresen szeretne bérlakáshoz jutni, nem lehet a
várossal és a városi tulajdonú társaságokkal szemben semmilyen tartozása, nem folyhat ellene bírósági eljárás, sem végrehajtás. A bérlakás-kiutalási
feltételeknek meg kell felelnie a kérvényezőnek és
a háztartásában élő minden személynek a kérvény
nyilvántartásának egész ideje alatt és a szerződés
megkötésekor is” – mondja Félix Béla, a rendelet
egyik kidolgozója. Bizonyos fokú kivételt jelenthet
az az eset, amikor több a bérlakás, mint a beadott
kérvény, ilyenkor eltekinthetnek az itteni lakóhely,
munkahely, vagy a városban való vállalkozás feltételétől.
A beadott kérvényeket a szociális és egészségügyi bizottság bírálja el egy pontrendszer alapján,
amely részét képezi az általános rendeletnek.
A pontrendszer alapján készíti el a bizottság a

bérlakást igénylők sorrendjét. Összeállításakor a
bizottság elsősorban az igénylők szociális helyzetét, lakáshelyzetük megoldásának sürgősségét
veszi figyelembe, de tekintettel van arra is, hogy az
igénylő milyen mértékben felelős a kialakult helyzetéért. Vizsgálja azt is, hogy az igénylők munkája
átlagon felül pozitív-e a városra nézve, meg tudjáke oldani a lakáshelyzetüket másképpen, ill. teljesítik-e a várossal szemben a kötelességeiket.
A bérleti szerződést három évre kötik meg, az
egészségkárosult személyek esetében 10 évre, azzal
az előjoggal, hogy a szerződés újraköthető. A bérlet
ideje normális esetben újabb három évvel meghosszabbítható, esetleg ismételten három évre, ha
a bérlés ideje alatt a bérlőnek nem volt hátraléka. A
város a sikeres kérvényezőktől anyagi biztosítékot
kér háromhavi bérleti díj összegében.
Az új lakások első kiutalása nyilvános sorsolás-

nyilvántartott érdeklődőknek új kérvényeket küldünk kitöltésre. A megadott időpontig vissza kell
küldeniük a kérvényt a hivatalba, majd összeül a
szociális és egészségügyi bizottság, kidolgozza a

Pontrendszer segíti a lakásosztó bizottságot

Az értékelő pontrendszert a városi bérlakások kiutalásáról szóló aktuális rendelet mellékleteként fogadták
el. Több képviselő véleménye szerint jó rendszerről van szó, amely igyekszik objektívan megítélni a bérlakások iránt érdeklődők besorolását.
A pontrendszer kilenc kritériumot tartalmaz. A kérvényezők esetében vizsgálja a lakhelyet, a családi
állapotot, a szociális helyzetet, a háztartásban élő személyeket, a bevételi és lakásviszonyokat, az egészségi
állapotot, a kérvényezés idejét és további körülményeket. A legnagyobb esélye a több mint két éve foglalkoztatott, a város területén legalább egy éve állandó lakhellyel rendelkező személynek van. Több pontot szerez az a kérvényező, akinek munkaviszonyból ill. vállalkozásból származó rendszeres jövedelme
van, több gyermeke van, és jelenleg a hozzátartozóinál lakik. A kérvényező vagy a vele közösen megítélt
személy egészségkárosodása plusz pontokat jelent, ugyanúgy az is, ha az illető már több éve kérvényez
lakást.
Érdekességként néhány összehasonlítás: az az érdeklődő, aki már több mint öt éve folyamodik lakásért,
a feltételrendszer szerint 10 pontot kap, aki csak egy éve nyújtotta be kérelmét, csupán 2 pontot szerez,
a munkaviszonyban levő igénylő 10 pontot, a munkanélküli kettőt kap. Az állandó bevétellel rendelkező
személy 8 pontra, a szociális segélyből élő mindössze 2-re jogosult.
sal történik, esetleg más módon, amiről a városi
képviselő-testület dönt. A nyilvános sorsolás
helyszínéről, időpontjáról és módjáról Zselíz város
hivatalos információs tábláján és honlapján jelenik
meg értesítés. „A rendelet hatályba lépése után a

bérlakást igénylők listáját. Ezt követően a városi
képviselő-testület dönt a lakások kiutalásának
módjáról” – mondta el a városi hivatal illetékes
munkatársa. A város az első félévben kb. 160 kérvényt tartott nyilván.
(ik)

Hungarikumokról tanácskoztak Nagypeszeken
A Gazda PT a Csemadok Lévai Választmányának társrendezésében konferenciát szervezett
a hungarikumokról, illetve az egyelőre nem létező felvidékumokról (értsd: Felvidék értékei). A
konferenciának Szlovákia első bioborászataként
számon tartott Palík Pincészet adott otthont a
nagypeszeki birtokon. A tanácskozás rangját jelzi,
hogy Magyarország Földművelésügyi Minisztériuma is támogatta, akit Guba Zoltán főosztályvezető
képviselt. Bevezető előadásában a Hungarikumok
és a Kárpát-medencei magyar értéktár eddigi
eredményiről számolt be. Mellette viszont Varga
Péter a Gazda PT elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, aki az üdvözlet mellett előadást is
tartott. Kapcsolódva a főosztályvezető előadására,
ő azt a mozgalmat tárta fel a hallgatóságnak, mely
a Felvidéken van éppen kibontakozóban az itteni
értékek megőrzéséért. Mint elmondta: szeretné,
ha hamarosan mint márkanév lenne jelen a felvidékum a köztudatban és ezáltal kialakulna egy
széleskörű értéktár. Ezt követte az előadók sorában
Huszár László előadása, aki a felvidéki értékeket
nép- és közművelődési összefüggésében vizsgálta
meg.

Hogy ne csak olyan tág térben folyjon a diskurzus, a szervezők törekedtek arra, hogy helybéli
jellegzetességeket is felvonultassanak, így bizonyítva a téma gazdagságát. Pálinkás Tibor Ipolyság
magyar vonatkozású régi építményeit; Mészáros
Júlia a kurtaszoknyás népviselet hagyományait,

Novák Margaréta Léva és a lévai vár történetét,
Horváth Géza pedig Franz Schubert és az Esterházy-család kapcsolatait mutatta be. Ezen túl szó
volt Felvidék általános értékeiről, jelentőségeiről,

amit Kun Ferenc a Rákóczi Szövetség elnökségi
tagja prezentált röviden, rámutatva megannyi feltáratlan, ismeretlen felvidéki tárgyi, szellemi vagy
éppen humán értékre.
Nem utolsó sorban konkrétan két helyi termelő is felvonultatta értékeit. Előbb a házigazda, Palík
László mutatta be vállalkozásukat,
ami egyfajta sikertörténetként is felfogható, hisz ilyen mértékű biogazdálkodás párját ritkító Szlovákiában is,
nemhogy annak déli részén. Végezetül
pedig Újváry László beszélt a helyi
méhészet lehetőségeiről, az akácosok
helyzetéről.
A széleskörű tanácskozás végén
méltán távozhatott mindenki megelégedettséggel, hiszen bizonyosodott,
hogy a Felvidéken is olyan értékek
rejlenek, melyekkel mindenképpen
foglalkozni kell, hiszen minket, felvidéki embereket szimbolizálnak, képviselnek.
Ezáltal identitásunk részét is képezik, ami önmagunk definiálásához elengedhetetlen adalékként
szolgálhat.
Csonka Ákos
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Zselízen nagy hangsúlyt fektetnek
az óvodások nevelésére
A Csemadok Zselízi Alapszervezete nagy elhatározás elé
állította magát. Mégpedig, hogy
felelevenítse a hajdan nagy
népszerűségnek örvendő Szólj,
síp, szólj! nevű hagyományőrző
óvodás seregszemlét.
Nemzeti identitásunk a hagyományainkban gyökereznek,
ezeknek megélése jelenti a jövőt
közösségünk
fennmaradására,
ezért a hagyományőrző rendezvényeknek oroszlánrésze van a
jövő generációjának formálásában. A nevelést pedig nem lehet
elég korán elkezdeni, így a Szólj,
síp, szólj! rendezvény kifejezetten
az óvodásoknak szerveződött
meg. „Sokan a puszta hasznosság
elve szerint élnek, a legrövidebb
távú sikerek hajszolását nevezik
tervezésnek, már nem is tudják,
mit jelent az a mélyműveltség,
amely a nemzeti történelem, a
nemzeti kultúra iránti folyamatos érdeklődés gyümölcse, a gyökerek ápolása. Saját kultúránk
félredobásával, és egy idegen
kultúra divatos cókmókjainak
magukra öltésével próbálják életüket berendezni. Az elveszettség, a kapkodás ellenszere csak
az lehet, ha tartozunk valahová:
egy családhoz, közösség(ek)hez,
végső soron egy nemzethez”

– mutatott rá köszöntőjében
Gubík Mária, a helyi szervezet
elnökségi tagja.
A zselízi Magyar Házban
ennek értelmében 8 óvoda elkötelezettjei (Zselíz, Farnad, Sáró,
Kisölved, Nagyölved, Érsekkéty,
Nyírágó, Oroszka) gyűltek össze,
hogy számot adjanak egymásnak ősi kultúrájuk megélésének
módjáról. Az egyes csoportok
népdalénekléssel és néptáncok
bemutatásával adtak számot
tudásukról,
természetszerűen
díszes, szemet gyönyörködtető
népviseletben. A téma fontosságából fakadóan a szervezők
nem versenyként hirdették meg
a rendezvényt, hogy az ne csapjon át rivalizálásba. Mindenki
ugyanolyan elismerésben részesült, hisz a hagyománytisztelet
messze túlmutat mindenen. A
kicsik amellett, hogy élményszerűen élhették meg elődeink
mindennapi szokásait, és tekinthették meg társaik bemutatóit,
emellett a garamszentgyörgyi
tájház kiállítását is megcsodálhatták, sőt mi több: egyenesen
dédszüleik gyermekkorába is
belekóstolhattak a korabeli tárgyak, játékok kipróbálásával.
„Öröm volt látni ennyi
csillogó szempárt, ahogy fából

