v zastupiteľstve
samosprávneho
kraja vplývali
na život
v Želiezovciach?
Čítajte na 4. a 5.
strane.

Ž

35. zasadnutie MsZ

Opravu sociálnych zariadení štadióna uhradia
z rezervného fondu
Poslanci MsZ sa vo štvrtok 10. augusta
popoludní zišli na svojom 35. zasadnutí.
V úvode bol na návrh primátora program
zasadnutia doplnený o bod - prerokovanie informatívnej správy o výzve Okresného súdu v Nitre vo veci zapísaného
obecného podniku Mestský národný
výbor v Želiezovciach v obchodnom
registri. Schválený bol aj návrh poslanca
Kazimíra Kovácsa, aby sa v bode týkajúcom sa čerpania prostriedkov z rezervného fondu na riešenie havarijného stavu
sociálnych zariadení v budove štadióna
MŠK a mestských sociálnych zariadení
na Mierovej ulici o oboch zariadeniach
hlasovalo osobitne.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie informatívne správy o pripravenosti škôl a školských zariadení na
školský rok 2017/2018 a bez pripomienok schválilo návrh na podanie žiadosti
o pridelenie nenávratných finančných
prostriedkov z Environmentálneho
fondu Ministerstva životného prostredia SR.
Potom sa poslanci venovali materiálu,
ktorý bol stiahnutý z rokovania na zasadnutí dňa 29. júna. Návrh na schválenie čerpania prostriedkov z rezervného
fondu na riešenie havarijného stavu
sociálnych zariadení v budove štadióna
MŠK bolo schválené, v prípade mestských sociálnych zariadení na Mierovej
ulici sa všetci prítomní poslanci zdržali
hlasovania a uznesenie nebolo prijaté.
Po tom, ako poslanci zobrali na vedomie
informatívnu správu o stave a vymáhaní
nedoplatkov na nájomnom za bytové a
nebytové priestory vo vlastníctve mesta,
zobrali na vedomie a schválili aj správu
o kontrole plnenia uznesení. Na vedomie zobrali aj správu o činnosti Mestskej polície za mesiace jún a júl 2017.
Schválili VZN č. 5/2017 o zrušení centra
voľného času i VZN č. 6/2017 o určení
výšky príspevku a spôsobe jeho platby
na čiastočnú úhradu nákladov v školách
→2
a školských zariadeniach.
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cena: 0,35 eur

Začal sa školský rok

Prázdniny uleteli ako nič a opäť sa začal školský rok. Školy a školské zariadenia, ako to býva
každým rokom, podali správu o svojej pripravenosti na výchovný a vyučovací proces. Z nej sa
dozvedáme, že v ZŠ Želiezovce začalo školskú dochádzku v 21 triedach 464 žiakov. Z nich 6
študuje v zahraničí. Bezproblémový chod vyučovania zabezpečuje 52 zamestnancov, z toho 37
pedagógov, v školskej jedálni pracuje 6 zamestnancov. V ZŠ s VJM Želiezovce nastúpilo 280
žiakov v 16 triedach. V škole pôsobí 26 pedagógov, 7 nepedagogických zamestnancov, v školskom klube 4 vychovávateľky a v jedálni zabezpečujú prípravu a výdaj stravy 4 zamestnanci.
V ZUŠ F. Schuberta počítajú s 252 žiakmi, z toho 140 má navštevovať hudobný, 72 výtvarný
a 40 tanečný odbor. MŠ Lienka navštevuje v 4 triedach 97 detí, MŠ Cimbora s VJM 65 detí
a MŠ v Mikule 24 detí.
(Spracoval: ik)

Gymnázium v ohrození
Všeobecná diskusia júlového zasadnutia
MsZ v Želiezovciach bola venovaná najmä
školstvu, presnejšie strednému školstvu,
ktoré ani nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta. O alarmujúcej situácii v miestnom
slovenskom gymnáziu referoval Tibor Csenger, ktorý je zároveň poslancom zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Poslanec informoval svojich kolegov o tom,
že želiezovské slovenské gymnázium v školskom roku 2017/2018 neotvorí prvý a druhý
ročník. „Zostávajú dve triedy, tretia a štvrtá,
prvý a druhý ročník je rozpustený. Gymnázium má momentálne štyroch pedagogických
zamestnancov – troch učiteľov, riaditeľa a
jedného nepedagogického zamestnanca. Ostatní pracujú ako externí zamestnanci. Keď

takýto stav zostane, slovenské gymnázium v
Želiezovciach o dva roky zanikne,” povedal
poslanec. Z diskusných príspevkov poslancov vyplynulo, že v tomto nepriaznivo sa
vyíjajúcom procese zohráva úlohu vznik
nových škôl, ale aj nedostatočná kvalita želiezovskej inštitúcie. Pre porovnanie so situáciou v Leviciach Tibor Csenger poznamenal,
že napriek tomu, že v meste vzniklo nové,
cirkevné gymnázium, Gymnázium Andreja
Vrábla sa rozširuje a otvára triedy s vyše 30
študentmi.
Podľa Mareka Kepku v maďarskom gymnáziu zatiaľ také vážne problémy nie sú, hoci aj
tam je znateľný úbytok študentov. Riaditeľka
požiadala a aj dostala výnimku na minimálny
počet študentov v triede, čo sa v slovenskom
→2
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Zasadnutie MsZ
k zmenám
v projekte ...
Pre účely zmeny a doplnenia uznesenia k žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)
pre projekt prístavby k objektu Materskej školy v Mikule bolo 12. júla zvolané 34. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Želiezovciach.
Uznesenie k projetku s názvom Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v meste Želiezovce rozšírením priestorov materskej školy prístavbou
v mestskej časti Mikula poslanci prerokovali
a odsúhlasili. MsZ v ňom schvaľuje predloženie žiadosti o NFP, zabezpečenie realizácie
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
príspevku, zabezpečenie jeho spolufinancovania vo výške 10 035 eur a financovania prípadných neoprávnených nákladov. Na návrh
poslankyne Marianny Šedivej bola schválená
odmena hlavnému kontrolórovi vo výške 10
% jeho platu.
V záverečnej všeobecnej diskusii júlového
zasadnutia MsZ primátor na poslanecký
podnet zrekapituloval, aké projektové
dokumentácie sa nachádzajú na mestskom
úrade. Informoval aj o tom, že rokoval
so zástupcami prevádzkovateľa vodnej
elektrárne o náhradnej výsadbe stromov a
finančnom príspevku spoločnosti na opravu
cesty v Mikule. (ik)

Nájomná zmluva s PD Pohronie
schválená
Zvolanie 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva si vyžiadala potreba prerokovania návrhu nájomnej zmluvy medzi Poľnohospodárskym družstvom Pohronie a mestom. Jej
predmetom je pozemok popri brehu Hrona,
cez ktorý by mala viesť cyklistická trasa.
Na rokovaní bol prítomný konateľ PD
Pohronie Ján Cserba, podľa ktorého došlo
k nedorozumeniu, keď sa nepodpísanie
zmluvy o zriadení vecného bremena na
pozemky družstva interpretovalo
ako nepodporenie investičného
zámeru mesta. Podľa neho neexistuje žiadny spor medzi družstvom a
mestom, naopak, družstvu išlo o to,
aby mesto mohlo začať konať v oblasti získania stavebného povolenia
bez finančného zaťaženia. Preto pripravili variant riešenia: Dať všetky
dotknuté pozemky do prenájmu za
1 euro a keď bude projekt úspešný,
pokračovať v rokovaní o vyriešení
vzťahu mesta k pozemkom, a keď
úspešný nebude, vrátia sa naspäť.
Celé to tak bude stáť 1 euro.
Mestské zastupiteľstvo schválilo
návrh nájomnej zmluvy medzi Poľnohospodárskym družstvom Pohronie Želiezovce
a mestom v záujme prípravy projektu Cyklistické trasy v Želiezovciach - zvýšenie
atraktivity a prepravnej kapacity nemoto-

rovej dopravy.
Pavel Polka vystúpil s interpeláciou na primátora mesta, aby pripravil informáciu o
efektivite práce mestskej polície, o jej spolupráci s PZ SR. Odôvodňoval to údajnými
pribúdajúcimi sťažnosťami občanov na alibistický a v niektorých prípadoch arogantný
prístup jej príslušníkov.
V diskusií sa hovorilo o situácií na Gymnáziu Želiezovce po tom, čo nebol otvorený

rezervného fondu na riešenie havarijného
stavu sociálnych zariadení v budove štadióna MŠK bol na zasadnutí 29. júna stiahnutý
z rokovania. Na augustové zasadnutie bol
materiál doplnený o konkretizované položky nákladov. Poslancom však prekážal
spôsob, že sa vykonávali práce nad rámec
schváleného rozpočtu.
Poslanec Tibor Csenger uviedol, že keďže
Komisia ekonomiky nezasadala, nepozná
jej názor, ale nech sa vyjadria jednotliví poslanci k primeranosti nákladov a či boli zariadenia štadióna MŠK skutočne v havarijnom stave, najlepšie posúdi predseda MŠK.
Poslanec a predseda MŠK Ladislav Sokol sa
vyjadril, že vykonané práce boli potrebné.
Kazimír Kovács navrhol do budúcnosti, aby
sme sa vyvarovali podobných problémov a v

realizácie investičnej akcie, aby sa zvolalo
mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva.
Zároveň vyzval poslancov, aby návrh podporili, keďže práce sú už urobené.
„Som zástancom okamžitého riešenia vzniknutých problémov. Vychádzal som z toho, že
všetci, čo sme tu, podporujeme financovanie
toho, čo má zmysel. Je to pre našich občanov a to je pre mňa to základné kritérium,“
povedal primátor a dodal: „Myslím si, že
môžeme skonštatovať, že všetko je v havarijnom stave. To slovo síce ľudí irituje,
ale ak mám byť férový, tak v prvom rade
sú v havarijnom stave všetky komunikácie, tie sa týkajú väčšiny občanov. V
havarijnom stave je strešná krytina na
budove Základnej školy s VJM, v takom
stave bola aj telocvičňa T18. Takmer všetky
naše budovy sú v zlom technickom stave.“
Podľa primátora je dobre, že sa tá 50-ročná budova dala do poriadku a bude slúžiť
občanom a takýmto spôsobom by sme mali
pokračovať.
Poslanec Miroslav Kriška avizoval, že bude
hlasovať proti. Hlasovania sa zdržali traja
poslanci a návrh bol prijatý.
(šh)

prvý ročník. Podľa poslancov hrozí, že ak
zanikne slovenské gymnázium, maďarské ho
bude nasledovať aj pre neschopnosť pokryť
prevádzkové náklady budovy.
(šh)

Gymnázium v
Primátor: Všetko je v havarijnom stave
ohrození
Návrh na schválenie čerpania prostriedkov
prípadoch zistenia havarijného stavu počas

1→

gymnáziu neudialo. Prípadné zrušenie jedného gymnázia však bude mať dopad aj na
druhú inštitúciu, sídliacu v budove, ktorá ju
nebude schopná prevádzkovať.
Diskutujúci sa zhodli, že by bolo vhodné
zvolať k tejto otázke rozšírenú školskú radu,
na ktorej by dotknutí mohli sformovať svoje
stanovisko, načrtnúť možné úlohy a alternatívy. Jednou z alternatív, ako zachrániť, resp.
rozvíjať stredné školstvo v meste, ktorá sa
v ostatnej dobe skloňuje stále častejšie, je
snaha o otvorenie strednej odbornej školy s
profesiami uplatniteľnými v priemyselných
závodoch v meste a jeho okolí.
(ik)

Opravu sociálnych...
1→

Zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku vo vlastníctve mesta spoločnosti
KLM real estate z dôvodu hodného
osobitného zreteľa za cenu 1 euro. Zámerom nájomcu je vybudovať na tejto časti
parcely (za budúcim nákupným centrom)
verejno-prospešnú komunikáciu.

Schválené bolo zrušenie bývalej drobnej
prevádzkarne - obecného podniku Mestský národný výbor v Želiezovciach a bolo
uložené podanie návrhu na jeho vymazanie z Obchodného registra Obchodného
súdu v Nitre.
(šh)
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Záujemcovia môžu opäť žiadať o dotácie
Samospráva koncom augusta zverejnila na
svojej webovej stránke informáciu o možnosti požiadať o dotácie z mestského rozpočtu. Môžu tak urobiť občianske združenia a
organizácie na jeho území. Znamená to, že
dotačný systém, ktorý bol po viacerých rokoch nečinnosti obnovený v minulom roku,
bude aktívny aj v ďalšom období. V rozpočte
je na účel transferov tohto typu vyčlenených
34 tis. eur.
Podľa VZN č. 4/2017 o podmienkach posky-

tovania dotácií z rozpočtu mesta sa finančná
podpora poskytne v troch oblastiach: telovýchova a šport, kultúrno-spoločenské aktivity
a záujmovo-spoločenské organizácie a združenia. Aby sa predišlo prípadným chybám v
žiadostiach, záujemcovia môžu svoje žiadosti
prekonzultovať ešte pred ich podaním na oddelení ekonomiky a hospodárenia školských
zariadení mestského úradu. Konečným
termínom na podávanie žiadostí o dotáciu je
31. október 2017.
(ik)

Dotácie s novými pravidlami
Mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom
rokovaní schválilo nové všeobecne-záväzné
nariadenie o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta. Nové VZN prináša
niekoľko výrazných zmien oproti nariadeniu
z roku 2009. Uvádzame niekoľko hlavných
charakteristík nového nariadenia.
Z dvoch zdrojov
Jedným z novozavedených pravidiel je,
že 90 % objemu dotácií prideľuje mestské
zastupiteľstvo na podobnom princípe ako
doteraz, v 10 % bude mať túto právomoc
primátor v priebehu roka. Upresnené je aj
použitie dotácií, resp. okruh činností, na
ktoré sa dotácia neposkytuje. Neposkytuje sa
dotácia na alkohol alebo tabakové výrobky,
honoráre, mzdy alebo odmeny, nemôže ju
čerpať ani subjekt, ktorý v predchádzajúcom
roku použil dotáciu na iný účel, ako bol
určený, nepredložil jej vyúčtovanie alebo má
k mestu nesplnené záväzky.
Na čo je možné čerpať dotáciu?
Dotácie sa po novom poskytujú v troch

oblastiach. V oblasti telovýchova a šport
na podporu tradičných, masových
športových alebo turistických podujatí,
športových
organizácií,
zvyšovanie
výkonnostnej
úrovne
športových
talentov alebo podporu športovcov
reprezentujúcich
mesto. V
oblasti
kultúrno-spoločenských aktivít na tvorbu
a šírenie kultúrnych, spoločenských a
duchovných hodnôt, podujatia mestského
alebo vyššieho charakteru, podporu
záujmovo-umeleckých telies a činností,
kultúrnu tvorivosť a voľnočasové kultúrne
aktivity mládeže, rozvoj kultúry menšín
a tradičnej ľudovej kultúry, resp. na
podporu edičnej a vydavateľskej činnosti,
zameranej najmä na propagáciu mesta. V
oblasti podpory organizácií a združení sa
dotácia poskytuje na propagáciu činnosti,
budovanie atrakcií, humanitárnu a
charitatívnu činnosť, zdravotníctvo, životné
prostredie a budovanie oddychových zón
a na rozvoj partnerských vzťahov.