és kukoricacsutkából készült
egyszerűnek tűnő játékokkal
játszadoztak. Megnyugtatott a
gondolat, hogy ezek a csöppségek ezekkel a dolgokkal is önfeledt tudnak játszani, nemcsak
a modern, műanyag vackokkal,
illetve a technikai vívmányok-

tott ugrálóvárban, hogy a gyerekek ne csak gazdag élményekkel,
hanem kellően elfáradva is távozhassanak a festői környezetű
zselízi Magyar Házból.
A szervezők elkötelezettek
afelől, hogy a megszakadt hagyományt tovább éltessék, és a

kal” – mondta a rendezvényről
Batár Péter a Csemadok helyi
szervezetének az elnöke.
A bemutatók sora és a
közös játék végén ebéddel,
valamint szabad foglalkozással
értek véget a programok. A kalandvágyók még önfeledt szórakozhattak az udvaron felállított,
MKP által rendelkezésre bocsá-

jövőben is megszervezzék. Az
óvodásokon és elhivatott
tanító nénijeiken biztosan
nem fog múlni.
A rendezvény Nyitra Megye
Önkormányzatának és Csenger
Tibor vezette Mira Office cégnek
a támogatásával valósulhatott
meg.
Csonka Ákos,
fotó: Sloboda Sándor

Több tucat ember talál munkát
Májusban Zselízen, Csatán, Nagyölveden és Nagysallóban munkaerő-toborzást
tartottak a Tyco Electronics amerikai társaság esztergomi üzemébe. Egy magyarországi munkaügynökség tartotta a toborzást,
együttműködve a munka-, szociális- és
családügyi hivatal zselízi kirendeltségével
és a régió önkormányzataival. Ennek az
együttműködésnek köszönhetően júniustól
a régióból néhány tucat embernek sikerül
munkába állnia.
„Az amerikai társaság a hitelminősítés növelésének köszönhetően bővítette termelését, és mivel már régóta együttműködünk
vele, a munkaerő-toborzást társaságunk,
a Struktúra K. valósítja meg. Ügynökségünk az esztergomi üzemben 370 munkást
alkalmaz, akik közül időről időre a társaság
néhányat átvesz a törzsállományába, mi
aztán fokozatosan feltöltjük az állományt.
Jelenleg kb. hatvanan dolgoznak nálunk
Szlovákiából, főleg Párkány és Muzsla környékéről. Az esztergomi ipari parkban levő

telephelyen jelenleg 150–170 új munkásra
van szükség. Mivel a szlovák oldalról érkező
alkalmazottakkal jók a tapasztalataink, és a
magyar oldalon munkaerőhiány alakult ki, a
toborzást az Önök régiójában is megtartjuk,
köszönhetően főleg Csata polgármesterének, Varga Jánosnak, aki a zselízi régióban
való toborzás híve volt” – mondta Szedőné
Bódi Ilona, a Struktúra társaság személyzeti
igazgatója. A munkaügynökség és a Tyco
Electronics közti együttműködés szerinte
nagyon jó színvonalú, és az esztergomi társaságban dolgozó munkások, mint ahogyan
a Struktúra K. alkalmazottai is, ugyanolyan munka és fizetési feltételek mellett
dolgoznak, mint a törzsalkalmazottak. Mint
ahogyan az egyes találkozókon is elmondta
az érdeklődőknek, a Tyco Electronics dolgozói kezdetben 350 eurós tiszta keresetre
számíthatnak, valamint pluszjuttatással a
műszakokért és a munkaképtelenség nélkül végigdolgozott hónapért, továbbá 13.
és 14. fizetéssel. „Nem ez az első hasonló

toborzás, amit a falunkban tartottunk. Az
ezt megelőzőnek azonban nem volt túl nagy
hatékonysága, mivel a munkahelyet nagy
távolságra kínálták. Régiónk elmaradott,
és a kerület más régióival összehasonlítva a
különbségek tovább nőnek. Az embereknek
be kell utazniuk munkahelyükre, a községek
elnéptelenednek, kevés a gyerek az iskolákban, ami további anyagi terheket ró az önkormányzatokra. A problémák megoldása
helyett szeretnénk ezeket megkerülni, ezért
a további környékbeli önkormányzatok képviselőivel együttműködünk a polgárainknak
teremthető munkalehetőségek kérdésében
is” – mondta Varga János, Csata polgármestere, aki szerint a zselízi régióban kb. 2700
munkanélkülit tartanak nyilván. Az elvárások szerint a toborzások után, melyekre kb.
200 érdeklődő jött el, a Tyco Electronics
társaság néhány tucat érdeklődőt alkalmazott a régióból, akiknek a cég biztosítja az
ingyenes autóbuszközlekedést.
(ik)
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lenne
esetben olyan ebről
volt szó, amelynek
volt gazdája, aki
bemutatta
az
állat
oltásáról
szóló igazolást, és
büntetést fizetett.
Egyszerű helyzet.
A másik esetben
azonban
kóbor
kutyáról volt szó,
amikor nem volt
kit büntetni. Az
ilyen kutyát be kell
fogni, állatorvossal
kivizsgáltatni,
karanténba zárni,
és megfigyelni, hogy megállapítható legyen
egészségi állapota. Ez idő alatt nem veszhet
el és nem is fogadható be.”
S itt van egy probléma. A városnak
nincs lehetősége karanténba helyezni az
állatokat. Az állatorvosi gondoskodásról
szóló, 21/2007-es számú törvény elrendeli
a községeknek, hogy biztosítsák a kóbor
állatok befogását, karanténállomást és
menhelyet létesítsenek.
„Ez egyelőre nincs megoldva. Tanúsítványom
van állatok befogására, ezt tehát megtehetem.
De mi lesz aztán a befogott állattal? Ha
lenne karanténállomás, el lehetne helyezni.
Ha előkerül a tulajdonos, megfizeti az
etetés költségeit, az állatorvosi kivizsgálást,
kezelést, az esetleges károkat, és így a
városnak semmibe sem kerül. Ha nem lesz
meg a tulajdonos, az állat a menhelyre kerül,
hogy valaki örökbe fogadhassa. A városban
azonban nincs sem karanténállomás, sem
menhely.“
A városi rendőrségnek gyakran jelentenek
olyan esetet, hogy elhullott állatot találtak.
Az elpusztult állatokat hulladékégetőbe kell
szállítani. „A törvény szerint ez a város dolga,
természetesen, általunk. Az elhullt állat
teste veszélyes biológiai hulladék, lehetséges
járvány forrása. A megtalált tetemhez
szakképzett személynek kell kimennie és

elszállítania. A tetemtől egy méterre
már megállapítható, hogy van-e az
állatban chip. Meg kell állapítani a
rothadási folyamat előrehaladtát és
fertőtleníteni a helyszínt. A nyitrai
hulladékégető heti 2-3 alkalommal
szállít el állati tetemet. Negyven
kilóig az elszállítás 50 euróba
kerül. Ez a város költsége. Ha lenne
karanténállomás, lenne hűtőláda is,
ahol a tetemeket tárolhatnák, és 100
kg-os leadásért 100 eurót kellene
fizetni.”
A
törvény
a
községektől
és városoktól túl sokat követel,
valószínűleg többet, mint amit
költségvetésük elbír. A jövőben ezért
nagyobb együttműködésre lesz szükség,
elsősorban olyan szolgáltatásokat kell
nyújtani, ami több falura kiterjed. Ilyen
szolgáltatás lenne az állatmenhely és
karantén üzemeltetése is.
A kóbor kutyák elszaporodása idénytől
függ. Ha nem oldjuk meg a problémát,
krónikussá válhat. A megoldás sürgős
lesz, ha valami történik. Az egyszeri
megoldásoknak minimum két negatívuma
van – az első, hogy csak ideiglenesek, a
másik, hogy drágák.
„Személyes véleményem, hogy a Lévától
Párkányig terjedő területen időzített
bombáról van szó. A kóbor kutyák
esetében ellenőrizhetetlen a szaporodás,
ami tavasszal megnő, és hirtelen
kutyafalkával találjuk szemben magunkat.
Megoldást jelenthet a kasztrálás, léteznek
európai uniós kasztrálási programok is.
Jó lenne ezeket kihasználni az ellenőrzött
szaporodás érdekében.“
Az emberek hibát követnek el, amikor a
kóbor kutyákat etetik. Az ember sajnálja a
kóbor kutyát, de egyszeri etetéssel nem sokat
segít rajta. Sőt, ronthatja a helyzetét.
„Az etetéssel a kóbor kutyák megszokják,
hogy a járókelőktől élelmet kapnak. Aztán
megtörténhet, hogy ha az állat várja az ételt,
de nem kap, megtámadhatja a járókelőket.

Kellemetlen, ha több az ilyen kutya” –
mondja Branislav Alakša, és még hozzáteszi:
„Két kutya már falkának számít.”
Ezzel kapcsolatban mondta el véleményét
Monika Novosadová is: „A kutya főleg akkor
támad, ha éhes. Vannak, akiket nem hagy
hidegen az utcán élő kutyák sorsa, és mivel
nem tudnak másként segíteni, enni adnak
nekik. Ez ugyan ideiglenes segítség, de nem
hosszú távú megoldás, mindig akad ugyanis
valaki, akinek ez nem tetszik, és fenyegetőzni
kezdenek. Ilyenkor gyorsan kell cselekedni,
és a kutyát biztonságba szállítani. Én csak
addig etetem őket, amíg nem fogadnak
bizalmukba, vagy nem szerzek nekik
ideiglenes elhelyezést. Vannak olyanok,
akik e sorok elolvasása után radikálisabb és
olcsóbb megoldást javasolnak, pl. a lelövetést.

Kérdéses, hogy ez olcsóbb lenne-e, és az is,
hogy megoldást jelentene-e. A társadalmat
aszerint ítélik meg, miképp bánik az
élőlényekkel. E szavaknak akkor lesz igazi
súlya, ha tudatosítjuk a száz éves emberi
bölcsességet: Az ember minden embertelen
tevékenysége, irányuljon az bárki vagy
bármi ellen, végül is visszafordul magára az
emberre.
Éppen ezért jobb lenne hosszú távú
megoldást keresni a helyzetre. Az emberi
tényezők adottak. Kár lenne nem kihasználni
őket.
Števo Hečko

Mese
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szép kisváros a Garam
partján. Tavasszal virágba borultak a városka utcái. Virágoztak
a meggyfák az út mellett és a
virágos kertecskék a házak előtt.
Még szebb volt, amikor a gyerekek
szalagokkal díszítették a fákat.
Örömmel készült a város a három
napos országos ünnepre, a népművészeti fesztiválra. Az ország
minden csücskéből – Ágcsernyőtől
Pozsonyig – jöttek az éneklő, táncos népviseletbe öltözött vendégek.

Három napig szólt a nóta, a
muzsika. Egyszer csak belopakodott a városba a bibliai aranyborjú, amelyet sokan elkezdtek
simogatni, imádni. Az aranyborjú
el is végezte a dolgát. Elkezdett
legelni. Lelegelte a vidám népi
ünnepeket. Lelegelte a borüzemet,
ahova a környék szőlőtermelői
hordták a finom Leánykát. Lelegelte a tolmácsi gépgyár több mint
900 alkalmazottat foglalkoztató,
kiválóan működő helyi üzemét.
Aztán nekibátorodva folytatta a

kórházzal, ahonnan szétszaladtak
a nővérkék, az orvosok. Árvák
maradtak az otthonfekvő, jajgató
betegek. Délutáni, éjszakai segítőiket hiába várták. A gimnázium
impozáns épülete is árván maradt. A szép pince-mulató, amely
a város érdekessége volt, eltűnt.
Szálloda, bölcsőde, bizsu-üzem
(300 alkalmazottal) már nincs. A
strand, a játszóterek hiányoznak.
A Garam partján kavicsot kotró,
zúzó, port okádó üzem teszi tönkre
a természetet. A kisvárosnak pedig

az az egyetlen szép természeti tája,
de ott port kérődzik az aranyborjú. Aztán száguldozik a város
utcáin, és teszi tönkre az utakat,
a hidat.
Nincs vitéz, aki levágná a
sárkányfejű aranyborjú nyakát?
Most legeli le a Garamot, kiissza
a vizét, megöli a halakat, a fákat.
Nem lesz gát, amely megállítaná,
ha megvadul.
Szép a mese, ha jó a vége. De
ha nem?
Sýkora Rajmundné,
Zselíz
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Menhelyre és karanténállomásra is szükség
Néhány éve rendszeresen felmerül városunkban a kóbor kutyák elterjedésével kapcsolatos
gond. A lakosok számára nem világos, mi
a teendő, ha állati tetemet találnak, főleg
ha a tulajdonos ismeretlen, pl. az úton
elgázolt állat esetében. Többen figyelmeztettek, hogy városunkban igény lenne egy
állatmenhelyre.
Korábban Branislav Alakša városi rendőrparancsnokkal beszéltünk, és mivel e kérdéskörök egy része a városi rendőrségre
tartozik, ráadásul a parancsnok kinológus, ez
a kérdés is felmerült..
Mielőtt még az összegyűjtött adatokat újságcikk formájában közöltük volna, elbeszélgettünk egy önkéntessel. Novosad Mónika
magukra hagyott állatokon próbál segíteni,
és eközben együttműködik a környékbeli
állatmenhelyekkel.
Annak ellenére, hogy mindketten más-más
területen dolgoznak, más oldalról közelítik
meg a kérdést, egyezik a véleményük az
esetleges megoldásokkal kapcsolatban. De
ezt végeredményben döntse el a kedves
olvasó.
Novosad Mónika – lehetőségeihez mérten

– elhagyatott és kidobott kutyákat próbál
menteni. Előbb azt próbálja megtudni, a
kutyus nem önszántából találta-e magát
az utcán, nem szökött-e el. Ha senki sem
jelentkezik érte, megpróbál számára helyet
találni egy menhelyen, vagy pedig ideiglenes
gondozót, majd új otthont keres neki. Az ideiglenes gondozó sok esetben ő maga.
„Kapcsolatban vagyok a lévai, párkányi és
érsekújvári menhelyekkel. Több alkalommal
segítettek, de megteltek, a zselízi kutyák számára gyakran nincs hely. Szóval, ha találok
egy kutyát, próbálok neki átmeneti gondozót
találni, ami a környéken nem egyszerű feladat. Megtörténik, hogy az utcán marad, mert
nincs hova mennie, és ez számomra stresszelő, mert féltem, hogy ne történjen baja vagy
ne kerüljön rossz kezekbe. Végül mindig ta-

lálunk nekik helyet, de az ideiglenes segítők
általában más városokból jelentkeznek, főleg
Pozsonyból vagy Érsekújvárból, ahova saját,
barátaim vagy családtagjaim költségén kell
elszállítani. Önkéntes gondozó bárki lehet, aki
meg tudja teremteni a megfelelő feltételeket,
és elvállalja a kutya gondozását mindaddig,
amíg új otthont találunk neki. A menhely ez
esetben téríti a tápot és az állatorvosi ellátást,
tehát az oltást, bolha- és féregirtást, valamint
a herélést, ha a kutya egészségileg rendben
van Kérem ezért városunk lakosait, ne féljenek ideiglenesen befogadni a kutyákat, így
együtt segíthetünk rajtuk.”
Gyakran megtörténik, hogy a lelenc állat
gyógyításra szorul. Novosad Mónika az 5 év
alatt, amióta ezzel a tevékenységgel foglalkozik, különféle tapasztalatokat szerzett: „Egy
évvel ezelőtt a volt hotel mellett egy négy
tagú kutyacsalád rendezkedett be. A kölykök
már nagyobbak voltak, de elég vadak, nem
lehetett őket befogni. A nyitrai menhelyről
hoztak egy speciális befogó ketrecet, amelybe
húst tesznek, és amikor a kutya bemegy, becsukódik. Háromszor kellett egy nap eljönniük,
hogy egymás után befogják a összes kutyát. Az
anyának belenőtt a nyakörv a nyakába, meg
kellett operálni. Szintén egy évvel ezelőtt egy
közepes növésű kutyát kidobtak a házunk
előtt. Alig látott és hallott, fájdalmai voltak,
nem tudott leülni sem. A simogatást eltűrte,
de semmi egyéb manipulációt nem. Zuzka Lešťánovával együtt, aki szintén ment
kutyákat, 3 napig kerestünk egy ketrecet,
amelyben elvittük az állatorvoshoz. Ott
megtudtuk, hogy daganata van, és emiatt
óriási fájdalmai is vannak. Meg kellett operálni, ami nem volt olcsó. A költségek kiegyenlítésében a párkányi menhely segített, ám
nekik sem volt elég pénzük, ezért gyűjtést
szerveztünk a közösségi oldalakon. Szerencsére akadtak jó emberek, akik támogattak,
elég pénz gyűlt össze, a kutya meggyógyult,
és Ógyallán találtunk neki új otthont. Múlt
héten jelentették nekem, hogy Kéménd és
Bart között a mezőn kidobtak egy kiskutyát.
Megijedt, és elbújt egy betoncsőben. Amikor
Ábel Anita barátnőmmel kimentünk, elég
nehéz volt kijuttatni, de végül sikerült.
Egy évvel ezelőtt egy szukát találtunk a
kemping mellett. Még májusban hagyták
magára, annyira megvadult, hogy nem lehetett befogni. Néhányan etették, próbáltak
a bizalmába férkőzni, és nekem is segítettek
a befogásban, amit köszönök nekik. Többféleképpen próbálkoztunk, sikertelenül. Végül
8 kiskutyának adott életet az egyik kunyhó
alatt a kempingben. Az altatólövedék mutatkozott az egyetlen járható útnak. Dr. Sádovský csekei állatorvos egy lövedékkel elaltatta,
majd elszállítottuk a lévai menhelyre a kiskutyáival együtt. Négy kiskutyája a környéken,
négy Csehországban talált új otthonra, az
anyjukat pedig Prágában fogadták be.
Mónika úgy látja, megoldás lehetne egy