Termíny
Presné informácie zverejní mestský úrad
každý rok do 1. septembra na svojej webovej
stránke a v mestských novinách. Konečný
termín na podanie žiadosti je 31. október,
prípadné doplnenie alebo poskytnutie
ďalších údajov je možné do 10. novembra
a mestské zastupiteľstvo rozhodne o
žiadostiach najneskôr do konca februára.
Výnimku tvorí poskytnutie dotácie v
priebehu roka vo výnimočných prípadoch
a pridelenie dotácie primátorom mesta.
V tomto prípade je možné sa o dotácie
uchádzať v priebehu celého roka. Primátor
o pridelení tohto typu dotácie rozhoduje
sám, je však povinný o svojom rozhodnutí
informovať MsZ.
Pred podaním žiadostí je vhodné sa
o detailoch a potrebných prílohách
informovať na mestskom úrade, resp.
preštudovať si celé nariadenie, ktoré je
k dispozícii na webovej stránke mesta v
sekcii Samospráva/VZN.
(ik)

Zimný štadión nebude, bol by pridrahý
Zdá sa, že postupom času sa šanca na výstavbu hokejovej haly v Želiezovciach úplne
vytráca. Zo začiatku sľubne sa vyvíjajúca
možnosť sa zverejnením ďalších detailov stáva nereálnou. Primátor nedávno informoval
o tom, že hokejový zväz (SZĽH) spresnil niektoré požiadavky na výstavbu a prevádzkovanie haly. Práve preto vidí výstavbu objektu
ako nereálnu napriek tomu, že podľa SZĽH
malo mesto Želiezovce reálnu šancu dostať
sa medzi prvých 10 samospráv na Slovensku,
kde sa takáto výstavba uskutoční.
I keď samotnú výstavbu objektu financuje
SZĽH, samospráva podľa ponúknutého
modelu
musí
zabezpečiť
výstavbu
inžinierskych sietí – vodovodu, kanalizačnej,
plynovej, elektrickej prípojky, prístupovej
cesty či parkoviska. Okrem toho sa vyžaduje
aj výstavba ďalších športovísk v okolí haly
– detského a workout ihriska, lezeckej steny a
bike parku. Aj keď niektoré z týchto objektov
už sú vybudované, náklady na výstavbu
infraštruktúry by kládli na mesto značné

finančné nároky.
Aj keby stavebnú pripravenosť
mesto dokázalo zafinancovať, čeliť
by muselo požiadavke každoročného
vykrytia polovice prevádzkových
nákladov vo výške 153 tis. eur.
Rovnakú sumu by mal zafinancovať
zväz. Financovať by to mesto mohlo
najmä zo vstupného, prenájmu časti
priestorov alebo príspevkov okolitých
obcí za využívanie objektu ich školami.
Ako ďalšie možné zdroje uvádza zväz
Nórsky finančný mechanizmus alebo
Zimný štadión teda nebude, napriek tomu sa ale podotáciu ministerstva školstva. Podľa
nuka športovísk v meste rozrastie: Za gymnáziom bolo
predstaviteľov mesta sa v prípade dvoch
postavené ďalšie multifunkčné ihrisko.
posledných spomenutých zdrojov
pravidelnosť
nedá
predpokladať,
rovnako ani to, že okolité samosprávy budú zastupiteľstvo vyzvalo k zvýšenej opatrnosti
schopné a ochotné spolufinancovať správu a poslanci boli za podporu tohto projektu
zimného štadióna. Po krátkom počítaní len za predpokladu, že si nevyžiada nereálne
musí byť jasné aj to, že príjmy z komerčnej výdavky, môžeme vyhlásiť, že ľadová hala sa
prevádzky ani zďaleka nepokryjú potrebné v Želiezovciach tak skoro stavať asi nebude.
náklady. Po zvážení faktu, že aj mestské
(ik)
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Nitriansky kraj v zrkadle štyroch rokov
Mandát poslancov krajskej samosprávy sa chýli ku koncu. 4.
novembra pôjdeme opätovne
k volebným urnám a volíme nové
vedenie samosprávneho kraja.
Tibor Csenger zo Želiezoviec
sa stal poslancom Nitrianskeho
samosprávneho kraja prvýkrát
v roku 2013. Pritom v predchádzajúcom období sa z levického
okresu ani jeden maďarský poslanec nedostal do zastupiteľstva,
dokonca zo slovenských poslancov sa prebojoval iba jeden z južnej časti jedného okresu.
Ako hodnotíte prvý cyklus
Vášho pôsobenia v Nitre?
Dosiahli ste, čo ste očakávali?
SMK pôsobila počas štyroch
rokov v opozícii, napriek tomu
bolo možné vidieť výsledky,
ktoré považovala strana za
vlastné.
Pred štyrmi rokmi sme kládli
mimoriadne veľký dôraz na to,
aby sme si získali dôveru voličov,
pretože v predošlom období náš
región očividne nebol reprezentovaný v dostatočnej miere. Bola to
trpká skúsenosť. Napriek tomu, že
sa z Levického okresu dostalo do
zastupiteľstva deväť poslancov, oni
pochádzali väčšinou zo severných
regiónov a pre nich región rozprestierajúci sa pod Levicami (Šahy a
Želiezovce) nebol prioritou. Problémy menšieho regiónu pozná len
ten, ktorý v ňom žije dennodenne,
tieto problémy sa nedajú riešiť na
diaľku. Prostredie mi bolo spočiatku nové, vyžaduje si určitý čas,
aby si naň človek zvykol, aby sa
v tom vyznal, ale keď sa to stalo,
tak som v tom už vedel chodiť.
Prácu sme začali ako opozícia s
pätnástimi frakciami v 54-člennom zastupiteľstve, ale mocenské
pomery sa postupom času zmenili, keď po parlamentných voľbách
v roku 2016 krajské riadenie so
stranami Smer a KDH už nebolo
také transparentné ako spočiatku.
Vznikali veľmi zaujímavé politické situácie, lebo Smer so svojimi
22 poslancami už nemal potrebnú
väčšinu a tak sa zastupiteľstvo
stalo „trojnohým“. Druhou najsilnejšou frakciou bola tá naša
– frakcia SMK, tretia bola frakcia
KDH s trinástimi poslancami, ďalej sa tam dostali štyria nezávislí
a aj z iných strán, ktorým sa však
nepodarilo vytvoriť frakciu, preto
ich priestor pohybu bol ohraniče-

ný. Aby Nitriansky kraj bol aj naďalej akcieschopný, z troch frakcií
dve museli hlasovať spolu, aby
predkladané materiály prechádzali. Tým sa vyskytli možnosti
pre frakciu SMK, aby pomocou
politických dohovorov a dohôd
presadila priority pre ňu dôležité.
Ja si myslím, že na základe toho sa
nám podarilo dosiahnuť výsledky,
ktoré sú v záujme našich voličov
a obyvateľov nášho regiónu.
Môžeme z nich niekoľko spomenúť? Podľa skúsenosti veľa
ľudí nemá prehľad o štátnych,
krajských a regionálnych právomociach.
Je to pravda, s tým sa veľakrát
konfrontujeme aj my. Často sa stáva, že nás berú na zodpovednosť
aj za riešenie problémov, v ktorých
nie sme kompetentní. Je dôležité si
ozrejmiť, v ktorých oblastiach má
samosprávny kraj kompetencie.
Rozdeľme ich na menšie skupiny.
Medzi naše kompetencie patrí
údržba komunikácií 2. a 3. triedy, zodpovedáme za inštitúcie,
vrátane stredných škôl a domovov
dôchodcov, ktorých zriaďovateľom
je samosprávny kraj, ďalej zabezpečujeme autobusovú hromadnú
dopravu, posudzujeme kultúrne,
športové dotácie a dotácie v cestovnom ruchu a zabezpečujeme
transparentnosť cestovného ruchu
nášho kraja. V neposlednom rade
dohliadame na hospodárenie s
majetkom a na rôzne investície,
lebo kraj disponuje veľkým počtom nehnuteľností, takmer 250
objektami. Okrem iného sem patrí
aj poliklinika v Štúrove a Šali,
nemocnica v Leviciach, Komárne
a v Topoľčanoch, ale patria sem
aj budovy stredných škôl, okresné
múzeá, knižnice, regionálne osvetové strediská a iné.
V Želiezovciach je NSK majiteľom
budovy a zriaďovateľom oboch
gymnázií a domova dôchodcov
Perla. Čo sa týka bývalej budovy
maďarského gymnázia, jej situáciu sa už podarilo vyriešiť. Predali
ju a opäť ju využívajú Želiezovčania, budú tam prevádzkovať jasle
a materskú školu (Touto témou sa
zaoberáme v inom článku).
Hovorme teraz o konkrétnostiach, ktoré sa týkajú nášho
užšieho regiónu…
Začínajme s obnovou cestných
komunikácií. Podarilo sa nám
obnoviť viac úsekov cestných ko-

munikácií, ktorých zriaďovateľom
je kraj. Posledný úsek cesty (12,1
km) medzi Šahami a Pastovcami (II/564) sa obnovil za 1,25
miliónov eur. Frekventovane sa
týka nášho regiónu obnova úseku
cestnej komunikácie Levice-Géňa-Starý Hrádok (3,8 km) za 265
tisíc eur. Úsek medzi Mýtnymi
Ludanmi a Hontianskou Vrbicou (3,5 km) sa obnovil za 235
tisíc eur. Menšie rekonštrukcie sa
uskutočnili aj na menších úsekoch
medzi Plášťovcami, Šahami a
Tešmakom. Medzi Lokom a Bešou
a medzi Tekovskými Lužanmi
a Pozbou. V Želiezovciach sa
zatiaľ uskutočnila rekonštrukcia
0,9 kilometrového úseku zo strany
Veľkého
Dvora,
v ktorej pokračujú
v priebehu jesene
cez Ulicu kpt. Nálepku až po park
(4,2 km – 398 tisíc
eur). Obnoví sa
aj časť cestnej komunikácie od Želiezoviec smerom
na Sikenicu na
úseku 1,2 km (od
štadióna). V rámci
toho sa bude riešiť
aj križovatka pred
úradom
práce,
ktorá obyvateľom
spôsobila
veľa
problémov.
Na
jeseň dôjde k rekonštrukcii cestnej komunikácie
medzi
Veľkými
Ludincami a Farnou (3,7 km
– 243 tisíc eur), medzi Farnou
a Čakou (1,2 km – 115 tisíc
eur), medzi Jurom nad Hronom
a Starým Hrádkom (1,3 km – 120
tisíc eur) a v neposlednom rade
medzi Zalabou a Sikeničkou (2,5
km – 229 tisíc eur). Okrem toho
v lete sa odovzdá v Leviciach na
Ludanskej ceste dávno očakávaný kruhový objazd za 430 tisíc
eur. Podľa vnútorného poriadku
kraja, na každú investíciu treba
vypísať konkurz a poslanci si
musia vybrať najprimeranejší a
najvhodnejší návrh. Niektoré firmy však uvádzajú skreslené čísla
len preto, aby vyhrali tender a tak
nespĺňajú ani určité kritériá. Preto
sa už viackrát opakovalo, že sa nevedeli držať termínov a stalo sa už
aj to, že v priebehu procesu museli

meniť realizátora. Tieto činitele
sú bohužiaľ nepredvídateľné, ale
v značnej miere môžu zdržiavať
harmonogram realizácií.
Z rozpočtu Nitrianskeho kraja
sa financujú aj projekty miestnej akčnej skupiny Dolnohronské rozvojové partnerstvo v
rámci programu Leader...
Áno, 33 tisíc eurami ročne. Z
tohto zdroja v želiezovskom regióne renovovali sieť ampliónov vo
Svodove, postavili detské ihrisko v
Mikule a modernizovali park.
Ako NSK podporoval inštitúcie
v regióne?
V uplynulých rokoch bol domov
dôchodcov Perla komplexne renovovaný v sume 210 tisíc eur.

Budovy dvoch gymnázií nebolo
potrebné renovovať, lebo ich už
predtým prestavali. Veľa rokov
však chýbala miestnosť na telesnú
výchovu ohľadom toho, že veľká
telocvična bola do takej miery
poškodená, že veľa rokov bola
nepoužiteľná. Nakoniec padlo
rozhodnutie, že vďaka výmene
pozemku kraj odovzdal objekt
mestu Želiezovce, tým sa odstránila prekážka pred jej renováciou,
ktorá sa sčasti uskutočnila v roku
2016. Na pozemku, ktorý dostalo
mesto, konkrétne na parcele za
slovenskou základnou školou,
kraj postaví z vlastných nákladov multifunkčné ihrisko v sume
65 tisíc eur. Odovzdajú ho ešte v
septembri tohto roka. Multifunkčné ihrisko budú využívať predovšetkým žiaci dvoch gymnázií, ale
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bude dostupné aj pre miestnych
obyvateľov. Musím ešte spomenúť
renováciu domova dôchodcov v
Lontove, ktorá sa začne na jeseň
(850 tisíc eur) a riešenie problémov s parkovaním, ktoré trápi
návštevníkov levickej nemocnice.
Budú vytvorené nové parkovacie
miesta v sume 700 tisíc eur. Podobne sme podporili aj renováciu
Tekovského múzea a budovu
okresnej knižnice v Leviciach.
V uplynulom období došlo k
nárastu kultúrnych a športových dotácií a dotácií v cestovnom ruchu...
Súhrn kultúrnych a športových dotácií a dotácií v cestovnom ruchu
rastie z roka na rok. V roku 2017
dostali Želiezovce 17 tisíc eur (v
predchádzajúcich rokoch: v roku
2014 4000 eur, v roku 2015 4885
eur a v roku 2016 3560 eur). V
uplynulých štyroch rokoch to bolo
pre želiezovské civilné organizácie
30 tisíc eur a želiezovská lokalita
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má podiel na 93 386-eurovej dotácii. Organizácie v želiezovskom
a v šahanskom regióne na rozvoj
kultúry a športu dostali v uplynulých štyroch rokoch 181 116 eur.
Tieto sumy sú značné, lebo vďaka
nim už môžeme podporovať aj
také iniciatívy, ktoré predtým charakterizoval nedostatok zdrojov.
Aj riešenie nešťastného stavu
levickej nemocnice je na dosah
ruky.
Nešťastný stav levickej nemocnice patrí medzi najzávažnejšie
problémy regiónu. Z nemocníc,
ktoré sa nachádzajú na území
Nitrianskeho kraja, práve táto
bola posledná, ktorú zriaďoval
štát a bola vo vlastníctve kraja.
Prevádzka sa v prípade ostatných
nemocníc dostala do súkromnej
sféry a z dosiahnutých výsledkov
vyplýva, že je to schodná cesta,
lebo úroveň tých nemocníc, ktoré
sa dostali do súkromných rúk, sa
značne zlepšila, ako napríklad v

prípade komárňanskej a topoľčianskej nemocnice. Na augustovom zasadnutí sme schválili,
že levickú nemocnicu dáme do
dlhodobého prenájmu akciovej
spoločnosti AGEL SK, ktorá
prevádzkuje okrem inéhom aj
komárňanskú nemocnicu, ďalších
deväť nemocníc na Slovensku a
ďalších dvadsaťtri v Českej republike. Podľa investora na renováciu
a rozvoj nemocnice vyčlení 8 mi-

liónov eur. Pevne verím, že sa to
aj uskutoční a nemocnica okresu
dosiahne konečne očakávanú
úroveň, ktorú by si občania nášho
regiónu zaslúžili.
Koniec koncov si myslím, že nás
ešte čaká veľa práce, musíme ešte
vyriešiť mnoho problémov, ale
začatá cesta očividne prináša výsledky a pevne verím, že musíme
pokračovať v tejto ceste.
Ákos Csonka

Už aj Mikula má svoj deň

Na počesť 73. výročia SNP

Tanečná zábava trvala do neskorých večerných hodín.
Výsledky súťaže vo varení gulášových špecialít: 1.
družstvo TM - Šarovce, Marian Tóth, Miroslav Tomek;
2. družstvo športového klubu pri ÚVTOS Želiezovce; 3.
družstvo Miroslav Varga, Ján Galla.
(šh)

Pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania
v pondelok 28. augusta v obradnej sále MsÚ slávnostne
zasadala Základná organizácia SZPB. Zasadnutia sa
zúčastnil aj primátor mesta Ondrej Juhász. Potom spoločne
s viceprimátorom Gézom Nagyom a zamestnancami MsÚ
položili vence k Pomníku padlým na Námestí sv. Jakuba.
Na druhý deň sa stretli na strelnici klubu Magnum, kde strávili
príjemný večer pri vatre, guláši a speve slovenských a ruských
ľudových a partizánskych piesní s folklórnou skupinou
Vrbovianka.
(šh)

V sobotu 15. júla sa v Mikulskom parčíku prvýkrát
uskutočnilo podujatie pod názvom Deň Mikuly. Išlo vlastne
o 7. ročník súťaže vo varení gulášových špecialít obohatený
o kultúrny program a rôzne atrakcie pre deti, stánky s
občerstvením a všetko, čo k takej slávnosti patrí.
Ako bolo vidno na návštevnosti, podujatie sa vydarilo.
Nepochybne k tomu prispeli aj vystúpenia folklórnych
súborov Kincső a
Čakančanka,
tanečnej
skupiny
Arizona a počasie, ktoré okrem drobného incidentu niekoľkominútového dažďa a vetra, bolo inak slnečné.

Ako už býva zvykom, iniciátorom osláv výročí významných
udalostí našej histórie sú miestne organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov a Matice slovenskej v
spolupráci so športovým streleckým klubom Magnum za
výraznej podpory a spoluúčasti mesta Želiezovce.
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Ľudovou piesňou a tancom k tradícii
V Základnej škole Želiezovce
sa kladie veľký dôraz na prezentovanie slovenských ľudových tradícií v rámci školských i mimoškolských akcií.
V rámci projektu „Ľudovou piesňou a tancom k tradícii“ sme v spolupráci so
Základnou školou, Mierová
67 Želiezovce cez Nitriansky
samosprávny kraj získali
finančné prostriedky na rapkáčiky a na zakúpenie spotrebného materiálu na ušitie
detských ľudových krojov.
V našej ZŠ pracuje krúžok
s názvom Ľudové tance, ktorý je zameraný
na šírenie a propagáciu ľudových tradícií.
Náplňou krúžku je nacvičovanie ľudových
tancov, piesní a hier a ich predvedenie na
verejných podujatiach v rámci školy i mesta
Želiezovce. Nedávno sa deti predviedli v no-

Letné podujatia
v knižnici

V júli navštívili knižnicu deti z 2 letných
táborov. Účastníci tábora CVČ sa oboznámili so vznikom knihy a vypočuli si pekný
príbeh o stratených písmenkách. Deti pod
vedením učiteľky Kláry Bogolepovej si vyhľadávali informácie z pripravených kníh o
stredoveku pre svoj projekt.

vých krojoch na Dni detí, na slávnostnom
ukončení školského roka a už teraz sa tešia
na september, kedy majú naplánované vystúpenie k sviatku Úcta k starším pre Jednotu
dôchodcov v Želiezovciach.
Miroslava Bieliková

Pre bezpečnejšiu dopravu
V ostatnom období sme
sa
v našich
novinách
viackrát
zmienili
o nepríjemnostiach,
spôsobených
pohybom
cyklistov po chodníkoch
alebo
naopak.
Jeden
z občanov, ktorý mal ako
chodec kolíziu s cyklistom
na chodníku, dokonca
o tejto
problematike
referoval aj mestskému
zastupiteľstvu so žiadosťou
o nápravu.
Mestská
polícia, ktorá už cyklistov
upozorňovala na to, že
na chodníku pre peších nemajú čo hľadať,
dostala pokyny k prísnejším zásahom.
Z pohľadu mesta však boli vykonané aj
ďalšie opatrenia.
Všeobecne prijatým princípom v oblasti
plánovania dopravy v mestách je podľa
možností oddelenie jednotlivých typov
dopráv, najmä z dôvodu bezpečnosti
ich účastníkov. Pri rozvoji mestských
cyklochodníkov sa myslelo aj na túto
zásadu. Prvá etapa rekonštrukcie námestia
– obnova súbežných chodníkov na jeho
severnej strane prebiehala v tomto duchu.
Jeden z nich slúži pre peších, druhý pre
cyklistov a oddelené sú pásmom verejnej
zelene, tak ako predtým. (Ako vidíme aj
na fotke, pásy sú síce oddelené, ich správne
využívanie však ešte má trhliny.) Blízke
novovybudované detské ihrisko bude od
chodníka oddeľovať taktiež pásmo zelene,
keďže však pre stavebné normy bolo
potrebné rekonštruované komunikácie

V rámci cyklu „Ďalekohľadom medzi ľudí“
k nám v júli aj v auguste zavítala Tekovská
hvezdáreň Levice. V júli sa záujemcovia
dozvedeli informácie o slnečných cykloch,
škvrnách, slnečnej aktivite a ďalšie zaujímavosti o vesmíre, v auguste mohli pozorovať
slnečné škvrny.

rozšíriť, pôvodný pás kríkov bol nahradený
novým.
(foto: ik)

Na zájazde
v Ostrihome

Členovia ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých v Želiezovciach sa
28. júna zúčastnili zájazdu v Ostrihome.
Navštívili katedrálu Panny Márie a sv.
Adalberta, ale mali možnosť pozrieť si
aj hrobky kostola, klenotnicu, panoramatickú miestnosť a prehliadnuť si
okolie z kupoly baziliky. Po prehliadke si
účastníci zájazdu oddýchli na kúpalisku
Aquasziget. Zo zájazdu sa želiezovskí členovia SZTP vracali s bohatými zážitkami.
Projekt bol realizovaný s finančným príspevkom mesta Želiezovce.
Melánia Pintesová,
predsedníčka ZO SZTP Želiezovce

Dňa 8. augusta sa uskutočnil 11. ročník letného prázdninového podujatia pod názvom
Naše mesto – mesto pokladov. Malí aj veľkí
hľadači pokladov objavovali pamätihodnosti Želiezoviec. Každý účastník na konci
putovania dostal pamätný list a zaujímavé
darčeky.
(msk)
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V sobotu 2. septembra sa na
farskom dvore i Námestí sv.
Jakuba tancovalo, spievalo,
maľovalo na tvár, jazdilo na
koni, súťažilo... Zároveň sa
aj prostredníctvom historických fotografií a prehliadky
pripomínala minulosť Kostola sv. Jakuba a želiezovskej
rímsko-katolíckej farnosti,
ktorá toto podujatie pod
názvom Farský deň zorganizovala.
(šh)

Len čo bol bezbariérový prístup k cestám a chodníkom na Komenského ulici na jednej strane dokončený, začali sa práce aj
na druhej strane cesty. V rozpočte mesta na budúci rok sa počíta s budovaním bezbariérového prístupu na Ulici SNP, aby
sa bez problémov dalo dostať od námestia až k cintorínom.
Po dokončení prác tak bude celé centrum mesta vyhovovať
požiadavkám EÚ v tejto oblasti. Okrem toho budú naďalej
opravované chyby na cestách a chodníkoch.
Ako nás ďalej informoval vedúci oddelenia správy mestského
majetku a služieb MsÚ Peter Haris, prostriedky v sume 50 tis.
eur, ktoré boli v tohtoročnom rozpočte na tento účel vyčlenené,
boli použité. Oproti minulým rokom táto suma predstavuje
výrazný nárast.
V tomto roku sa práce vykonávali na Mierovej, Slnečnej, Fučíkovej, Železničnej, Letnej, Poštovej, Jilemnického, Mikulskej,
Rákócziho, Novej a Úzkej ulici.
(šh)

Dosiahnuté výsledky ZŠ Želiezovce v súťažiach
v školskom roku 2016/2017
Okresné kolo matematickej olympiády
5. ročník: Jack A. Fekete - 6. miesto, Ema
Ferdová - 12. miesto
6. ročník: Paulína Horánska - 19. miesto
7. ročník: Lea Acsaiová - 17. miesto,
8. ročník: Jakub Koprla - 2. miesto, 1. miesto
(krajské kolo: 7. miesto)
9. ročník: Veronika Pečeňová - 1. miesto (v
krajskom kole 20. miesto), Michaela Misiaková - 4. miesto
Okresné kolo chemickej olympiády
8. ročník: Jakub Koprla - 2. miesto (krajské
kolo: 13. miesto)
Okresné kolo Pytagoriády
6. ročník: Ema Ferdová - 12. miesto
8. ročník: Jakub Koprla - 2. miesto
Okresné kolo geografickej olympiády
7. ročník: Sebastian Peťovský - 5. miesto
9. ročník: Michaela Misiaková - 4. miesto,
Bernadett Boldišová - 5. miesto
Okresné kolo Zoológie
8. ročník: Dominika Szalaiová - 19. miesto
Okresné kolo technickej olympiády
7. ročník: Štefan Michlo - 8. miesto
8. ročník: Ema Tvrdá - 13. miesto, Ladislav
Šesták - 13. miesto
Okresné kolo fyzikálnej olympiády
7. ročník: Denis Bélik - 7. miesto, Adriana
Straňáková - 10. miesto, Ľubomír Chytil
- 26. miesto
9. ročník: Veronika Pečeňová - 5. miesto (v
krajskom kole 25. miesto)
Čo vieš o hviezdach?

6. ročník: Michaela Sádecká - 3. miesto
(úspešná aj v krajskom kole)
9. ročník: Veronika Pečeňová - 2. miesto
(úspešná aj v krajskom kole)
Šaliansky Maťko
- obvodné kolo: Gabriela Stojčeva (4.B) – 1.
miesto, Marek Ambrúz (6. A) – 4. miesto
- okresné kolo: Gabriela Stojčeva (4.B) - 3.
miesto
Envitalent (celoslovenská súťaž): Simone
Horhiová (5.A) - 2. miesto, Jakub Koprla

(8.A) - 3. miesto
Nádejný technik: Denis Bélik, Štefan Michlo
- 1. miesto; Dominik Szalonnáš, Kristián
Pompos - 2. miesto
Šachový turnaj
Ema Ferdová – 16. miesto, v kategórii D14 –
2. miesto; Adam Halász – 19. miesto; Samuel
Zovčák – 20. miesto, Dominik Macháček
– 23. miesto; Zoltán Benefi – 24. miesto.
(zdroj: zszeliezovce.edupage.org,
spracoval: šh)

Želiezovský dub opäť v súťaži Strom roka
– v hlasovaní podporme číslo 4
Dub letný, stojaci pred kaštieľom Esterházyovcov v želiezovskom parku, bol po roku 2010
opäť nominovaný na titul Strom roka v súťaži vyhlásenom Nadáciou Ekopolis. Prihlásil ho
kolektív pracovníkov želiezovskej pobočky Slovenskej sporiteľne, a.s.
V roku 2010 získal v tejto súťaži 3. miesto, tentoraz má šancu uspieť aj lepšie, záleží len na vôli
a ochote záujemcov hlasovať zaň. Želiezovský dub letný je pod súťažným číslom 4. V súťaži
zaváži počet hlasov, ktorý jednotlivé stromy získajú. Víťazný strom bude reprezentovať
Slovensko v poli 16 účastníkov súťaže Európsky strom roka.
Hlasovať sa dá do 30. septembra 2017 niekoľkými spôsobmi:
1. sms-kou na číslo 7773, vo formáte STROM*XX*KONTAKTNE UDAJE, kde XX je číslo z
rozsahu 1 – 12. Cena spätnej SMS správy je max. 0,20 eur s DPH. SMS hlasovanie zabezpečuje
Digital Virgo, S.A.,
2. vyplnením hlasovacieho lístka, ktorý je k dispozícii na vrátnici mestského úradu
3. online hlasovaním na http://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/strom-roka/finalisti
4. na sociálnej sieti Facebook tu: https://www.facebook.com/nadacia.ekopolis.
Želiezovský dub je v súťaži pod číslom 4. Bližšie informácie nájdete na http://www.ekopolis.sk/
zivotne-prostredie/strom-roka.
Spracoval: (ik)
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Krátka história 100 rokov
želiezovského futbalu

Družstvo dospelých v 70. rokoch

Družstvo postupujúce do III. ligy v roku 1998 – horný rad zľava: Š. Šuranský
– sponzor, F. Nyustyin – tajomník, R. Moravčík, M. Kuruc, L. Márton, T.
Rotík, R. Tóth, M. Jakab, J. Duhony, J. Csernák, P. Rácz, D. Halmo, L. Sokol
– tréner, A. Šimo – predseda MŠK, J. Burín – predseda FO MŠK. Dolný rad
zľava: M. Flašík, M. Jamriška, J. Vrecník, R. Karko, M. Páchnik, R. Burín, P.
Páchnik, A. Hegedűs, I. Szőköl – vedúci mužstva, J. Záhorský – masér.