menhely megnyitása, ugyanakkor tudja:
azonnal meg is telne. Egy menhely alapítása
nem egyszerű dolog, a fő kérdés az, mely
városnak, községnek, régiónak mely forma
előnyös. Van, ahol polgári társulás kezdeményezéseként jön létre az önkormányzat
támogatásával. Máshol maga az önkormányzat alapít menhelyet. Mindkét megoldásnak
vannak előnyei és hátrányai is, a körülményektől függően. Például a környékbeli
önkormányzatok részvállalásától is, hiszen
egy menhely nem csupán egy községnek
létesül. Emellett több szerepet is betölt egy
ilyen menhely. A környék szakembereinek
(állatorvosainak) összefogása mellett önkénteseket is összefog. Olyan csoport alakul ki
mellette, amely tagjainak fontos a probléma
megoldása. Mindenféle ez irányú tevékenység további lehetőségeket rejt. „Jó megoldás a
kasztrálás. Az emberek egy része elítéli, mert
embertelen és természet elleni beavatkozásnak tartja, de a menhelyen általános eljárás.
Szerintem inkább az embertelen, ha valaki
hagyja megszületni a kiskutyákat, majd
megöli vagy elhagyja őket, és nem érdekli,
milyen körülmények közé kerülnek. Sok a
nem kívánt állat a világban, nem kell tovább
szaporítani őket. Az én kutyáim is heréltek.
A kutya a herélés után kevésbé aktív, bizonyos tekintetben nyugodtabb lesz. Az eljárás
megoldás a túlszaporodásra is, ami nagy gond.
A herélés nem a legolcsóbb eljárás, de megéri.
Persze megértem, ha valakinek nincs rá pénze, ilyenkor azonban biztosítani kell, hogy a
kutya ne tudjon párosodni.” Novosad Mónika szabadidejét és pénzét is áldozza e tevékenységre. „ Az új otthonba szánt kutyákat
beoltatom, féregtelenítem, becsippeltetem, és
amennyiben külföldre megy, elintézem az ún.
pet-pass okmányt. Ha marad rá pénz, ki is
heréltetem. Ezt mind saját zsebből fedezem.
Az örökbefogadás feltétele egy szerződés
aláírása és az örökbefogadási illeték megfizetése az állatorvosi kiadások összegében.
Tehát tudni kell: nem eladom a kutyákat,
csak annyit kérek, amennyit az orvosnál
rájuk költöttem. Így működnek a menhelyek
is. A tápot és utaztatást nem is számolom fel.
ez azt jelenti, hogy nem keresek rajta, sőt, inkább kiadásaim vannak. De jó érzés, amikor
fényképet küldenek az új gazdáik, akikkel
kapcsolatban maradok, és látom, hogy jó
megy a kutyák sora.”
Zselízen kevesen vannak, akik bekapcsolódnak ebbe a tevékenységbe, de azért akadnak
néhányan. Mónika többször is hangsúlyozta,
mennyire hálás nekik. Reméli, számuk növekedni fog. Beszélgetésünk során visszaemlékezett arra, amit a Sloboda zvierat szervezet
munkatársa mondott neki Zselízzel kapcsolatban: „Minden városnak, tehát Zselíznek is
rendelkeznie kellene saját menhellyel.“
Branislav Alakša, a Zselízi Városi Rendőrség
parancsnoka: „Nemrégiben két esetünk volt,
amikor kutya embert harapott meg. Egy
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Több a virág a közterületen
A városunkat északi, Garammikola
irányából megközelítő látogatót a városközpont határánál új látvány fogadja: az
Sznf és a Mező utca sarkán levő zöldterület jelentős változáson esett át az utóbbi
hetekben. A sűrű, bozótszerű fás-bokros
területet virágágyások és érdekes kertépítészeti megoldások váltották fel. A városi
közterület szépítéséről a városi hivatal
építésügyi és területfejlesztési osztályának
dolgozója, Balla Liliana adott tájékoztatást.
Elmondta: a beavatkozást a túlburjánzott
vegetáció miatti helyzet kívánta meg. A
bozót takarta a főútra kihajtó gépkocsik
vezetőinek kilátását, emellett az emberek
gyakran dobáltak szemetet a bokrok közé,
és állítólag időnként aludtak is ott néhányan.
„A háromszög – ahogy a helybéliek
leggyakrabban nevezik ezt a területet – jellegének megváltoztatását először Csicsman
Diana, a városi hivatal elöljárója vetette
fel. A megvalósítás a városi bál megszervezésével kezdődött, amelyet jótékonysági
rendezvényként valósítottak meg. A bál
900 eurós bevételéből fedezte a város a
területrendezéssel és növényzet-felújítással

kapcsolatos kiadások
egy részét. A főút
melletti háromszögben folyó munkálatok
áprilisban kezdődtek,
és július elején fejeződtek be a fűvetés
kivételével,
amely
ősszel valósul meg.”
A terület rendezését
és a növények ültetését
a városi közmunkások
végezték a városi hivatal környezetvédelmi dolgozóinak, Balla
Liliana és Gabriela
Bieliková felügyelete
alatt. A növényeket
Princ Tibor és Fábik
Károly
szállította.
Fábik Károly a virágok egy részét ingyenesen bocsátotta a város rendelkezésére.
A város említett részének szépítése tehát
az önkormányzat, a vállalkozók és a városi
bálon részt vevő lakosok sikeres együttműködésének eredménye. A kezdeti – favágás
és területtisztítást magában foglaló – idő-

szakban tapasztalt felemás lakossági visszhang azóta pozitív irányba terelődött, ami
valószínűleg azt jelenti, hogy a „bevezető”
projekt jól sikerült. Ez jó hír, hiszen hasonló partnerségeken alapul a város következő
időszakra megfogalmazott fejlesztési terveinek egy része.
(ik)

Beszélgetés a főellenőrrel
A városi képviselő-testület 8. ülésén május
28-án két jelöltből a képviselők egyhangúan Štefan Jurák mérnököt választották
főellenőrnek.
Ki ön és honnan jött?
– Léván élek, nős vagyok, van egy felnőtt
fiam. Közgazdasági végzettségű főiskolai
tanulmányokat végeztem költségvetési
szervezetek szakon. Dolgoztam az önkormányzatban is, a Lévai Városi Hivatalban
négy évig elöljáró, majd 4 évig főellenőr
voltam. Ezt követően az államigazgatásban
is tevékenykedtem. Főellenőrként dolgozom Csatán, és Szántón is megválasztottak. A zselízi pályázatra azért jelentkeztem,
mert érdekel az önkormányzati munka, és
több éves tapasztalataimat szívesen felkínálom a zselízi önkormányzatnak is.
Volt hivatalvezető és főellenőr is, szóval
elmondhatjuk, hogy az önkormányzatot
mindkét oldaláról ismeri...
– Igen, volt szerencsém megismerni. Jobb
lett volna viszont fordított sorrendben
ismerkedni: előbb mint ellenőr, majd mint
elöljáró.
Miért?
– A főellenőrnek megvan a megfelelő
mozgástere ahhoz, hogy mélyen beleássa
magát egy-egy önkormányzati problematikába, ellentétben a hivatalvezetővel,
akinek ad-hoc módon kell megoldania a
gondokat. Emellett ezen a poszton gyakoriak a személycserék, általában minden 4

évben változnak az emberek, ami ugyanúgy nem hasznos.
Volt ideje legalább részben megismerkedi a zselízi önkormányzat gondjaival?
– Minden pályázatra bizonyos felkészülés
után jelentkezem. Amikor ide jelentkeztem, megismerkedtem a város költségvetésével, az általános érvényű rendeletekkel,
valamint néhány külső és belső normával.
Van tehát bizonyos elképzelésem, de nem
szeretnék részletekbe bocsátkozni.
Milyen elhatározással, ill. hitvallással
vette át Zselíz város főellenőri tisztségét?
– A hitvallásom valahogy így hangzik: A
feketét nem tarthatjuk mindig csak feketének, és a fehéret sem tarthatjuk mindig
csak fehérnek.
Ön szerint ez jó krédó egy ellenőr számára?
– Miért, ne lenne az? Úgy értendő, hogy
az életben senkinek sem lehet százszázalékosan igaza, másrészt senki sem lehet
teljesen hazug. A társadalom a konszenzusokra alapozva halad előre, tehát a
fehér és a fekete részben fedi egymást. A
főellenőri tisztséget nem tartom ijesztőnek, és az ellenőr sem olyasvalaki, akinek
piszkálnia kell az ügyeket, és hiányosságokat keresnie. Az ellenőrnek segítenie
kell, többek közt azzal is, hogy rámutat
a hiányosságokra. Törvénysértés esetén
következetesnek kell lennie, de általános

jellegű részletek kérdésében, amikor nem
pénzről van szó, fontosabb megegyezni,
közös nevezőre jutni.
Szeretne még valamit hozzáfűzni?
– Talán csak annyit, hogy a részmunkaidő
miatt nem sok időt töltök itt, a hivatal-

ban. Az ellenőrző tevékenységet nagyobb
időráfordítással kellene művelni, hogy
előnyösebb legyen az önkormányzat szempontjából. Ez a személyes véleményem.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko
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Pinocchióval diadalmaskodott a művészeti alapiskola
A Franz Schubert Művészeti Alapiskola
idén is bizonyította rátermettségét, méghozzá többféleképpen is. Pl. növendékeinek
versenyeredményeivel. Áprilisban a Lévai
Zenei Fesztiválon Fekete Alexander Jack és Titkos Alan Dávid tanulók ezüstsávos, Molnár Levente és a Štefanec Lajos aranysávos minősítést
nyert. Fekete Alexander Jack egy érsekújvári
versenyen bronzsávot szerzett, Štefanec Lajos
díjnyertes lett, amikor a Stará Ľubovnán megtartott országos szaxofon-seregszemlén aranysávos minősítést szerzett. A dél-szlovákiai fiatal
tehetségek versenyén, a lévai zsinagógában Štefanec Lajoson kívül bemutatkozott az egykori
növendék, Balla Ádám is. A zongoristák idén
is részt vettek Bajmócon a Zongora modern
ritmusban országos versenyen, ahol az egész
Szlovákiából érkezett 130 növendék közül
Peter Vrba bronzsávos minősítést nyert, Gubík
Emma, Lorenc Eszter Noémi és Lampert Krisztina ezüstsávos minősítést kapott, továbbá Molnár Levente és Samuel Birdáč aranysávot ért el.
Sok sikeres előadóművész után az iskolában
egyre több a jó hangú énekes is. A Zólyomban
tartott Pink Song országos énekversenyen Acsai
Lea bronzsávot szerzett, ugyanilyen elismerést
kapott a Bajmóci gyöngyön Riedl Regina. A tánc
szakosztály növendékei a Show Time országos
bajnokságon 4. helyezést szereztek. A képzőművészeti szakág tanulói szintén szép helyezéseket értek el kategóriájukban. Az Európa
az iskolában versenyen munkájával Viktória
Kováčová, kategóriájában az első helyen végzett. Laura Borkovičová második lett, Veronika
Pečeňová ugyanebben a kategóriában az első
helyen végzett. Veronika Pečeňová ráadásul
megnyerte a Világűr a gyermekek szemével versenyt is, Verbók Noémi és Angelika Radovičová elismerést szereztek az Ellenőrző könyvecskék
borítójának grafikai javaslata versenyen.
Ez a versenyekensikereknek csak egy rövid öszszegzése. Ezen túl a növendékek fellépéseikkel az
egész év során gazdagították a különféle kulturális
és társadalmi rendezvényeket, decemberben bemutatkoztak a karácsonyi koncerten, és nemrégiben a Franz Schubert Művészeti Alapiskola
fennállásának 30. évfordulója alkalmából tartott
hangversenyen. És ez még nem minden.
Június elsején az iskola olyan projektet
mutatott be, amelyet nemcsak a gyerekek
fogadtak kitörő örömmel. Már harmadszor
vállalkozott arra, hogy betanul és bemutat
egy musicalt. Ezúttal a produkció minden
várakozást felülmúlt. „Ez volt a harmadik
musicalünk Ľudo Kuructól, de a legnehezebb.
Mind a tanulóktól, mind a tanároktól rengeteg
munkát igényelt az ének- és zeneszólamok begyakorlása. Komoly munkát végeztek a táncosok is Tóth Ľuboš vezetése alatt. A díszleteket a
képzőművészet-szakos növendékek készítették
Ivana Straňáková vezetésével” – mondta el
Klimo Gyula, és hozzátette: „A szerző bizonyos
hangszerekre írta a művet, mi más hangszereket használtunk, emellett nem felelt meg az