Mikulská rozlúčka s letom

Prešlo 6 týždňov odo Dňa Mikuly, a občianske združenie Mikulčan zorganizovalo ďalšie vydarené podujatie. Pod názvom Rozlúčka s letom sa
skrýval aj 4. ročník súťaže vo varení leča. Mikulský parčík sa opäť naplnil
nielen Mikulčanmi, ale v každom prípade tými, ktorí sa tu rozhodli stráviť jeden z posledných slnečných dní v roku. (šh)

Družstvo dorastencov v roku 1977 a v roku 2009
(Dokončenie.)
S vďačnosťou tu musím
spomenúť ľudí, ktorí pri
mužstvách pôsobili ako tréneri, vedúci, športoví lekári či
aktivisti: učiteľ Eugen Nemes,
Benő Holczer, František Riedl,
Jozef Sallai, Ján Boďa, Ľudovít
Pásztor, Imrich Urbán, Dezider
Csenky, Ján Lipták, Ján Bunta,
dr. Ladislav Cirok, dr. Rajmund Szikora, dr. Štefan Janec,
dr. Ľudovít Majtán, dr. Imrich
Beszédes, Štefan Mezőlaky,
Aurel Nagy, Ľudovít Szabó,
Ján Csikós st., Alexander Fekete, Ľudovít Kormosi, Tibor
Sztranyák, Imrich Szőköl, Jozef
Juhász, Jozef Köpöncei, Ján
Mihók, Gábor Ábel, Tibor Rotyík st., Ladislav Kádasi, Géza
Nagy, Ferenc Nyustyin, Juraj
Burín, Róbert Ferda, Róbert
Riedl, Attila Mikes, Rastislav
Škrha, Ľubomír Kuruc, Štefan
Štuller, Tibor Rotík a Ladislav
Sokol. Zvlášť treba vyzdvihnúť
meno Adriána Šima, Štefana Šuránskeho alebo Jozefa Balázsa,
ktorí okrem toho, že boli funkcionármi klubu, ho aj materiálne
podporovali a súčasných hlav-

ných sponzorov Mareka Budu
a Róberta Gulyása. Zmieňme
sa aj o Gáborovi Ábelovi, Štefanovi Kurucovi a Ferencovi
Nyustyinovi, ktorí zabezpečovali kontakty s tlačenými
a elektronickými médiami,
resp. tvorili personál rozhlasu na štadióne. Vďaka patrí
všetkým, ktorí kedykoľvek
pomáhali želiezovským futbalovým družstvám, nech sú to
bývalí alebo súčasní aktívni
hráči, fanúšikovia, funkcionári
alebo sponzori. Ich spoločná
snaha prispela k storočnej
histórii. Samozrejme, vďaka
patrí aj vedúcim predstaviteľom mesta, bez ich podpory by
miestny športový život nebol
možný.
Všetko, čo tu bolo napísané,
sa opiera len o ústne podania
a niekoľko oficiálnych údajov,
bez akéhokoľvek skúmania
alebo vedeckej práce, avšak
s nádejou, že aspoň niečo sa
podarí zozbierať a uchovať pre
budúce pokolenie.
Spracoval: František Dulai
fotografie: archív MŠK
a Pavla Polku
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Želiezovčania získali bronz na futbalovej súťaži FLB
Mládežnícka organizácia Via Nova usporiadala v prvú augustovú sobotu v Moldave nad
Bodvou finále piateho ročníka futbalovej súťaže Felvidéka. O turnaji je dobré vedieť, že je
najväčšiou amatérskou ligou v malom futbale,
ktorá pokrýva takmer celé Južné Slovensko. V
tomto roku sa prihlásilo 44 mužstiev, ale do
finále sa kvalifikovalo len 12 z nich: YBS Dunajská Streda, Tôň, Dvory nad Žitavou, Farná,
Levice, Fiľakovo, Gemerská Hôrka, Debraď,
Moldava nad Bodvou a Zatín, ďalej sa súťaže
zúčastnili aj dve rómske zostavy zo Šaroviec a
Rimavskej Seče. Futbalové mužstvo obce Tôň
sa však v predposledný deň vzdalo nominácie, a preto sa finále futbalovej súťaže mohlo
zúčastniť niektoré druhé najlepšie mužstvo.
Túto možnosť využili len futbalisti Novej
Bašty a Želiezoviec, ktorí si pred oficiálnym
začiatkom finále zmerali sily. Želiezovčania
uspeli a mohli sa zúčastniť finálovej súťaže
ako dvanáste mužstvo.
Želiezovčania využili svoje príležitosti a rad
radom zdolávali svojich súperov na turnaji.

Prebojovali sa až do semifinále,
v ktorom remizovali s domácim
mužstvom 2:2, po rozstrele však
dali o gól menej ako súper. Vo finále si teda zmerali sily futbalisti Moldavy nad Bodvou s hráčmi z Levíc.
Zápas nakoniec vyhrala Moldava
nad Bodvou po penaltovom rozstrele. Okrem bronzovej medaily sa
dostala do Želiezoviec aj iná trofej,
keď geniálny útočník družstva Milan Dobiás strelil najviac gólov na
turnaji.
„Som nesmierne hrdý na svoje
mužstvo, chlapci bojovali z celého
srdca. V budúcom roku máme vytýčený nový
cieľ: získať majstrovský titul. Nazdávam sa,
že s týmto mužstvom nič nie je nemožné!
Musíme sa poďakovať aj našim sponzorom:
Ladislavovi Molnárovi – MOL Transu a Tiborovi Csengerovi – Mira Office, bez nich by
naša víťazná šnúra bola oveľa ťažšia“ – povedal manažér mužstva Ákos Csonka.

Westernový pohár v Nýrovciach

V polovici augusta sa v Nyrwest aréne v Nýrovciach uskutočnilo 7. kolo Putovného
pohára vo westernovom jazdení. Regionálna séria podujatí westernového jazdenia za účasti družstiev južného Slovenska, organizovaná občianskym združením Putovný pohár vo
westernovom jazdení z Hurbanova, sa usporadúva od roku 2010. V tomto roku má súťaž
9 kôl, ktoré sa konajú v Kolárove, Horných Salibách, Kamennom Moste, Dlhej nad Váhom,
Nesvadoch, Trnovci nad Váhom, Nýrovciach, Tvrdošovciach a Vrakuni.
V susednej obci, známej niekoľkoročnými, zato veľmi bohatými tradíciami vo westernovom
jazdení, sa predstavilo 32 pretekárov v dvoch, na viacero častí členených disciplínach pole
bending a barrel racing.
Bodové umiestnenia dosiahli aj domáci jazdci z klubu Nyrwest. V kategórii pole bending
junior obhájila Jessica Kissová v sedle Sannyho 4. miesto, v kategórii pole bending open
Brigita Beláková s koňom Shauni 5. miesto. V kategórii barrel race junior obsadila opäť
Jessica Kissová 3. miesto, Miriam Podušková v sedle Jerikho Double Rop 6. miesto.
V kategórii barrel race open si Martina Skálová v sedle Sannyho vybojovala 5. miesto, Brigita
Beláková so Shaunim skončila tesne za ňou.
(ik)

Želiezovce Beach 2017 – volejbalový turnaj

Po piatich rokoch sa v Želiezovciach opäť uskutočnil volejbalový turnaj. Dejiskom boli
piesočné ihriská plážového volejbalu v areáli Bowling Baru. Podujatie sa uskutočnilo z podnetu tímu RetroStars, organizátora retro-podujatí na území mesta a mládežníckeho spolku
Via Nova, ktorí sa rozhodli
oprášiť tradíciu volejbalových
turnajov v Bowlingu a zorganizovať nový. Na kvalitné podujatie
sa
v poslednú
augustovú
sobotu prihlásilo 24 športovcov
v siedmych družstvách, ktorí
udržiavali lopty v pohybe po celý
deň. Zámerom usporiadateľov je
pokračovať v organizovaní tejto
série podujatí a zároveň už v túto
jeseň zorganizovať podobný, ale
halový turnaj.
(tsák, foto: Regina Riedl)

Zostava Želiezoviec: Lóránt Varga, Kornél
Tóth, Milan Dobiás, Gábor Hornyák, Tamás
Szalai, Róbert Szalai, Adrián Molnár, Zoltán
Éder, Zsolt Csenger, Róbert Juhász, Péter Kurali, Róbert Szokol a Ákos Csonka.
(tsák)
FUTBAL
V. liga – dospelí –Východ
Dvory n/Ž. – Želiezovce 10:0 (6:0) V. Kráľ
5, D. Pilný, M. Illés, E. Haulík,G. Gulyás,
Z. Pásztor
Želiezovce – Levice 8:1 (3:0) S. Rotík 3,
R. Szokol 2, L. Páchnik, D. Páchnik, M.
Herceg – G. Švec
Okoličná n/O. – Želiezovce 3:0 kont.
Želiezovce - nevycestovali
Želiezovce – Starý Tekov 2:3 (2:2) S. Rotík,
R. Szokol – V. Rakica, P. Šumeraj, J. Bagala
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Kozárovce – Želiezovce 1:1 (0:1) S.
Chorvát – K. Kovács
Želiezovce – Matúškovo 6:0 (2:0) D. Burin
2 , Z. Nagy, T. Čík 2, K. Kovács
Podlužany – Želiezovce odložené na 14. 09.
2017
Želiezovce – Nový Život 2:5 (1:3) - D.
Burin, Á. Dudáš
III. liga U – 15 starší žiaci – Juhovýchod
Gabčíkovo – Želiezovce 5:0 (2:0)
Šaľa B – Želiezovce 4:1 (1:0) L. Boťťan
Želiezovce – Šoporňa 0:1 (0:0)
Veľký Meder – Želiezovce 7:0 (2:0)
III. liga U – 13 mladší žiaci – Juhovýchod
Gabčíkovo – Želiezovce 3:0 (2:0)
Šaľa B – Želiezovce 11:0 (4:0)
Želiezovce – Šoporňa 2:2 (0:0) D. Bistricky
Veľký Meder – Želiezovce 8:1 (3:0) – Á.
Tanai
(nyf)
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A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű...
7→

Karácsonyi minifocikupa lányoknak (Csata): Csapattagok: Gaál Boglárka,
9. A, Holop Veronika, 8. A, Hutai Bianka, 8. A, Klimaj Fanni, 9. B, Valenteje Jessica, 8. A, Zajac Emese, 9. A – 2. hely.
Floorball-kupa, Zselíz: Csapattagok: Behan Zsolt, 9. A, Családi Dávid, 9. A,
Jóba Kristóf, 9. B, Lakatoš Jim, 7. B, Németh Armand, 8. A, Pásztor István, 9. A,
Pásztor Leonard, 9. A, Török Viktor, 9. A – 2. hely.
Kispályás focitorna: Csapattagok: Kaszmán Tamás, 5. A, Lakatos Imre, 5. A,
Lakatos Marian, 5. B, Streda Bálint, 5. A, Miklós Zsombor, 7. B, Molnár Gábor, 6.
oszt. – járási elődöntő, 2. hely.
Futball Cup – kispályás focitorna, Léva: Csapattagok: Jóba Kristóf, 9. B, Horváth Marek, 8. B, Lakatos Dávid, 8. B, Lakatoš Jim, 7. B, Lakatoš Marian, 5. B, Lakatoš Nikolas, 6. oszt., Németh Armand, 8. A, Pásztor Leonard, 9. B, Tóth Dániel,
9. B, Török Viktor, 9. A – elődöntő: 1. hely, járási döntő: 4. hely.
Atlétika mindenkinek... (Zselíz). Balla Beatrix, 7. A, távolugrás – 1. hely;
Gaál Boglárka, 9. A, Holop Veronika, 8. A, Valenteje Jessica, 8. A, Zajac Emese,
9. A – 4 x 60 m – 1. hely, Holop Veronika, 8. A – 60 m – 1. hely és 300 m – 2.
hely, Lešťan Anabella, 9. A, 800 m – 3. hely, Levicky Rebeka, 9. A, 800 m – 2. hely,
Valenteje Jessica, 60 m – 2. hely. További résztvevők: Hutai Bianka, 8. A, Szalai
Bálint, 9. B, Tóth Dániel, 9. B és Török Viktor, 9. A.
Járási atlétikai bajnokság (Léva): távolugrás: Balla Beatrix, 7. A – 30. hely,
Gaál Boglárka, 9. A – 7. hely, magasugrás: Balla Beatrix, 7. A – 9. hely, Gaál
Boglárka, 9. A – 8. hely, 4 x 60 m: Gaál Boglárka, 9. A, Holop Veronika, 8. A,
Valenteje Jessica, 8. A, Zajac Emese, 9. A – 2. hely, 60 m futás: Holop Veronika,
8. A – 5. hely, Valenteje Jessica, 8. A – 10. hely, Szalai Bálint, 9. B – 29. hely, Vincze
Krisztián, 8. B – 36. hely, 300 m: Holop Veronika, 8. A – 8. hely, Lešťan Anabella,
9. A – 15. hely, Szalai Bálint, 9. B – 29. hely, Vincze Krisztián, 8. B – 30. hely;
800 m: Hutai Bianka, 8. A – 18. hely, Levicky Rebeka, 9. A – 9. hely, 1000 m:
Török Viktor, 9. A – 16. hely.
Polgármesteri kupa (Zselíz): Csapattagok: Jóba Kristóf, 9. B, Lakatoš Dávid,
8. B, Lakatoš Jim, 7. B, Lakatoš Marian, 5. B, Lakatoš Nikolas, 6. oszt, Németh
Armand, 8. A, Pásztor István, 9. A, Szabó Sándor, 9. B, Tóth Dániel, 9. B, Török
Viktor, 9. A – 2. hely
Sakk (Felkészítő tanár: Köteles Péter)
Oroszkai Községi Amatőr Sakkozók Klubja: Repka József, 8. B – 13. hely,
Családi Norbert, 6. oszt. – 23. hely.
Iúsági GPX Sakkbajnokság, Tolmács: Repka József, 8. B – járási 7. hely.
Járási Sakkbajnokság: Repka József, 8. B – 9. hely, Családi Dávid, 9. B – 15. hely,
Török Viktor, 9. B – 12. hely.
Összeállította: –hg–

Szavazzunk a 4-es számra!
A zselízi tölgy ismét versenyben van az Év Fája versenyen. Az
Esterházy-kastély előtt álló nyári tölgyet 2010 után ismét benevezték
az Év Fája országos versenybe, amelyet az Ekopolis Alapítvány hirdetett meg. Ezúttal a Szlovák Takarékpénztár zselízi fiókjának dolgozói
döntöttek úgy, hogy benevezik a versenybe.
2010-ben a zselízi tölgy a 3. helyet szerezte meg. Ezúttal akár előkelőbb helyen is végezhet, minden csupán a lakosság szavazási kedvén
múlik. A zselízi fát a 4-es szám alatt találjuk meg. A versenyben az
egyes fákra leadott szavazatok mennyisége a döntő. A győztes fa Szlovákiát képviseli majd az Év Európai Fája nemzetközi versenyben.
Szavazni 2017. szeptember 30-ig lehet többféleképpen:
1. sms formájában a 7773-as számon a következő formátumban:
STROM*XX*ELÉRHETŐSÉG, ahol az XX a fa száma 1-től 12-ig. A
válasz sms ára 0,20 euró ÁFÁ-val.
2. a városi hivatal bejáratánál található szavazócédula kitöltésével
3. online szavazással a http://ekopolis.sk/zivotne-prostredie/stromroka/finalisti honlapon
4. facebookon a https://www.facebook.com/nadacia.ekopolis címen.
Még egyszer: a zselízi tölgyet a 4-es szám alatt találjuk. Bővebb tájékoztatás a http://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/strom-roka
honlapon.
(ik)

Kronika - Krónika

Prišli na svet – Világra jöttek

3. 7. Kasandra Lakatošová, 17. 7. Dávid Laco, 19. 7. Peter
Nagy, 26. 7. Sofia Gaálová, 29. 7. Žofia Veresová, 4. 8.
Šarlota Fábryová, 6. 8. Kristián Kolompár, Alex Pásztor

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

5. 8. Dóra Nyúl (Levcie) – Csaba Cserba (Želiezovce), 12.
8. Xénia Dávidová – Martin Vlčko (obaja Želiezovce), 28.
8. Andrea Medová (Želiezovce) – Péter Bernáth (Budapešť),
30. 08. Katarína Víziová – Jozef Šándor (obaja Želiezovce),
2. 9. Lucia Rakitová– Patrik Strnad (obaja Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
M. Horváthová
R. Juhász
P. Kis
A. Kocsisová
K. Lakatošová
K. Reménységová
M. Szurdiová
E. Vékonyová
D. Vörös

15. 09.
19. 09.
20. 09.
01. 09.
16. 09.
05. 09.
21. 09.
20. 09.
30. 09.

60
Ľ. Drozdík
L. Horhi
M. Petriková
E. Szusztor
K. Šipošová
O. Šuba

24. 09.
16. 09.
16. 09.
06. 09.
15. 09.
17. 09.

70
L. Dulaiová
F. Farkaš
M. Goga
O. Hlavatý
J. Kiš
J. Krajčík
E. Kulcsár
J. Kyselicová
V. Nagy
J. Pompoš
O. Šedivý

04. 09.
13. 09.
06. 09.
26. 09.
18. 09.
07. 09.
24. 09.
19. 09.
4. 09.
10. 09.
18. 09.

80
M. Napová
J. Rózsová
Ľ. Skalická
A. Sloboda

11. 09.
04. 09.
16. 09.
07. 09.

Opustili nás – Elhunytak

13. 7. Mária Kišová (T. Lužany, 83 r.), 15. 7. Helena
Demeterová (Želiezovce, 66 r.), Jozef Krajč (Kuraľany, 81
r.), Gabriel Baláž (Kukučínov, 69 r.), 25. 7. Irena Nagyová
(Farná, 76 r.), 29. 7. Ján Dulai (Želiezovce, 84 r.), 5. 8. Anna
Križovičová (Želiezovce, 93 r.), 6. 8. Ján Žula (Želiezovce,
65 r.), 8. 8. Magdaléna Bálintová (Želiezovce, 64 r.), 9. 8.
Dezider Kemencei (Želiezovce, 84 r.), 11. 8. Anna Vargová
(Želiezovce, 83 r.), 14. 8. Ondrej Drozdík (Želiezovce, 60
r.), 16. 8. Margita Vargová (Želiezovce, 82 r.), 24. 8. Gejza
Černák (Bielovce, 91 r.)
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Počítadlo stavu mestskej kasy
Položka
Zostatky na bankových účtoch
Záväzky voči dodávateľom
Dlhodobé investičné úvery
Zadlženosť na obyvateľa

31. 12. 2013

31. 12. 2014

103 707,20 €
141 672,48 €
1 576 398,68 €
220,50 €

38 716,00 €
115 466,64 €
1 371 866,68 €
193,54 €

31.12. 2015
139 198,49 €
89 239,29 €
1 106 270,68 €
157,61 €

31. 8. 2017

31. 12. 2016
885 326,42
93 098,52
1 470 648,80
210,66

€
€
€
€

1 025 000,69 €
61 226,02 €
1 341 352,80 €
-

Harmonogram vývozu triedeného odpadu
Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 25. septembra, 23. októbra, 27. novembra a 19.
decembra.
Z ulíc: Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá,
Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova,
Jesenského, SNP /časť Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska: 26. septembra, 24. októbra,
28. novembra a 20. decembra.
Z ulíc: kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova,
Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová,
Tulipánová, Narcisová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho a
Zlatnícka: 27. septembra, 25. októbra, 29. novembra a 21. decembra.
Z obchodov: 24. augusta, 28. septembra, 26. októbra, 30. novembra a 22. decembra.

16. 9. 2017 o 16:30
hod. na námestí.
Krojovaný sprievod o
16:00 hod. spred DK.

(17-53)

Spomienka
Dňa 21. 9. 2017 uplynie 1 rok, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
S láskou spomína manželka, dcéra a vnučka.

(17-52)

Gustáv Žiak.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Benková, Jana: Musíme zostať spolu (Ikar 2017)
Simona pracuje v časopise pre ženy, no ani zďaleka nie je reportérkou, čo sa uspokojí s ľahkými námetmi. Mladá novinárka má šťastie na témy, ktoré obracajú jej život naruby.
Asher, Jay: Mŕtve dievča neklame (Slovart 2017)
Clay Jensen objaví jedného dňa pred domom zvláštnu škatuľu
s niekoľkými magnetofónovými páskami. Nahrala ich Hannah
Bakerová – spolužiačka, do ktorej bol buchnutý. No Hannah
pred dvoma týždňami spáchala samovraždu.
Knihy pochádzajú z dotácie Fondu pre podporu umenia.

Erik Kyseľ

VÁM PONÚKA

Želiezovce - Svodov 108
pri hlavnej ceste * 0903 274 703

..

NAJVAČŠÍ VÝBER

• laminátových parkiet:
korkové, keramické a laminátové
• interiérové a fasádne farby, tapety
• plastový obklad interiérový, exteriérový
• polystyrénové lišty, rozety
• prechodové a schodové lišty

VŠETKO
AKCIA NA INTERIÉROVÉ DVERE ZA SUPER
CENY
+ ZÁRUBNE A KĽUČKY
A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(

kniznicazeliezovce@gmail.com
kniznicazeliezovce.webnode.sk

Young, Paul Vm.: Chatrč (Tatran 2016)
Pozoruhodná kniha, ktorá odpovedá na odvekú otázku ľudstva: Ak je Boh všemocný, prečo nespraví poriadok s bolesťou
a zlom tohto sveta? Mack sa nevie vysporiadať s bolestnou
stratou dcéry, až si nakoniec kladie otázku : A kto je vlastne
Boh?

UNI P A R K E T

(17-35)

IX. Pohronská
verbovačka

Dos Santos, José R.: A lótusz virágai (Kossuth, 2017)
A XX. század hajnalán, a világ négy táján, Portugáliában, Japánban,
Kínában és Oroszországban új világ születik. Mintha csak Karl Marx
jóslata, „és ekkor társadalmi forradalom korszaka következik be”
válna valóra az olvasó szemei előtt.
Angermayer, K. Ch.: Kókusz kokó, a kis sárkány (Ventusz Libro, 2015)
Kokó és barátja, Oszkár a tűzfű keresésére indulnak, mert a tűzokádó
és a ragadozó sárkányok is azt hiszik, Oszkár lopta azt el. Az ereklye
viszont nélkülözhetetlen a tűzokádáshoz. Ezért hát Kokó és barátai
bátran indulnak neki a nagy feladatnak, hogy felkutassák.
Bécs (Maxim, 2016)
Legyen szó pihenésről vagy kultúráról, családi vakációról vagy akár
egyéni utazásról, fedezze fel útikönyvünk segítségével Európa legélhetőbb városát! A kivehető térképmelléklet és a számos alaprajz, és
sétatérkép biztosítja, hogy a városnézés során Ön soha ne tévedjen el.
A könyvek a Művészetért Alap támogatásából származnak.
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Zselíz csapata bronzérmes lett a
Felvidéki Labdarúgó-bajnokság döntőjében
Augusztus első szombatján szervezte meg a
Via Nova Iúsági Csoport a Felvidéki Labdarúgó-bajnokság (FLB) ötödik évadjának
döntőjét Szepsiben. A tornáról tudni kell,
hogy a legnagyobb ilyen jellegű kispályás
amatőr bajnokság, mely gyakorlatilag az
egész Felvidéket lefedi. Idén összesen 44
csapat nevezett be. A döntőbe viszont csak 12
csapat kvalifikálta magát a 12 régiós fordulóból: az YBS Dunaszerdahely, Tany, Udvard,
Farnad, Léva, Fülek, Gömörhorka, Debrőd,
Szepsi és Zétény csapata, továbbá volt két
régiós roma csapat is a FEMERO betársulásával, így Sáró és Rimaszécs is részt vett a
küzdelmekben. Tany csapata viszont az utolsó előtti napon visszamondta a nevezését,
így a legjobb második régiós csapatoknak
kínálták fel a döntőben való szereplést. Ezzel
csak Egyházasbást és Zselíz tudott élni, így
a döntő hivatalos kezdete előtt a két csapat
játszott egy mini selejtezőt, amit Zselíz nyert
meg, így ők lehettek a tizenkettedikek.
A zselíziek éltek az utólagos lehetőséggel, és
sorozatban győzték le ellenfeleiket a tornán,
egészen az elődöntőig menetelve, ahol 2:

2-es döntetlent játszottak a házigazdákkal, a büntetők során
pedig eggyel kevesebbet értékesítettek. Így a döntőben Szepsi
csapata Lévával mérte össze
erejét, ami szintén nem tudott eldőlni rendes játékidőben, így ott
is büntetők döntöttek ugyancsak
Szepsi javára.
A bronzérem mellett, egy másik
trófea is Zselízre került, nevezetesen a gólkirályi cím, melyet
a csatárkiválóság, Dobiás Milan
hódított el.
„Hihetetlenül büszke vagyok a
csapatomra, óriásit küzdöttek.
Jövőre immár bajnoki cím megszerzése a cél. Ezzel a csapattal
– úgy érzem – semmi sem lehetetlen! Külön
köszönettel tartozunk szponzorainknak,
Molnár Lászlónak (MOL Trans), illetve
Csenger Tibornak (Mira Office), nélkülük
nehezebb lett volna a menetelés” – nyilatkozta a csapat menedzsere, Csonka Ákos.
Zselíz kerete: Varga Lóránt, Tóth Kornél, Do-

Western-kupa Nyírágón

Augusztus derekán a nyírágói Nyrwest arénában tartották a Westernlovagló Vándorkupa 7.
fordulóját. A dél-szlovákiai csapatok részvételével folyó regionális versenysorozatot az azonos nevű ógyallai polgári társulás szervezi immár 2010-től. Ebben az évadban 9 fordulós a
verseny, amelynek egyes megállói: Gúta, Felsőszeli, Kőhídgyarmat, Vághosszúrét, Naszvad,
Vágtornóc, Nyírágó, Tardoskedd és Várkony.
A néhány éves, de annál gazdagabb western-lovagló hagyományokkal rendelkező szomszédos község versenynapján 32 lovas mérte össze erejét két, több alcsoportba tagolódó kategóriában: pole bending-ben és barrel racing-ban.
Több hazai, a Nyrwest klub színeiben induló lovas is ért el pontszerző helyezést. A pole
bending junior kategóriában Kiss Jessica (Sanny nyergében) a 4. helyet, a pole bending open
kategóriában Belák Brigitta (Shauni) az 5. helyet szerezte meg. A barrel rase junior kategóriában Kiss Jessica 3., Miriam Podušková (Jerikho Double Rop) 6. lett. A barrel race open
kategóriában Martina Skálová (Sanny) az 5. helyen, Belák Brigitta pedig szorosan mögötte
végzett.
(ik)