eredeti hangmagasság. Ezt Ľuboš Neviďanský
transzponálta át rengeteg munkával.”
A koncerteken is mind gyakrabban bemutatkozó énekesek egyre javuló teljesítménye
Horváth Diana munkáját dicséri. Ő választotta
ki a musicalt, írta meg a forgatókönyvet, és meg
is rendezte. „Több gyermekmusical kottája
is megvolt, a Pinnocchiót Ľuboš Neviďanský
adta. Eddig csak lányokkal dolgoztam, most
volt két fiú is, ezért gondoltam erre a műre.
Kamaraének órákon gyakoroltunk hetente
egyszer, a főszereplők szólóit pedig különórákon próbáltuk. A bemutató előtt egy hónappal
kezdtük összerakni az egészet, néhány főpróbát
a kultúrházban tartottunk. A hét egy napja erre
volt szánva, amikor a szereplők mellett a táncosok és a zenészek is jelen voltak. Örülök, hogy
összejött, szeretném ezt megköszönni minden
kollégának. Egyedül nem tudtam volna megvalósítani.”
Klimo Gyula: „Az volt a gond, hogy a gyerekek
nem tudnak mozogni a színpadon, és az iskolában sajnos nincs irodalmi és drámai szak. Ezt is
Horváth Dianának kellett megoldania. A megvalósításhoz kölcsön kellett kérni a hangosító

a másikban a másik játszotta a főszerepet...
Lukáš Michlo: „Az álmom volt szerepelni egy
musicalben.”
Marek Ambrúz: „Mindig is színész akartam
lenni, és színházban játszani.”
Együtt járnak iskolába és a művészeti iskolába
énekre, és a szerepet együtt tanulták be. Arra
a kérdésre, hogyan tudtak osztozkodni, Lukáš
elmondta: „Kicsit veszekedtünk is, de végül így
oldottuk meg.”
Jepettót, Pinocchio apját Kristína Michlová 5.
osztályos énektanuló, Lukáš nővére játszotta.
„Előbb nem tetszett, hogy férfit kell alakítanom,
de most már örülök. Egyedüli alt hangfekvésű
énekes vagyok itt. Öcsémmel együtt otthon is
próbáltunk. Jó volt együtt játszani Marekkel is,
aki Lukáš osztálytársa, és úgy viszonyul hozzám, mintha a testvérem lenne.”
Pinocchio lelkiismeretét Acsai Lea játszotta.
Meglepetés volt Mézes Angéla szereplése, akit
kitűnő zongorajátékosként ismerünk. Ezúttal a
csábító róka szerepében mutatkozott be.
Mézes Angéla: „Tavaly kezdtem el énekelni,
és tetszik. Más, mint a zongorajáték. Örültem,
hogy szerepelhetek ebben a musicalben. Szere-

berendezést és a világítást. De a legnagyobb
teher a gyerekre hárult, akiknek játszaniuk,
énekelniük és táncolniuk kellett. De megérte.
Nem vártuk, hogy ilyen siker lesz. A városban
tapasztalt visszhangok mellett a környék polgármesterei is megszólítottak minket, sajnos
az előadást más színpadon problematikus
megtartani, ezért még két előadást tartottunk
június 24-én.”
Hogy a bemutatót ne veszélyeztesse valamelyik
főszereplő esetleges kiesése, Pinocchiót és a Kék
Tündért két szereplő tanulta be. A bemutatóig
nem betegedett meg senki, így aznap két bemutatót tartottunk – délelőtt az óvodáknak és az
alsó tagozatosoknak, délután a nyilvánosságnak, így mindkét szereplő bemutatkozhatott.
A kék tündért délelőtt Riedl Regina, délután
Tímár Enikő, Pinocchiót előbb Marek Ambrúz,
később Lukáš Michlo játszotta. Június 24-én az
egyik előadáson a fiúk osztálya volt jelen, így
hogy az osztálytársaiknak mindketten bemutatkozzanak, az előadás egyik felében az egyik,

tem az éneklést, és folytatni fogom.”
A zenei kíséretet Banda Jenő, Ľubomír Neviďanský, Štefanec Lajos és Kormosi Gyula
biztosította, a színpadtechnikát Klimo Gyula,
Tóth Ľuboš és Neviďánsky Ernő kezelte. Klimo
Gyula igazgató, aki egyúttal fény- és hangmesterként is tevékenykedett, végül elmondta: „Az
iskola minden szaka részt vett a megvalósításban, a képzőművészek a díszleteket gyártották
le, építették, és néhányan a színpadon a részei is
voltak, mint fák. Köszönet illeti az összes tanárt
és szereplő növendéket is. Mindenki közülük
könyvajándékot kap emlékbe. Megérdemlik,
nagyon igényes feladatot sikerült teljesíteniük.”
Bár az első két fellépés videója elérhető a you
tube-on, nem tudja visszaadni az élő előadás
hangulatát, amely mind a négy alkalommal
a kultúrházban uralkodott. Van egy jó hírem
mindazoknak, akik nem tudtak eljutni az előadásra: a városi napok keretében, szeptember
11-én ismét színre kerül.
(šh)
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Július elején kiemelték az Ernesztina-híd
roncsát a Garamból. A második világháború végén felrobbantott híd maradványai az
év elején, a folyómederben végzett beavatkozások következtében emelkedtek ki a vízből, amikor eltávolították a híd alatti gátat.
A munkát a kis vízi erőmű beruházójának,
a Hydroenergia K. megrendelésére végezték el, mivel az öreg híd váza a beruházás
előkészületi munkáinak következtében
bukkant elő. A hídeltávolítás munkálatait
a Špecial Trans vállalat végezte, amely az
öreg híd maradványait előbb a folyó egykori medrének kiszáradt partján helyezte
el, majd elszállította. A város a kivitelezővel
kötött egyezségének értelmében a híd egy
részét rendbe teszi, és a folyónál emlékműként állítja ki.
(ik, foto: LV)

Ami volt, volt...

Kiértékelték a Nap, széna...

3→

Zselízről három szervezet szerzett
támogatást: a Csemadok alapszervezete,
a Mikulčan polgári társulás, valamint a
helyi református egyházközség. Mellettük
további 27 régiós projekt nyert támogatást.
A kis összegű támogatásoknak köszönhetően további községekben szépülnek meg a közterületek, új pihenőhelyek
létesülnek, alkotóműhelyek valósulnak
meg, kulturális megmozdulások szerveződnek, neves személyiségeknek készülnek emléktáblák, folklórcsoportok új
népviseleteket, kézművesek támogatást
kapnak.
(drp)

A kastély felújítására meghirdetett pályázati felhívásra nem lehetett jelentkezni,
mert hiányzott a tervdokumentáció. Mi
van a többi, volt városvezetés által kidolgoztatott tervvel?
– A 2007–2014-es időszak gazdálkodásának
elemzése súlyos hiányosságokat mutatott ki
a közpénz-gazdálkodásban. A város 290 650
eurót fizetett ki olyan tervdokumentációkra,
amelyek nem valósultak meg. Sajnálattal veszem tudomásul, hogy többségüket a közeljövőben nem is fogjuk tudni megvalósítani
sem saját, sem külső forrásokból. Biztosan
mondhatom, hogy a szociális szolgáltatási
központ 36 295 euróért kidolgozott tervdokumentációja ablakon kidobott pénz volt.
Lehetséges az ilyen hibákat megelőzni?
– Igen. Hogy megelőzzük az efféle túlkapásokat, őszintén tájékoztatni fogjuk a
nyilvánosságot terveinkről, megvalósítási
és pénzügyi lehetőségeinkről, amelyek korlátozottak. A fejlesztés stratégiai irányzatát
jóváhagyták, a célok és a feladatok adottak.
A városi képviselőkkel és a lakosokkal
közösen meg kell határoznunk a felvázolt
tervek prioritásait. Ez egy éves programok
formájában valósul meg, amelyek az egyszerű emberek életalapú gazdálkodói
tapasztalataink alapszanak majd.
Még mindig optimista?
– Igen. Tudtam, hogy nem lesz könnyű, bár
úgy tűnik, nehezebb, mint vártam, mégis
elszánt vagyok, hogy csapatommal együtt
legyűrjem az akadályokat.
Szeretne valamit hozzáfűzni?
– Itt a nyár, a szabadságolások időszaka. A
lakosoknak azt kívánom, hogy sikerüljön
megpihenniük a mindennapi munkától,
és új erőt gyűjteniük. Mindannyiunknak
szükségünk lesz rá.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko

1→

Június végén kezdték el a város dolgozói a városi közmunkások közreműködésével az egykori
borüzem bekötőútjának kitisztítását. Miután a létesítmény tulajdonosával sikerült megegyeznie
a városnak, egy csere keretében a város megkapta a bekötőutat egy borüzem mögötti terület
ellenében. Az utat az ipari park főútról való megközelítésére használják majd.
(ik, foto: gb)
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Esély van a Szent Jakab-templom felújítására
A 14. századból származó zselízi római-katolikus templom külalakja az elkövetkező
időszakban olyan változáson mehetne át,
amely nyomán az épület jobban hasonlíthatna az eredeti, középkori arculatához. Ezt
segítheti elő a létesítmény felújítására kiírt
ígéretes pályázat, amely a templom tavaly
elvégzett építészeti és történelmi felméréséhez kapcsolódik. Amennyiben a kulturális
minisztérium jóváhagyja a pályázatot, a
zselízi szakrális nevezetesség külső és belső
részében egyaránt megvalósulnak felújítási
munkálatok. A tervezett felújítási és restaurálási beavatkozásokról Stanislav Illéš, a
zselízi plébánia esperese tájékoztatott.
„Múlt évben a kulturális minisztériumból

elnyert pályázatból valósítottuk meg a templom építészeti és történelmi felmérését. A
Nyitrai Műemlékvédelmi Hivatallal közösen
végzett vizsgálódás alapján formálódott meg
a létesítmény felújítására irányuló javaslat.
Jelenleg a pályázat elbírálása folyik a kulturális minisztériumban, a közeljövőben kellene megszületnie a döntésnek. A nagyobb
terjedelmű felújításnak a templom gótikus
részén levő ablakok és a kőburkolat rekonstrukciójával kellene kezdődnie. Folytatásként
a templomnak ebben a részében a külső vakolatot lehetne felújítani. A műemlékvédelmi
hivatal határozata értelmében a vakolat nem
lehet kapart vakolat (ún. „brezolit”), mint eddig, hanem mészalapúnak kell lennie, ami a
középkori struktúrát utánozza majd. Ennek
köszönhetően más lesz az épület külseje. Az
újabb részben, amelyet a múlt század ötvenes éveiben építettek, megmarad az eredeti
vakolat, színvilágát azonban összehangolják
a felújított gótikus résszel” – mondja az esperes, és hozzáteszi, hogy a felújítást követően
a templom fehér lesz. A templom külső részének kőmegmunkálási tevékenységeinek
szakmai részét Mézes Árpád zselízi restaurátor felügyeli.
A templom rendszeres és alkalmi látogatói
a tavalyi kutatómunkák után észrevehették,
hogy az épület északkeleti csücskében a vakolat egy része alól egy freskó részlete tűnt
fel. Sajnos, nincs megmenthető állapotban,

Röviden

sőt olyanban sem, hogy legalább egy részét
bemutathassák. Az esperes szerint a freskóknak nem tett jót, hogy miután 1945-ben felrobbantották a templomot, csak az ötvenes
években állították helyre. „A meteorológiai
hatások és más történések sem segítettek
a freskó fennmaradásában. Az állapotának
nem kedvezett a 19. század végén történt
purista felújítás sem, amikor sok dolgot
másképp oldottak meg, mint napjainkban,
amikor korszerű felújítási módszerek és
műemlékvédelmi beavatkozások állnak
rendelkezésünkre. Az ötvenes években végzett javítás idején már tudatosították, hogy a
templom bal oldalán levő freskót nem lehet
megmenteni, ezért bevakolták.”
Stanislav Illéš szerint a kutatómunka során
további érdekességek is napvilágra kerültek,
aminek a belsőtér felújításakor a szakemberek nagyobb figyelmet szentelnek majd.
„Érdekesség, amit a feltárás során észrevettek, a hajó déli oldalán megtalált fülke volt.
Nehéz lenne megmondani, mire szolgált,
még valamikor a barokk korban befalazták,
és azóta nem került elő feljegyzés ennek az
építési elemnek a létezéséről. Ez egyike lesz
azoknak a dolgoknak, amelyekkel a belső
tér felújításakor foglalkozni fognak a szakemberek, természetesen a freskók és a kőből
készült elemek restaurálásán kívül. Úgy
intézzük majd, hogy ezt a mélyedést valamilyen módon bemutassuk, keresni fogjuk
a választ arra a kérdésre, mire szolgálhatott.”
A felújítás több évig tart majd, mert csak így
képes a zselízi plébánia biztosítani a pályázat
önrészét saját forrásból.
Röviddel lapzárta előtt érkezett a hír: a kulturális minisztérium idén nem támogatja a
zselízi templom felújítási projektjét. A tervek
megvalósítása tehát időben eltolódik, ám az
elhatározás változatlan, hiszen évek óta érezhetően nagy társadalmi igény mutatkozik a
város egyik identitásképző kulcselemének
számító kulturális emlék felújítása iránt.
(ik)

Júniusban a képviselő-testület jóváhagyta,
hogy a város készítse elő egy 40 m2-es
terület eladását a Szlovák Postának. Az
adásvételt a képviselő-testület következő
ülésén hagyják jóvá. A kérdéses terület közvetlenül a posta épülete mellett található, és
a társaság a zselízi létesítmény felújításának
keretében akadálymentes bejárat építésére
használná fel. Annak ellenére, hogy a posta gyakran túlzsúfolt, miközben az épület
egy része kihasználatlan maradt, a vállalat
belátható időn belül nem tervezi az ügyfélfogadási helyiségek bővítését.
A megyei önkormányzat területfejlesztési
tervének jóváhagyásáról Csenger Tibor
megyei és város képviselő tájékoztatott a
zselízi képviselő-testület júniusi tanácskozásán. A megye június végéig kiértékelte
a területfejlesztési tervvel kapcsolatban érkezett hozzászólásokat. Az R7-es gyorsforgalmi út nyomvonalával kapcsolatban nem
történt változás az eredeti tervhez képest.
Ez azt jelenti, hogy kelet–nyugat irányban
húzódó út Szódó és Sáró között vezet majd.
Az észak–déli irányú R3-as kérdését még
nem zárták le, de valószínűleg ugyanúgy
változás nélkül hagyják jóvá. Ez esetben az
Ipolyság–Zólyom irányt előnyben részesítő
javaslat valósulna meg.
A város bekapcsolódik a környezetvédelmi
alap illegális szemétlerakatok felszámolására irányuló projektjébe. Erről döntött a
városi képviselő-testület a júniusi ülésén. A
projektből maximálisan 100 ezer eurós támogatás igényelhető 5 százalékos önrésszel,
aminek köszönhetően lehetővé válik az illegális szemétlerakatok likvidálása. A város
kijelölt néhány területet, amelyeket elsődlegesen szeretne megtisztítani: a Posta utcai
vágóhíd mellett, a rozinai szemétlerakat, a
szódói temető melletti terület, a szabadtéri
színpad mögötti, valamint a villanytelep
melletti terület.

Városi napok Európáról is
Zselíz város egymás után már harmadszor lett sikeres a Town Twinning – Városok
partnersége pályázati felhívásban, amelyet az Európa a polgárokért program keretében írtak
ki. Ez azt jelenti, hogy idén is elnyert 25 ezer eurót a városi napok megrendezésére. Az
idei rendezvény szeptember 11—13-án lesz, a hivatalos megnevezése Zselíz 2015: Közösen
Európáért. A városi napok előkészülete folyamatban van, de azt már tudják, hogy kevesebb
partneri önkormányzat kapcsolódik be, mint az elmúlt években. Köztük lesz Magyarországról
Isaszeg, Barcs, Makó, Erdélyből Csíkszereda, a hazai Trstená, rajtuk kívül az Alsó-Garam
Menti Fejlesztési Partnerség és az Isaszegi Népi Hagyományőrző Egyesület is. Mint ahogy
arról a hivatalos név is árulkodik, a rendezvényt a Városok partnersége felhívás keretében
támogatják az európaiság propagálása céljából, így a városi napok nagy részben az EU
kérdéskörét is érintik. A kultúrműsor mellett a városi napok keretében előadásokat, vitákat és
workshopot is tartanak európai polgárság témakörben.
(ik)
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.
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Ami volt, volt... De fizetni most kell!
Juhász András polgármester immár több
alkalommal kijelentette, hogy előre kíván
tekinteni, nem a múltban áskálódni. Azzal kapcsolatban szólítottuk őt meg, hogy
Csicsman Diana városi hivatalvezető
bemutatta a 2007–2014-es időszak pénzügyi helyzetének és gazdálkodásának
elemzését.
Polgármester úr, tisztségébe azzal az
elhatározással lépett, hogy jó irányba
tereli a város menetét. Már akkor is
biztosan tudatosította, hogy ezt nehezítheti a város állapota, ill. a múlt nem
kívánt öröksége. Hogy látja ezt most?
– A város élén különböző személyek és
azok csapatai váltakoznak. Mivel mindegyikük elszigetelten működik, gyakran
megtörténik, hogy a legjobb szándék ellenére sem tudnak tanulni elődeik hibáiból.
Szomorú, hogy haladást csak saját hibáinkból való tanulás után tudunk elérni. Mindenkinek megvan a maga büszkesége, nem
szívesen ismerjük be, hogy hibáztunk vagy
hogy vesztettünk. Egy nemes, közérdekű cél
elérése érdekében az akarat kevés...
A kiinduló állapotra gondol?
– Igen. A lakosok azt kérdik, hogy kerülhetett szép városunk ilyen nehéz helyzetbe.
Mintha mindenki érezne bizonyos működésképtelenséget, hogy rossz irányba megyünk. Elhatározásom kiindulópontja világos
volt – új munkalehetőségeket biztosítani, és

beindítani a város
növekedését.
A
polgárok közügyek
iránti
érdektelensége nem lep
meg.
Meglepnek
viszont bizonyos
megállapítások.
Például hogy a volt
városvezetés nyolc
éven
keresztül
nem dolgozott az
ipari parkban levő
telkek tulajdonjogi
rendezésén
vagy
közműfejlesztésén.
Ezzel szerződést szegett, és lassította az
egyetlen külföldi munkáltató partnerünk, a
Selyz Bútor kapacitásnövelő ütemtervének
megvalósítását. Arról már nem is beszélek,
mennyi stratégiailag fontos befektetőt veszítettünk ezzel.
Tehát tudatosította, hogy a múltat nem
lehet figyelmen kívül hagyni?
– Nem akartam figyelmen kívül hagyni,
csupán főleg a jelennel és a jövővel akartam
foglalkozni. Ez most is érvényes. Csakhogy
a foglalkoztatás-növelés feltétele éppen a
bekötőút meglétének kérdése, amely a borüzem felől vezet a területre. Ezért az illetékes
szervekkel éppen erről tárgyalunk, hogy a
huszonnegyedik órában megoldjuk ezt a

múltbéli hiányosságot.
Említette, hogy lehetséges stratégiai
beruházókat veszítettünk el. A június
önkormányzati ülésen egy beruházót a
város pénzügyi helyzete miatt utasítottunk el.
– Valóban nem akartam a múlttal foglalkozni. Amikor valaki állandóan a múltat emlegeti, az emberek úgy láthatják, hogy nem
képes semmire, és csak kifogásokat keres.
A múltat hagyjuk a múltban; ami volt, volt.
Csakhogy hitelezőinket nem érdekli, hogy
mi nem szeretnénk a múltba tekinteni. A
múltban felvett hiteleket fizetni kell. És csak
azt tudjuk megvalósítani, amit pénzügyi
helyzetünk megenged.
Hogy látja a város pénzügyi helyzetét?
– Az első negyedévben az azonnal felhasználható források hiányával küszködtünk.
A város hitelkitettsége nagy, ez év elején
1 371 866 eurót volt a 2009-es beruházások
finanszírozására felvett hitelek összege. Ún.
rejtett hitelt is örököltünk rövid távú kötelezettségeink között 246 548 eurós összegben, amivel a 2015-ös év tervezésénél nem
számoltunk. A kötelezettségek egy részének
felszámolásához nem volt elég az alkalmazottak elbocsátásából és személyi illetékük
elvonásából származó megtakarítás sem.
További, megtakarításokhoz és fenntartható fejlődéshez vezető megoldásokat kellett
keresnünk.