Zselíz Beach 2017 – röplabdatorna

Öt év után újra röplabdatorna zajlott Zselízen, a Bowling Bar homokos strandröplabda-pályáin. A retrobulikat szervező RetroStars csapat és a Via Nova Iúsági Csoport
döntött úgy, hogy feleleveníti a
hagyományokat, és megszervezi
a tornát. A színvonalas sporteseményre augusztus utolsó szombatján hét csapat mintegy 24
sportolója nevezett be, és járatta
a labdát az egész nap folyamán.
A szervezők elszánt szándéka,
hogy ezután évről évre megszervezik a tornát, teremben
pedig már idén az ősz folyamán
is össze szeretnének hozni egy
hasonló tornát.
(tsák)

biás Milan, Hornyák Gábor, Szalai Tamás,
Szalai Róbert, Molnár Adrián, Éder Zoltán,
Csenger Zsolt, Juhász Róbert, Kurali Péter,
Szokol Róbert és Csonka Ákos. (tsák)
LABDARÚGÁS
V. liga – kelet – A csapat
Dvory n/Ž. – Želiezovce 10:0 (6:0) V. Kráľ
5, D. Pilný, M. Illés, E. Haulík,G. Gulyás,
Z. Pásztor
Želiezovce – Levice 8:1 (3:0) S. Rotík 3,
R. Szokol 2, L. Páchnik, D. Páchnik, M.
Herceg – G. Švec
Okoličná n/O. – Želiezovce 3:0 kont., a
vendégek nem utaztak el a mérkőzésre
Želiezovce – Starý Tekov 2:3 (2:2) S. Rotík,
R. Szokol – V. Rakica, P. Šumeraj, J. Bagala
IV. liga – délkelet – U 19 iúsági csapat
Kozárovce – Želiezovce 1:1 (0:1) S.
Chorvát – K. Kovács
Želiezovce – Matúškovo 6:0 (2:0) D. Burin
2 , Z. Nagy, T. Čík 2, K. Kovács
Podlužany – Želiezovce - szeptember 14-én
játszták
Želiezovce – Nový Život 2:5 (1:3) - D.
Burin, Á. Dudáš
III. liga – délkelet – U15 serdülők
Gabčíkovo – Želiezovce 5:0 (2:0)
Šaľa B – Želiezovce 4:1 (1:0) L. Boťťan
Želiezovce – Šoporňa 0:1 (0:0)
Veľký Meder – Želiezovce 7:0 (2:0)
III. liga – délkelet – U13 diákok
Gabčíkovo – Želiezovce 3:0 (2:0)
Šaľa B – Želiezovce 11:0 (4:0)
Želiezovce – Šoporňa 2:2 (0:0) D. Bistricky
Veľký Meder – Želiezovce 8:1 (3:0) – Á.
Tanai
(nyf)
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A zselízi labdarúgás száz évének története

Az 1998-ban a III. ligába feljutó zselízi csapat – felső sor balról: Šuranský Š.
– szponzor, Nyustyin F. – titkár, Moravčík R., Kuruc M., Márton L., Rotík T.,
Tóth R., Jakab M., Duhony J., Csernák J., Rácz P., Halmo D., Sokol L. – edző,
Šimo A. – klubelnök, Burín J. – a futball-szakosztály elnöke. Alsó sor balról:
Flašík M., Jamriška M., Vrecník J., Karko R., Páchnik M., Burín R., Páchnik P.,
Hegedűs A., Szőköl I.– csapatvezető, Záhorský J. – gyúró.

Mikolai nyárbúcsúztató

Hat héttel a mikolai napot követően a Mikulčan polgári társulás
újabb jól sikerült rendezvényt szervezett. Nyárbúcsúztató néven
tartotta meg a lecsófőző-verseny 4. évfolyamát. A garammikolai park
ismét megtelt, nemcsak helybéliekkel, hanem mindazokkal, akik úgy
döntöttek, hogy itt töltik a napfényes nyárutó egyik napját. (šh)

(Befejezés.)
Köszönetünket kifejezve kell megemlítenünk olyan emberek nevét, akik edzők, vezetők, sportorvosok, aktivisták voltak,
vagy jelenleg vannak a csapatoknál: Nemes Jenő tanító, Holczer Benő,
Riedl Ferenc, Sallai József, Boďa János, Pásztor Lajos, Urbán Imre,
Csenky Dezső, Lipták János, Bunta János, Dr. Cirok László, Dr. Szikora Rajmund, Dr. Štefan Janec, Dr. Majtán Lajos, Dr. Beszédes Imrich,
Mezőlaky István, Nagy Aurél, Szabó Lajos, Id. Csikós János, Fekete
Sándor, Kormosi Lajos, Sztranyák Tibor, Szőköl Imre, Juhász József,
Köpöncei József, Mihók János, Ábel Gábor, Id. Rotyík Tibor, Kádasi
László, Nagy Géza, Nyustyin Ferenc, Burín György, Ferda Róbert,
Riedl Róbert, Mikes Attila, Škrha Rastislav, Kurucz Ľubomír, Štuller
István, Rotyík Tibor és Sokol László. Külön kell megemlítenünk Šimo
Adrián, Šuránsky István, vagy Balázs József nevét, akik a múltban vezetői is voltak a csapatoknak, de nagyban segítették anyagiakban is a
sportot, és jelenlegi fő támogatóinkat, Buda Marek és Gulyás Róbert
vállalkozókat. Szintén említsük meg legalább Ábel Gábor, Kurucz István és Nyustyin Ferenc nevét abból az alkalomból, hogy a nyomtatott
és elektronikus médiával ők tartották a kapcsolatot, illetve (hangos-)
bemondói szerepet is betöltöttek. Köszönet illet mindenkit, aki segítette valaha is a zselízi labdarúgó csapatokat, legyen az bár volt vagy
jelenlegi aktív labdarúgó, szurkoló, vezető vagy támogató. Közös igyekezetünk hozta létre ezt a száz elmúlt évet ezen a téren. Természetesen
köszönet a város vezetőinek is, akik támogatása nélkül lehetetlenné
válna a helyi sportélet.
Mindez, ami itt papírra került, csak a szájhagyomány és a néhány hivatalos adat alapján íródott, mellőzve minden kutatást és tudományos
munkát, da annak reményével, hogy megőrizzünk, összegyűjtsünk
legalább valamit az utókor számára.
Feldolgozta: Dulai Ferenc
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A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulóinak
versenyeredményei a 2016/2017-es tanévben
Magyar nyelv és irodalom (Felkészítő tanárok:
Duba Annamária, Erdélyi Tünde, Félix Mária,
Horváth Csilla, Kaszmán Zoltán, Nagy Tünde,
Urbán Beáta)
Katedra Irodalomverseny: csapat (Levicky
Máté István, 6. oszt., Čatlóš Tamás, 6. oszt.,
Melczer Anna, 6. oszt.) – országos 12. hely.
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny: Farkaš Dezső Alex, 2. B – országos ezüst
sáv, Goga Vivien, 3. A – országos bronz sáv,
körzeti 1. hely, Viczencz Vivien, 7. A – járási
ezüst, Melczer Anna, 6. oszt. – járási ezüst,
Kovács Kloé, 4. oszt. – járási ezüst, Karko Laura,
4. oszt. – járási bronz, részt vett a körzeti fordulón: Potocki Karin, 1. A, Antal Noel, 1. A.
Szép Magyar Beszéd: Sógor Bálint Marcell, 5. B
– részt vett a járási versenyen.
Ister—Granum Vers- és Mesemondó Verseny: Karko Laura, 4. oszt. – nemzetközi különdíj, részt vett a nemzetközi döntőn: Viczencz
Vivien, 7. A.
„Érezzük át a költők szavát!” – Romane Jile:
részt vettek a versenyen: Lakatoš Jim, 7. B, Jonáš
Margarita, 2. A.
Szlovák nyelv és irodalom (Felkészítő
tanárok: Mokos Éva, Meliska József, Sajka
Mária, Sajka Zsuzsanna)
Poznaj slovenskú reč: Karko Laura, 4. oszt.
– részt vett a kerületi versenyen, 12. hely, Klimaj
Fanni, 9. B – bronz sáv, 10. hely, Szőlősi Rebeka,
9. A – részt vett, 11. hely.
Mojej matke: Belák Attila, 3. B – országos 3.
hely.
Angol nyelv (Felkészítő tanárok: Markovics
Imre, Zsigmond István)
Angol nyelvi olimpia, 1A kat.: Čatlóš Tamás,
6. oszt. – járási 12. hely.
Angol nyelvi olimpia, 1B kat.: Nagy Szilvia,
8. A – járási 12. hely
Matematika (Felkészítő tanárok: Demeter Ildikó, Duba Annamária, Erdélyi Tünde, Félix Mária, Mokos Éva, Nagy Tünde, Sokol Zsuzsanna,
Tar Myrtil, Urbán Beáta)
Matematikai olimpia: Kaszmán Tamás, 5. A
– járási 6. hely. A járási forduló további résztvevői: Streda Bálint, 5. A, Sógor Bálint Marcell,
5. B, Čatlóš Tamás, 6. oszt., Levicky Máté István,
6. oszt., Boška Márk, 7. B, Félix Eszter, 7. B, Gaál
Boglárka, 9. A.
Pitagorasz-verseny, járási eredmények: Raj
Tamara, 3. B – 7. hely, Jašák Kevin, 3. B – 23.
hely, Mikle Réka, 4. – 24. hely, Okoš Máté Zsolt,
4. oszt. – 24. hely, Szabó Krisztián, 4. oszt. – 48.
hely; részt vettek még a járási versenyen: Sógor
Bálint Marcell, 5. B, Streda Bálint, 5. A, Tanai
Ákos, 5. A, Levicky Máté István, 6. oszt., Čatlóš
Tamás, 6. oszt., Családi Norbert, 6. oszt., Kovács
Ezechiel, 7. B, Repka József, 7. A.
Zrínyi Ilona Matematikaverseny – megyei
eredmények. Részt vett: 28 tanuló. Legeredményesebb versenyzők: Raj Tamara, 3. B – 20. hely,
Mikle Réka, 4. oszt. – 30. hely, Kicsindy Krisztián,
3. A – 32. hely, Jašák Kevin, 3. A – 33. hely, Titkos

Alan Dávid, 7. A – 39. hely, Streda Bálint, 5. A
– 48. hely, Félix Eszter, 7. B – 48. hely, Miklós
Zsombor, 7. B – 52. hely, Török Dávid, 3. A – 54.
hely, Diósi Dániel, 7. B – 55. hely, Boška Márk,
7. B – 57. hely, Jenčo Dániel, 7. B – 59. hely,
Hudák Zsófia, 5. B – 66. hely, Vincze Krisztián,
8. B – 67. hely, Fazekas Levente, 5. B – 70. hely,
Meliska Dániel, 8. B – 70. hely, Molnár Szabolcs,
8. B – 72. hely, Chen Jiu An, 3. A – 75. hely, Tóth
Krisztián, 5. A – 81. hely...
Kenguru Matematikaverseny – országos
eredmények. Részt vett: 82 tanuló. Legeredményesebb versenyzők: Jašák Kevin, 3. A – 15.
hely, Levicky Máté István, 6. oszt. – 22. hely, Alt
Sára, 2. A – 31. hely, Török Tamás, 7. B – 33. hely,
Nagy Andrea, 2. A – 36. hely, Repka József, 8. B
– 38. hely, Titkos Alan Dávid, 7. A – 44. hely,
Györög Áron, 7. B – 50. hely, Raj Tamara, 3. B
– 51. hely, Jenčo Dániel, 7. A – 59. hely, Okos
Máté Zsolt, 3. B – 60. hely, Tomasovsky Péter, 2. B
– 62. hely, Boška Márk, 7. B – 64. hely, Félix Eszter, 7. B – 65. hely, Tanai Noémi, 7. B – 67. hely,
Vrzala Anita, 8. A – 68. hely, Szabó Krisztián, 4.
oszt. – 73. hely, Levicky Artúr, 7. A – 74. hely,
Miklós Zsombor, 7. B – 74. hely, Pásztor Nóra,
2. A – 79. hely, Virág Boglárka, 2. B – 79. hely,
Mikle Réka, 4. oszt. – 80. hely...
„Klokan” Matematikaverseny – országos
eredmények. Részt vett: 74 tanuló. A százalékos eredmények azt jelzik, hogy a tanuló a
saját évfolyamában a tanulók hány százalékát
előzte meg. Legkiemelkedőbb eredmények:
Raj Tamara, 3. B – 95,6% (iskolabajnok), Levicky Máté István, 6. oszt. – 84,0%, Mikle Márk,
2. B – 74,3%, Jašák Kevin, 3. A – 72,8%, Sógor
Bálint Marcell, 5. B – 72,0%, Streda Bálint, 5. A
– 69,0%, Repka Alexandra, 5. A – 67,3%, Mikle
Réka, 4. oszt. – 64,9%, Fábik Viktor, 3. B – 64,6%,
Boška Márk, 7. B – 63,8%, Virág Boglárka, 2. B
– 62,0%...
„Klokanko” Matematikaverseny (az 1.
osztályosok részére) – országos eredmények.
A százalékos eredmények azt jelzik, hogy a
tanuló a saját évfolyamában a tanulók hány
százalékát előzte meg. Legkiemelkedőbb eredmények: Raj Krisztián, 1. B – 92,1%, Hemela
Dániel, 1. B – 88,3%, Éder Máté, 1. A – 85,2%,
Hanusič Sophia, 1. B – 85,2%, Antal Noel, 1. B
– 85,2%, Szakáll Zsófia, 1. B – 85,2%, Szekereš
Lilien, 1. B – 80,8%...
Katedra Matematikaverseny. Eredményesen
szerepeltek a levelező részben: Kaszmán Tamás,
5. A, Streda Bálint, 5. A, Repka Alexandra, 5. A,
Sógor Bálint Marcell, 5. B, Levicky Máté István, 6.
oszt., Čatlóš Tamás, 6. oszt., Titkos Alan Dávid, 7. A,
Boška Márk, 7. B, Félix Eszter, 7. B, Gaál Boglárka,
9. A. Eredményesen szerepeltek az elődöntőben,
és az országos versenyen sikeresen szerepeltek:
Streda Bálint, 5. A, Čatlóš Tamás, 6. oszt.
Kémia (Felkészítő tanár: Máté Anikó)
Kémiai olimpia: Puksa Mátyás Ferenc, 9. B
– járási 24. helyezett, eredményes; Klimaj Fanni,
9. B – járási 25. helyezett, eredményes. Részt

vett a járási versenyen: Gasparik Tamás, 9. B,
Gaál Boglárka, 9. A és Zajac Emese, 9. A.
Fizika (Felkészítő tanár: Főző Zoltán)
Fizikai olimpia: részt vett a járási döntőn: Puksa Mátyás Ferenc, 9. B és Gasparik Tamás, 9. B.
Szlovákiai makettbajnokság: Nagy Edina, 9. A
– országos 1. hely.
Történelem (Felkészítő tanár: Köteles Péter)
Katedra Történelemverseny. Csapattagok:
Nagy Edina, 9. A, Puksa Mátyás Ferenc, 9. B és
Gasparik Tamás, 9. B – országos 10. hely.
Képzőművészeti nevelés (Felkészítő tanárok:
Baka Zsuzsanna, Mokos Éva)
Harmos Károly Országos Képzőművészeti
Verseny: Mihalíček Mónika, 9. B – díjazott.
„Človek na orbite” – körzeti eredmények:
Sunyík Zsófia, 3. B – 1. hely, Szekereš Kála, 3. B
– 2. hely, Ujváry Rebeka, 8. B – 1. hely, Boška
Márk, 7. B – 2. hely, Gaál Boglárka, 9. A – 2. hely,
Potocká Linda, 5. B – 3. hely, Hévizi Kornélia,
7. B – 3. hely, Kovács Zsolt, 9. B – 1. hely, Kovács
Bence, 5. A – 1. hely, Streda Bálint, 5. A – 2. hely,
Melczer Anna, 6. oszt. – 3. hely.
XVI. Ferenczy István Országos Képzőművészeti Verseny. Díjazott tanulók: Šarovecká
Dorina, 6. oszt., Repka Alexandra, 5. A, Baka
Réka, 5. A.
A víz világnapja – körzeti eredmények: Molnár Dóra, 5. B – 1. hely, Viczencz Vivien, 7. A – 1.
hely, Szabó Jázmin, 7. A – 1. hely, Nagy Viktória,
8. B – 1. hely, Szalai Martina, 5. B – 2. hely, Félix
Eszter, 7. B – 2. hely, Boška Márk, 7. B – 2. hely,
Gaál Boglárka, 9. A – 2. hely, Varga Máté, 5. B
– 3. hely, Kurali Vanesza, 7. A – 3. hely, Hlavacsek Krisztina, 8. B – 3. hely, Vavro Zsófia, 7. B
– a zsűri különdíja.
„Pitná voda” – körzeti eredmények: Raj
Tamara, 3. B – 1. hely, Szekereš Kála, 3. B – 2.
hely, Szántó Rita, 3. B – 2. hely, Sunyík Zsófia,
3. B – 3. hely.
„Príroda očami detí” – járási eredmények:
Repka Alexandra, 5. A – 1. hely, Balla Beatrix,
7. A – 3. hely, Szabó Lívia, 6. oszt. – 4. hely, Vavro
Zsófia, 7. B – 4. hely.
„Dielo tvojich rúk” – országos eredmény:
Kovács Zsolt, 9. B – a zsűri különdíja.
Zenei nevelés (Felkészítő tanár: Horváth Diana)
Regionális népdalverseny. Lojda Zoja, 1. A
– bronz sáv, 3. hely; Chen Jiu An, 3. A – ezüst sáv.
Testnevelés, sport (Felkészítő tanárok: Markovics Imre, Duchoň Gábor)
Mezei futóbajnokság (Garamkálna) – járási
eredmények: Levicky Rebeka, 9. A – 11. hely,
Lešťan Anabella, 9. A – 19. hely, Török Viktor,
9. A – 32. hely, Birvoň Dominik, 9. A – 34. hely.
Floorball – járási döntő, Léva: Csapattagok:
Behan Zsolt, 9. A, Családi Dávid, 9. A, Horváth
Marek, 8. B, Jóba Kristóf, 9. B, Nagy Krisztián
Norbert, 9. A, Németh Armand, 8. A, Pásztor
István, 9. A, Pásztor Leonard, 9. B, Szabó Sándor,
9. B, Török Viktor, 9. A – elődöntőben: 1. hely, a
döntőben 5. hely.
→10

6

2017. szeptember

Zselízi Hírmondó

Zselízen is ünnepélyes keretek
között emlékeztek
a Szent István-i államalapításra
A zselízi Magyar Ház udvarán
idén sem maradhatott el az államalapítás méltó keretek között
történő megünneplése. A szervező Csemadok-alapszervezet
igyekezett olyan programot
összeállítani, ami megfelelően
tükrözi az ünnep hangulatát
és emelkedettségét. Ennek
fényében a római katolikus
és a református lelkipásztor
megáldotta az új kenyeret,
mely Krisztus testének leghűbb
jelképe, és mindannyiunk legalapvetőbb élelme. A szakrális
aktus után pedig a könnyed
szórakozásé és az emelkedett gondolatoké
lett a főszerep. Népzenei motívumokkal
kedveskedett a nagyérdemű közönségnek a
Pengő zenekar, hegedűjátékával kápráztatta
el őket Czibulka Brigitta, és az István, a király rockopera legnépszerűbb betétdalait adta
elő i. Zsákovics László.
Ünnepi köszöntőt dr. Csányi Norbert
tartott Magyarország kormánya Nemzetpolitikai Államtitkárságának nevében, aki
kiemelte az egyetemes magyarság együvé
tartozásának Szent István-i üzenetét,
illetve biztosította a jelenlévőket, hogy

Magyarország anyaországként olyan
segítséget és védelmet kíván biztosítani
minden magyarnak a Kárpát-medencében
és azon túl is, amilyet valaha Szent István
biztosított népének, mert „így maradhat
csak meg nemzetünk egysége.”
Végül pedig az augusztus 20-ához szervesen kapcsolódó ünnepi tűzijáték zárta
a rendezvényt, ami legszebben ugyan Budapesten a Duna tükre fölött hat, de azért
Zselízen is parádés látványt nyújtott, ahogy
a díszes csillagok színesre festették az eget.
Csonka Ákos

A biztonságosabb forgalomért
Az utóbbi időben lapunkban
több ízben is foglalkoztunk
a
járdán
közlekedő
kerékpárosok
okozta
kellemetlenségekkel.
Egy
gyalogos, akit kerékpáros
ütött el a járdán, erről a
városi képviselő-testületet
is tájékoztatta, és kérte, hogy
a város javítson a helyzeten.
A városi rendőrség, amely a
kerékpárosokat már többször
figyelmeztette arra, hogy a
járdán nincs mit keresniük,
szigorúbb
intézkedések
foganatosítására
kapott
utasítást. A város további intézkedéseket is
bevezetett.
A városi közlekedés tervezése terén az
egyik általánosan elfogadott elv, hogy
a résztvevők biztonsága érdekében
lehetőség szerint el kell különíteni az
egyes típusú közlekedési formákat. A
városi kerékpárutak fejlesztése során ezt az
alapelvet is szem előtt tartották.
A főtér felújításának első szakasza – az
északi oldalon levő két párhuzamos járda

Színes nyár
a könyvtárban
A nyári szünidő rendezvényben
gazdag volt a városi könyvtárban. Júliusban két szabadidős tábor látogatott el az
intézménybe, két alkalommal szerveztek
a Barsi Csillagvizsgálóval közös égboltmegfigyelést a főtéren, és 11. alkalommal
szervezték meg a Városunk – kincsek városa
elnevezésű rendezvényt.
(msk)

A lapunk nyári számában közölt keresztrejtvény megfejtése: Mária Terézia, labdarúgás,
Arany János, Kodály Zoltán, reformáció,
Szent László, Szabó Magda. A sikeres megfejtők közül Fazekas Lajost sorsoltuk ki, aki
egy éves lapelőfizetést nyert. Gratulálunk.

IX. Garam-menti
verbunktalálkozó, 2017. IX. 16.

13:00 kirakodóvásár a főtéren
16:00–16:30 népviseleti felvonulás
16:30 verbuválás és gálaműsor a főtéren
20:00 táncház a művelődési otthonban

Esztergomi kirándulás
felújítása ebben a szellemben folyt. Az egyik
a gyalogosoknak, a másik a kerékpárosoknak szolgál. (Ahogy a képen látjuk, e téren
még kihívásokkal küszködünk.) Ahogy korábban, most is zöldsávval lesznek egymástól elkülönítve. A közeli, újonnan épített
játszóteret szintén egy zöldövezeti résszel
választották el, mivel azonban az építkezési
normák szerint a felújított járdákat szélesíteni kellett, az eredeti bokorsort másikkal
pótolták.
(Fotó: ik)

A Szlovák Mozgássérültek zselízi helyi
szervezete június 28-án kirándulást szervezett Esztergomba. A résztvevők meglátogatták a Nagyboldogasszony- és a Szent
Adalbert-főszékesegyházat, megtekintették
az altemplomot, a templomot, a kincstárat a
panorámatermet, és a Bazilika kupolájába is
felmentek. Ezt követően az Aquasziget termálfürdőben heverték ki a nap fáradalmait.
A kirándulók gazdag élményekkel teli, kipihenve tértek haza. A kirándulás Zselíz város
anyagi támogatásával valósult meg.
Pintes Melánia, a Szlovák Mozgássérültek
zselízi helyi szervezetének elnöke
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lévai kórház látogatóinak folyamatosan gondot okozó parkolási problémák megoldását,
melynek érdekében 700 ezer euró értékben
hoznak létre új parkolóhelyeket. Jelentősen
támogattuk a Barsi Múzeum és a lévai járási
könyvtár felújítását is.
Az elmúlt időszakban folyamatosan növekedtek a kulturális, sport- és idegenforgalmi támogatások is...
– A kulturális, sport- és idegenforgalmi támogatások összege évről évre nő. 2017-ben a Zselízre érkező összeg együttesen elérte a 17 ezer
eurót. 2014-ben a támogatás összege 4 000,
2015-ben 4 885, tavaly pedig 3 560 euró volt. A
négy év alatt ez mintegy 30 ezer eurót jelentett
a zselízi civil szervezeteknek, városunk vonzáskörzetével egybevetve pedig ez az összeg 93 386
euróra rúg. Ha az ipolysági és zselízi körzetet
egybe számoljuk, akkor a négy év alatt a két
régió szervezetei 181 116 eurónyi kulturális
és sporttámogatásban részesültek. Ez jelentős
összeg, amelynek segítségével számtalan, korábban forráshiánnyal küzdő kezdeményezést
tudtunk elősegíteni.
A lévai kórház áldatlan állapotának megoldása is célegyenesbe jutott.

– Igen, a felsoroltak
mellett fontos megemlíteni a régió egyik
legégetőbb problémáját is, a lévai kórház
– finoman szólva
sem – túl jó állapotát. A Nyitra megye
területén lévő kórházak közül ez volt az
utolsó, amely megyei
tulajdonú,
állami
fenntartású volt. A
működtetés mindenhol magánszférába került át, és az eredmények
alapján ez járható útnak tűnik, ugyanis a magánkézbe került kórházak színvonala jelentősen javult, legyen szó akár a komáromiról vagy
a nagytapolcsányiról. Az augusztusi közgyűlésen hagytuk jóvá a lévai kórház hosszú távú
bérbeadását az AGEL SK részvénytársaságnak,
amely többek között a komáromi kórházat is
üzemelteti, illetve Szlovákiában további kilencet, Csehországban pedig huszonhármat. Ebből
látszik, hogy egy nagy tapasztalattal rendelkező, komoly befektetőről van szó, amely ígérete

szerint mintegy 8 millió eurót szán felújításra,
fejlesztésre Léván. Bízom benne, hogy ez a terv
megvalósul, és a járás kórháza végre eléri azt a
megfelelő színvonalat, melyet az itt élők joggal
elvárnának és megérdemelnének.
Mindent összevetve, úgy gondolom, hogy még
számtalan feladat vár ránk, számtalan problémát kell még megoldanunk, de a megkezdett út
láthatóan hoz eredményeket, így meggyőződésem, hogy ezt az irányt kell folytatni.
Köszönöm a beszélgetést.
Csonka Ákos

Immár Garammikolának
is van napja

Megemlékeztek
a felkelésről

A gulyásfőző-verseny eredményei: 1. a TM Sáró csapata – Tóth
Marian és Miroslav Tomek, 2. a büntetés-végrehajtási intézet
sportcsapata, 3. Miroslav Varga és Ján Galla.
(šh)

A szlovák nemzeti felkelés 73. évfordulójáról augusztus 28-án
emlékezett meg az SZAHSZ. A szervezet ülését követően, amelyen
Juhász András polgármester is részt vett, a résztvevők Nagy Géza
alpolgármester és a városi hivatal dolgozóinak kíséretében
megkoszorúzták a Szent Jakab téri hősök emlékművét.
Másnap a zselízi lőtéren a Magnum sportlövő-klub látta
vendégül a megemlékezőket, akik este tábortűz, gulyás, szlovák
és orosz partizándalok, a Vrbovianka folklórcsoport szereplése
mellett töltöttek el egy kellemes estét.
(šh)

Július 15-én, szombaton első ízben tartották meg a garammikolai
parkban a Mikola napja rendezvényt. Tulajdonképpen a
hagyományos gulyásfőző-verseny 7. évfolyamát nevezték el így,
miután a programot kultúrműsorral, frissítős sátorokkal, gyermekattrakciókkal és egyéb, ilyen rendezvényt jellemző sajátosságokkal
gazdagították.
A rendezők számítása bejött, ezt a résztvevők magas száma is
mutatta. Ehhez kétségkívül hozzájárult a Kincső, a Čakanka
folklórcsoport, az Arizona táncegyüttes fellépése és a kedvező
időjárás is, amely egy néhány perces zápor és rövid széllökések
kivételével kegyeibe fogadta a jelenlevőket. A táncmulatság a késő
esti órákig tartott.