Tisztában kell lennünk az igazsággal
A múltba való visszatekintés,
illetve vissza nem tekintés kérdésében Nagy Géza alpolgármester
más nézőpontot képvisel mint a
polgármester. Ezért néhány kérdés erejéig őt is megszólítottuk.
Mennyire tartja fontosnak a
múlttal való foglalkozás kérdését?
– Fontosnak tartom megismerni
az igazságot, és tanulni belőle.
Meg kell ismernünk a múltban
elkövetett hibákat, hogy a jövőben el tudjuk azokat kerülni.
Az elöljárónő beszámolójában súlyos hibákra derített
fényt a 2007–2014-es időszak
gazdálkodásában, főleg a meg
nem valósított és a meg nem
valósítható tervdokumentációk terén...
– Nem valósították meg Béke
utcai 40-lakásos társasház B-1
blokkjának megismételt tervét.
Ezzel elveszítettük a lehetőséget
arra, hogy kedvező feltételekkel
biztosítsunk 50%-os, kb. 1 millió
euró értékű finanszírozást az
Állami Lakásfejlesztési Alapból.

További projektek is elő voltak
készítve EU-s pályázatokhoz, pl.
a magyar alapiskola új és régi
épületének tetőcseréjére. Egy
millió eurós támogatást veszítettünk amiatt, hogy nem pályáztunk.
De nemcsak a meg nem valósított
projektekről van szó.
Miről van még szó?
– Például az előnytelen beruházásokról. A művelődési
otthon melletti parkoló hitelből
finanszírozott építéséről, ahol a
költségvetés 214 830 euró volt,
ám a város 288 164 eurót fizetett ki. Voltak aztán előnytelen
vagyoneladások. Az egykori
Házkezelőség épületének minden helyisége bérletben volt, az
objektum hasznot hozott, nem
volt felesleges, ennek ellenére a
város eladta. Előnytelen volt a
mozi eladása is 93 ezer euróért,
ezt bárki alátámaszthatja, aki
ismeri pl. a saját családi háza értékét. És itt a város központjában
levő épületről van szó! Hasonló
volt a helyzet a városi rendőrség
épületével is.

Meg nem valósult projektek,
előnytelen beruházások és vagyoneladás...
– Láthatóan gazdaságtalan volt
a korábbi városvezetés részéről,
amikor 3 millió koronáért biztosított idegen, szakképesítés
nélküli szupervízort építési felügyeletként, amikor ezt a feladatot saját dolgozóival is elláthatta
volna sokkal kisebb kiadással.
Azért kell erről beszélnünk,
hogy megtanuljuk belőle: az
eszközökkel gazdaságosan kell
bánni?
– Azért is kell erről beszélni,
hogy a lakosok tudjanak róla,
és a jövőben ne válasszanak
olyan képviselőket, akik mindezt megengedték, és nagy részét
jóváhagyták.
Sokan e képviselők közül azt
állították, és ma is állítják, hogy
2007-ben ön után vették át
rossz kondícióban a várost.
– Erről is tudni kellene az igazságot.
Bakonyi úr úgy vette át a várost,
hogy annak 16 millió koronás
(530 ezer eurós) tartozása volt a
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bankokkal szemben, és a számláin több mint 14 380 ezer korona (480 ezer euró) volt. Juhász
úr 1 371 866 eurós adóssággal
vette át a várost, a rövid távú
kötelezettségek összege 246 548
euró volt, a számlákon semmi
sem volt, ráadásul a városnak
egy magánszemélytől kellett
felvennie 9 ezer eurós kölcsönt.
Érzékeli ezt a különbséget?
Szeretne még valamit hozzátenni?
– Igen, városunk lakosainak kellemes nyarat kívánok.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko
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Drága tervdokumentációk a múltból
Az elmúlt időszak kiadásaival kapcsolatban
megjegyezte, hogy a város több mint 290 ezer
eurót költött olyan tervdokumentációkra,
amelyeket a mai napig nem valósítottak meg.
Néhányat közülük már nem is fognak, továbbiakat pedig aktualizálni kell, ami újra csak pénzbe
kerül. Nagy Géza alpolgármester hozzátette,
hogy néhány esetben durva hibákat követtek el
a költségvetési fegyelem terén. Megemlített néhány beruházást az említett időszakból, köztük
a kultúrház melletti parkoló építésének aránytalan drágulását, a mozi épületének eladását,
vagy a városi rendőrség Béke utcai épületének
eladását. Az alpolgármester szerint tíz olyan
tervdokumentációt készítettek el és fizettek ki,
amelyet egyáltalán nem valósítottak meg. Csenger Tibor szerint a tervdokumentációk ára is túl
magas volt, a ráfordított költségek az egész beruházás 8 százalékát tették ki, miközben átlagosan
3-4 százalékos szinten kellene mozogniuk. Ezt a
tényt megerősítette a polgármester is, aki szerint a
műszaki tervek előkészületét erőteljesen szabályozzák az érvényben levő árjegyzékek.
Változások az alapszabályban
és a költségvetésben
A városi képviselő-testület általános rendelet
formájában, 2/2015-ös szám alatt jóváhagyta
a város új alapszabályát. Megváltoztatták a
bizottságok megnevezését, továbbá apróbb
módosításokat is eszközöltek az elhangzott
megjegyzések alapján. A képviselők jóváhagyták a főellenőr második félévi tevékenységi
tervét. Még mielőtt jóváhagyták volna ezt a
dokumentumot, a főellenőr javasolta, hogy tevékenységi körébe beiktatja a kultúrház melletti
parkoló építésére fordított eszközök hatékony
felhasználásának megvizsgálását is, mivel ezt az
ülés egyik korábbi vitájában megkérdőjelezték.
A képviselők egyetértettek a főellenőrnek azzal
a kérvényével, hogy végezhessen más bevételi
tevékenységet is a város számára végzett ellenőrző munkán kívül.
A pénzügyminisztérium előrejelzései alapján a
város feltételezi, hogy az önkormányzat 165 ezer
euróval több bevételhez jut ebben az évben. Ezzel összefüggésben módosították a költségvetés
kiadási részét is, a módosítási javaslatot az idei
első költségvetés-módosítás keretében tárgyalták meg. Ennek viszonylatában a képviselők
foglalkoztak a hivatalban végrehajtott személyi
változásokkal is, valamint a város megújuló
honlapjával is. Megtárgyalták és jóváhagyták a
városfejlesztési stratégiai tervet a 2014–2018-as
időszakra. A fejlesztési dokumentum egyes képviselők szerint túl konkrét, mások szerint pontosabb meghatározásokat is elviselne. Néhány
kiegészítési javaslat és rövid vita után a testület
egyetértett abban, hogy jobb lesz elfogadni a
javaslatot, mintsem állandóan kiegészítgetni,
majd a plénum jóváhagyta a tervezetet. Az
elöljáró szerint a következő időszakban kulcsfontosságúak lesznek a partnerségek. A város partnerei a szervezetek, a vállalkozások, a lakosok és
a környékbeli önkormányzatok is lehetnek.

Nem lesz új óvoda Garammikolán
Ezt követően megtárgyalták a mikolai óvoda
PPP formájában finanszírozott beruházási
tervezetét. Kovács Kázmér képviselő tolmácsolta az építési és környezetvédelmi bizottság
állásfoglalását, amely szerint a beruházási szándékkal kapcsolatban a pénzügyi és a tanügyi
bizottságnak kellene állást foglalnia – van-e
a városnak anyagi fedezete, ill. milyen előnye
származna ebből a városnak. A felszólításra
Pavol Hostačný, a városi hivatal oktatásügyi és
kulturális részlegének vezetője tolmácsolta az
tanügyi, művelődési és iúsági bizottság véleményét. Eszerint egy új óvoda építése Mikolán
nem oldaná meg a helyzetet, a városnak inkább
a Comenius Gimnázium egykori épületének
kihasználását kellene fontolóra vennie, ami
viszont a Nyitrai Kerületi Önkormányzat tulajdona. Megemlítették azt is, hogy az Sznf utca 9.
szám alatti óvoda további üzemeltetése esetén
az egyes pavilonok működőképességánek megtartása érdekében szükség lesz beruházásokra.
Martosy Péter a pénzügyi bizottság nevében
elmondott véleménye szerint: ha a csatornázást
tekintik prioritásnak, a többi projektre már nem
telik. Baka Lajos sajnálkozását fejezte ki amiatt,
hogy miközben egy aktív beruházó érkezését
várjuk, el kell utasítanunk egy adódó ajánlatot.
Erre Martosy Péter megjegyezte, hogy ez semmi
esetre nem azt jelenti, hogy el kell vetni, csak a
jelenlegi helyzetben ez a projekt nehezen valósítható meg. A polgármester is sajnálatát fejezte
ki emiatt. A városi képviselő-testület tudomásul
vette a beruházási projektet.
A képviselők két ügyészségi tiltakozást is megtárgyaltak. Az egyik a piacokon való termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás feltételeiről szóló,
6/2009-es számú általános érvényű rendeletet, a
másik a város piaci rendtartásáról szóló, 3/1998
számú általános érvényű rendeletét érinti. A
rendeletek törvényellenesen tették lehetővé a
városnak az illeték kiszabását. A képviselők úgy
döntöttek, hogy eleget tesznek az ügyészi tiltakozásnak: az első esetben feladatul adták a hivatalnak, hogy dolgozzon ki új általános érvényű
rendeletet, a másik esetben a piac üzemeltetőjének, az Eurospinn vállalatnak kell kidolgoznia az
új rendeletet.
A könyvtárat ideiglenesen Diana Pólyová
vezeti
A városi képviselő-testület Diana Pólyovát bízta
meg a városi könyvtár vezetésével, és Marianna
Šedivá képviselő javaslatára megbízta a hivatalt,
hogy a következő képviselő-testületi ülésig készítse el a tisztség betöltésére kiírandó pályázat
feltételeit. A képviselők jóváhagyták egy kisebb
földterület eladását a telek bérlőjének, mivel a
kertjét csak ezen keresztül tudja megközelíteni.
Tudomásul vették a pályázat eredményét, és
jóváhagyták a szolgáltatások házának épületében levő üzlethelyiségek új bérletét, majd
megszavazták egy városi területrész eladását
a Szlovák Posta részére, amely akadálymentes
bejáratot építene a postán. Jóváhagyták, hogy a
város reagáljon az illegális szemétlerakatok lik-

vidálására irányuló pályázati felhívásra. A városi
képviselő-testület 2015-ös üléstervének megtárgyalásakor a beterjesztő, Csicsman Diana városi
hivatali elöljáró elmondta, hogy a hivatal a tervet
kötelezően betartja, persze az időszerű pontokat
is „belekomponálja”. A képviselők beszéltek az
ülésekhez szükséges anyagok kézbesítésének
lehetséges formáiról, hogy az összhangban
legyen a jogi előírásokkal. Végül jóváhagyták
az ülések ütemtervét: idén még augusztus
27-én, szeptember 24- én, október 29- én és
december 10- én lesz ülés.
Kevesebb városi rendőr lesz
A városi rendőrség létszámának változásáról
szóló javaslatot Branislav Alakša parancsnok
dolgozta ki és terjesztette elő. Beszámolt arról,
hogy 2015 elejétől egy rendőr hiányzik az állományból. A város rossz gazdasági helyzete miatt
ideiglenes megoldásként a helyzet javulásáig
azt javasolta, hogy szüntessenek meg 3 munkahelyet, ami további két munkaviszony megszüntetését jelenti. Egyben ismertette a javaslat
megvalósításának negatívumait is (öt rendőr és
a parancsnok): csökken a hetékonyság, valamint
korlátozódik a megelőzés lehetősége. Néhány
képviselő bírálta a városi rendőrség munkáját,
amit alátámasztott egy „elégedetlen zselízi lakosok” aláírással ellátott, a polgármesternek címzett
levél is. Marianna Šedivá képviselő szerint a javaslatból hiányzik az intézkedés várható gazdasági hatása, valamint hogy mi szerint választják
ki azt a két rendőrt, akit elbocsátanak. Ladislav
Vékony képviselő bizalmat szavazott Branislav
Alakšának az előterjesztett javaslat megvalósítására. Juhász András polgármester kijelentette,
hogy a városi rendőrség parancsnoka és a
rendőrség munkája kapcsán kialakult véleményét a közeljövőben átértékeli. A képviselők a
javaslatot elfogadták, és tudomásul vették a
városi rendőrség májusi tevékenységéről szóló
beszámolót.
A napirendi felszólalások keretében a Miroslav
Hasznos által bemutatott lehetőségekre terelődött
a szó a mikolai óvoda javasolt építési projektjével, valamint a közvilágítás felújítása projekttel
kapcsolatban. A város főellenőre, Štefan Jurák
megjegyezte, hogy a folyamatban levő történések nem merítik ki a napirendi felszólalások
fogalmát, inkább a vita szintjén vannak. Ezután a
„szót kap a nyilvánosság” napirendi pont keretében Jana Beníková, a városi könyvtár igazgatója
(akit a városi képviselő-testület legutóbbi ülésén
leváltott tisztségéből) megköszönte a város vezetésének és a képviselők egy részének az eddigi
együttműködést. Ezt követően Miroslav Hasznos kért szót, hogy az általa képviselt holding
elnökeként hivatalos kijelentést tegyen. Ebben
elmondta, hogy a mikolai óvodaépítés elutasított
projektjének előkészítése pénzbe került, ezért
a csoport úgy döntött, ezt követően legfeljebb
közbeszerzések alkalmával működnek együtt
a várossal. Hozzátette: „Zselíz városnak több
javaslatot nem nyújtunk be sem fejlesztési beruházások, sem pénzügyi együttműködés terén.”
(ik,šh)

HÍRMONDÓ
Városi újság

2015. július-augusztus, XVI. évfolyam

A művészeti alapiskola már harmadszor
vállalkozott arra, hogy betanul és bemutat
egy musicalt. Ezúttal a produkció minden
várakozást felülmúlt... Hogy a bemutatót ne
veszélyeztesse valamelyik főszereplő esetleges
kiesése, Pinocchiót és a Kék Tündért két szereplő tanulta be.
(Bővebben a 6. oldalon.)

A városi napokat idén szeptember 11–13-án tartják. A
hétvégi rendezvény során városi kitüntetéseket adnak át. A
szervezés még folyik, de annyi
kiszivárgott, hogy a műsorban
a TNT és a Gladiátor együttes
szerepel majd.

93701@pobox.sk
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ára: 0,35 euró

Simona Kunovičová a
tavalyi jól sikerült idény
után az idei lovas szezonban is folytatja sikersorozatát.
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Júniusi önkormányzati ülés

Átvilágítva a múlt
gazdálkodása
A városi képviselő-testület június 25-én a
városi hivatal esketőtermében tartotta soros,
9. ülését. Elsőként a határozatok teljesítésének
ellenőrzésével és a képviselők interpellációira
adott válaszokkal foglalkoztak. Ennek keretében a képviselők megismerkedtek Csicsman
Diana városi hivatalvezető beszámolójával,
amely a város 2007–2014-es pénzügyi helyzetével és gazdálkodásával foglalkozott. Az
elöljáró tájékoztatott arról, hogy a költségvetési
szabályokról szóló törvény értelmében az önkormányzatnak két feltételt kell teljesítenie ahhoz, hogy visszatérítendő pénzforrást vehessen
igénybe. A kötelezettségek összege nem haladhatja meg az előző év rendes bevételeinek 60
százalékát, a hitelterheltségnek pedig azonos
összehasonlításban 25 százalék alatt kell lennie.
Megállapította, hogy ugyan a vizsgált időszakban ezeket a határértékeket nem haladták meg,
ez azonban nem azt jelenti, hogy a város jól
gazdálkodott volna. A kötelezettségek összege
az elöljáró szerint tavaly elérte az 1 371 866 eurót, vagyis 33,8 százalékot, a hitelkitettség pedig
312 249 eurót tett ki, ami az előző év bevételeinek 7,69 százaléka. Ezt az értéket Csicsman
Diana azért tartja veszélyesnek, mert adósságainak törlesztésére a város tavaly havonta
26 020 eurót költött. Az elöljáró javasolta, hogy
havonta ellenőrizzék az adósságállományt, és
szigorúbb adósságféket állapítsanak meg, mint
amit a törvény megkövetel, mégpedig az előző
év bevételek 50 százalékában. „Aktuálisan ez
2 044 212 eurót tesz ki, ami azt jelenti, hogy a
város ilyen leterheltség mellett maximálisan
672 346 euró hitelt vehet fel. Ideális lenne a törlesztési összegek nagyságát 5 százalékra csökkenteni, mert a jelenlegi szint veszélyezteti a
város likviditását.” Az elöljáró hozzátette, hogy
a város tőkebevételekre nem támaszkodhat,
ezért a fejlődés attól függ majd, hogy képesek
lesznek-e a költségvetésbe a rendes bevételekből átcsoportosítani bizonyos összegeket.
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A Mikulčan polgári társulás július 11-én ötödik alkalommal rendezte meg a hagyományos
garammikolai gulyásfőző-versenyt. A versenyben résztvevő 22 helyi és környékbeli csapatnak
ezúttal csülökből kellett gulyást készítenie. A zsűri döntése szerint a 3. helyet a nyugállományban
levő rendőrök csapata (Csudai–Szolár) szerezte meg, a 2. helyen a Hanzo–Kollár páros végzett,
az idei győzelmet pedig a Novosad–Novosadová páros vívta ki.
(pi, foto: FB mikulčan)

Kiértékelték a Nap, széna... AlsóGarammente pályázati kiírást
Az Alsó-Garammenti Fejlesztési Partnerség polgári társulás július elején kiértékelte a
Nap, széna... Alsó-Garammente pályázat 2015-ös, június elején megjelentetett kiírását. A
pályázatot a szervezet azzal a céllal hívta életre, hogy a tagdíjakból befolyó bevételek egy
részéből élet- és környezetminőség-növelő helyi ötleteket, kezdeményezéseket támogasson,
valamint hozzájáruljon az Alsó-Garammente kulturális örökségének védelméhez és terjesztéséhez, és támogassa a kézművesség fennmaradását régiónkban.
A szervezet második alkalommal írta ki a pályázatot. Tavaly 12 szervezet reagált a pályázati kírásra, ebben az évben – részben a partnerség területe és taglétszáma jelentős növekedésének, részben pedig a tavalyi jó visszhangnak köszönhetően – 37 érdeklődő jelentkezett.
A pályázati támogatás iránt leginkább a civil szervezetek mutattak érdeklődést, ami a
civil szektor kis projektek iránti igényét is mutatja. Egyúttal rámutat arra, hogy a szervezetek
láttatni akarják tevékenységüket, nagy lelkesedéssel dolgoznak a régió életének javításán, az
egyes községek kulturális életének színesítésén, a népi hagyományok ápolásán, a közterületek
gondozásán, valamint a terület kincseinek megőrzésén.
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