Ahogy az lenni szokott, a második világháborús
eseményekről való megemlékezéseket a Szlovák Antifasiszta
Harcosok Szövetsége (SZAHSZ) a Matica slovenskával és a
Magnum sportlövő-klubbal együttműködve szervezi meg a
város jelentős támogatásával.
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Nyitra megye négy év tükrében
A ciklus végéhez ért a megyei önkormányzat
mandátuma. November 4-én ismét az urnákhoz járulunk, és új megyevezetést választunk.
A zselízi Csenger Tibor első ízben volt 2013tól megyei képviselő úgy, hogy az előző időszakban egy magyar ajkú képviselő sem jutott
be a testületbe a Lévai járásból, de szlovák is
csak egy a járás déli részéről.
Hogyan értékeli első ciklusát Nyitrán? Azt
kapta, amit várt? Az MKP ellenzékben politizálta át a négy évet, ennek ellenére lehetett látni olyan eredményeket, melyeket a
párt saját sikereként értékelt.
– Négy évvel ezelőtt komoly hangsúlyt fektettünk arra, hogy a választók bizalmát elnyerjük, ugyanis az előző időszakban a régiónk
nem volt megfelelően képviselve, ami meg is
látszott. Sajnálatos tapasztalat volt, hogy bár
összesen kilenc képviselő jutott be a testületbe
a Lévai járásból, többnyire az északi térségből
származtak. Számukra a Léva alatti vidék,
Ipolyság, Zselíz régiója – bár feladatuk lett
volna – nem élvezett prioritást. Egy szűkebb
régió problémáit csak olyan ember ismeri, aki
napi szinten benne él, távolról ezeket nehéz
megoldani.
A közeg eleinte új volt számomra, kellett egy
kis idő, amíg megszoktam, kiismertem magam.
Ám miután ez megtörtént, már könnyen tudtam mozogni benne. Bár 15 fős frakciónkkal
ellenzékiként kezdtük a munkát az 54 tagú testületben, az erőviszonyok idővel megváltoztak.
A 2016-os parlamenti választásokat követően
a Smer-KDH összetételű megyei irányítás már
nem úgy működött együtt, mint a kezdetekkor.
Érdekes politikai helyzetek alakultak ki, amikor gyakorlatilag „háromlábúvá” vált a testület. A Smernek 22 képviselővel ugyanis egyedül
nem volt meg a többsége. A második legerősebb
frakció a mienk, az MKP-frakció volt, a harmadik pedig a KDH-frakció 13 taggal. Mellettük 4 független és egyéb pártból való került
be, akik viszont nem tudtak frakciót alakítani,
így lényegesen beszűkült a mozgásterük. Hogy
a megye működőképes legyen, a három frakcióból kettőnek együtt kellett szavaznia, hogy
el tudják fogadtatni a beterjesztett anyagokat.
Ezzel megnyíltak a lehetőségek az MKP frakciója számára, hogy a számunkra fontos prioritásokat politikai egyezségek útján érvényre
tudja juttatni. Úgy gondolom, ebből kifolyólag
sikerült olyan eredményeket elérnünk, melyek
a választóink, az itt élők érdekeit szolgálják.
Megemlíthetünk ezek közül néhányat? A
tapasztalat ugyanis az, hogy az emberek
többsége nincs tisztában a megyei, helyi és
állami hatáskörökkel.
– Való igaz, ezzel mi is számtalanszor szembesülünk. Gyakran megesik, hogy olyan
problémák megoldását kérik rajtunk számon,
melyekhez nincs kompetenciánk. Fontos tisztáznunk, hogy milyen szakterületek tartoznak
megyei irányítás alá. Bontsuk külön csoportokra ezeket. Egyrészt ide tartozik a megyei má-

sod- és harmadosztályú utak kezelése, fenntartása. Másrészt felelünk a megyei fenntartású
intézményekért, beleértve a középiskolákat és a
szociális otthonokat is. Megyei jogkör továbbá
az autóbusz-közlekedés biztosítása, kulturális,
sport- és idegenforgalmi támogatások megítélése, a megyét érintő idegenforgalmi tevékenység
ellátása is. Nem utolsósorban ide tartozik a
megyei vagyongazdálkodás és beruházások
felügyelete, ugyanis a megye sok ingatlannal,
mintegy 250 objektummal rendelkezik. Ezek
közé tartozik többek közt a párkányi és a
vágsellyei rendelőintézet, a lévai, komáromi,
nagytapolcsányi kórház, a középiskolák épületei, a járási múzeumok, könyvtárak, regionális
művelődési központok (ROS) ingatlanjai és
egyebek.
Zselízen megyei tulajdonú és fenntartású a két
gimnázium, azok épülete, a Perla szociális otthon, illetve a magyar gimnázium volt épülete,
melynek helyzetét már sikerült megoldani. Eladták, és ismét a zselíziek használhatják majd
mint óvodát és bölcsődét.
Beszéljünk a szűkebb régiónkat érintő
konkrétumokról...
– Vegyük ezeket is sorjába, talán kezdjük
az útfelújításokkal. A megyei fenntartású
utak közül több szakaszt is sikerült felújítatni. Az Ipolyság és Ipolypásztó között húzódó út utolsó, 12,1 km-es szakaszán teljes
burkolatcsere valósult meg 1,25 millió euró
értékben. Régiónkat frekventáltan érinti a
Léva–Génye–Óvár 3,8 km-es szakaszának
felújítása 265 ezer euróért. A Vámosladány
és Hontfüzegyarmat közötti 3,5 km-es rész
235 ezer euróért újult meg. Rövidebb
szakaszokon is megvalósultak felújítások
Paláston, Ipolyság és Tesmag között, Garamlök és Bese között, valamint Nagysalló
és Pozba között. Zselízen eddig egy 0,9
kilométeres szakasz felújítása valósult meg
a Nagypuszta felőli bevezető úton, ez az
ősz folyamán folytatódik a Nálepka utcán
keresztül a parkig. A 4,2 km-es útszakasz
398 ezer eurós költséggel újul fel. Megújul
továbbá a Zselízről Peszektergenye felé vezető
út 1,2 kilométeres szakasza a stadiontól kezdődően. Ennek keretében megváltozik a munkaügyi hivatal előtti kereszteződés, amely az elmúlt
években sok problémát okozott a lakosoknak.
Hasonlóan az ősz folyamán újul meg a Nagyölved és Farnad közötti út 3,7 km-es szakaszának burkolata 243 ezer euróért, egy Farnad
és Cseke közötti 1,2 km-es szakasz 115 ezer
euróért, egy Garamszentgyörgy és Óvár között 1,3 km-es szakasz 120 ezer euróért, és nem
utolsósorban egy 2,5 km-es útszakasz Zalaba
és Kisgyarmat között 229 ezer euróért. Mindezek mellett 430 ezer eurós felújítást követően
nyáron átadták Léván, a Ladányi úton a régóta várt körforgalmat. A megye belső szabályzata értelmében minden beruházásra versenypályázatot kell kiírni, és a beérkező javaslatok
közül a legmegfelelőbbet kell kiválasztaniuk a

képviselőknek. A cégek viszont, hogy a tendert
elnyerjék, néha torzított számokat terjesztenek
be, ezeket később nem tudják teljesíteni. Emiatt
többször fordult elő, hogy nem tudták tartani
a határidőket, sőt az is előfordult, hogy menet
közben kellett kivitelezőt váltani. Ezek sajnos
előreláthatatlan tényezők, amelyek jelentősen
késleltethetik a kivitelezések ütemterveit.
A megyei költségvetésből finanszírozták
a Leader keretében tevékenykedő AlsóGaram Menti Fejlesztési Társulás akciócsoport projektjeit is...
– Éves szinten 33 ezer euróval. A zselízi
régióban ebből a forrásból újították fel
Szódón a hangosbemondó-rendszert, építettek játszóteret Garammikolán, és korszerűsítették a parkot.
Hogyan támogatta a megye az itteni intézményeit?
– A Perla szociális otthon komplex felújításon esett át az elmúlt években, összesen
mintegy 210 ezer euróért. A két gimnázium

közös épülete nem szorult felújításra, hiszen
nemrég építették át. Viszont sok éven keresztül hiányzott a tornaterem. A T18-as nagy
tornaterem állapota oly mértékben megromlott, hogy évekig teljesen használhatatlan
volt. Végül olyan megoldás született, hogy a
megye egy telekcsere során átadta az objektumot Zselíz városnak. Így elhárult az akadály
a felújítása elől, ami 2016-ra részben meg is
történt. Az objektumért cserébe kapott területen, a szlovák alapiskola mögötti parcellán
pedig a megye saját költségen többrendeltetésű sportpályát épít közel 65 ezer euróért,
amelyet idén szeptemberben adnak át. Ez elsősorban a két gimnázium diákjait szolgálja
majd, de a lakosság számára is elérhető lesz.
Meg kell még említeni a lontói idősek otthonának a felújítását is, amely ősszel indul
mintegy 850 ezer euró értékben, valamint a
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Az érdeklődők ismét kérhetnek támogatást
Az önkormányzat augusztus végén honlapján tett közzé tájékoztatást arról, hogy idén
is kérvényezhetők pénzügyi támogatások a
városi költségvetésből. Ezt a lehetőséget elsősorban a polgári társulások és szervezetek
vehetik igénybe. Ez azt jelenti, hogy a több
évnyi kihagyás után tavaly felújított támogatási rendszer a következő időszakban is aktív
lesz. A költségvetésben 34 ezer euró áll rendelkezésre ilyen jellegű felhasználásra.
A 2017/4 sz., városi dotációk szétosztásá-

nak feltételeit szabályozó általános érvényű
rendelet szerint három fő területen kérhető
támogatás: testnevelés és sport, kulturális
és társadalmi tevékenység, ill. társadalmi és
érdekszervezetek, egyesületek. A kérvények
esetleges hibáit elkerülendő az érdeklődők
számára lehetővé válik a benyújtás előtti
konzultáció a városi hivatal pénzügyi és
tanügyi gazdálkodási osztályán. A támogatási kérvényeket legkésőbb 2017. október 31-ig
lehet benyújtani.
(ik)

Támogatások új szabályokkal
A városi képviselő-testület júniusi ülésén
jóváhagyták a város költségvetéséből nyújtott
támogatások feltételeiről szóló új általános
érvényű rendeletet. Az új rendelet néhány
jelentős változást hozott a 2009-ben kiadottal
szemben. Az alábbiakban feltüntetjük az új
rendelet néhány sarkalatos pontját.

Két forrásból

Az újonnan bevezetett szabályok egyike,
hogy a támogatások 90%-át a városi
képviselő-testület az eddigi elvekhez
hasonlóan hagyja jóvá, a maradék 10%-ról
a polgármester dönt az egész év folyamán.
Pontosították a támogatás felhasználását is,
ill. azokat a tevékenységi köröket, melyekre
a város nem nyújt támogatást. Nem kapható
támogatást alkoholra, dohánytermékekre,
honoráriumra, bérre vagy jutalomra, továbbá
olyan szervezet sem kaphat támogatást,
amelyik az előző évben a meghatározottól
eltérő célra használta fel a városi dotációt,
ill. nem terjesztette elő az elszámolást, vagy
egyéb adóssága van a várossal szemben.

Mire fordítható a támogatás?

A támogatásokat ezentúl három területen
nyújtják. A testnevelés és sport terén
a
hagyományos,
tömegsport
vagy
turisztikai
események
támogatására,
sportszervezeteknek,
sporttehetségek
teljesítményének javítására vagy a várost
képviselő sportolók támogatására. A
kulturális-társadalmi tevékenység terén a
kulturális, társadalmi és szellemi értékek
teremtésére és terjesztésére, városi vagy
magasabb szintű rendezvényekre, művészeti
csoportok és tevékenységük támogatására,
kulturális alkotó munkára, az iúság
szabadidős
kulturális
tevékenységére,
a
kisebbségek
kultúrájának
és
a
hagyományos népi kultúra fejlesztésére, ill.
főleg a város népszerűsítésére irányuló
kiadói tevékenységre. A szervezetek és
társulások támogatása során a támogatást
a következő célokra adják: propagációra,
műsorszám felépítésére, humánus és
karitatív
tevékenységre, egészségügyre,

környezetvédelemre,
pihenőövezetek
építésére, partnerkapcsolatok ápolására.

Időpontok

A pontos tájékoztatást minden év szeptember
elsejéig közzéteszi a városi hivatal a város
weboldalán és a városi újságban. A kérvények
beadásának végső határideje október 31., az
esetleges hiánypótlást november 10-ig lehet
benyújtani. A városi képviselő-testület a
kérvényekről legkésőbb február végéig dönt.
Kivételt képez az évközi támogatás
lehetősége, amelyről kivételes esetekben
a város polgármestere dönthet. Ebben az
esetben az egész év folyamán kérvényezhető
a támogatás. Az ilyen típusú támogatásról a
polgármester egymaga dönt, de köteles erről
tájékoztatni a városi képviselő-testületet.
A kérvények benyújtása előtt célszerű a
részletekről, a szükséges mellékletekről
tájékozódni a városi hivatalban, ill.
áttanulmányozni az egész rendeletet, amely
megtalálható a város honlapján a VZN
menüpont alatt.
(ik)

A téli stadion nem épül meg, túl költséges lenne
Úgy tűnik, hogy az idő múlásával szinte nullára csökkent annak az esélye, hogy Zselízen
téli stadion épüljön. A kezdetben ígéretesnek
mutatkozó lehetőség az újabb részletek ismeretében egyre kevésbé reális. Juhász András
polgármester nemrég arról tájékoztatott,
hogy a jégkorong-szövetség pontosította a
sportcsarnok építésével és üzemeltetésével
kapcsolatos feltételeket. Ezek tudatában nem
tartja reálisnak az objektum megépítését,
annak ellenére sem, hogy a szövetség szerint
Zselíznek komoly esélye volt bekerülni az projektum első körében az építkezést megvalósító
10 önkormányzat közé.
Bár az építkezést a szövetség finanszírozza, a
felkínált modell szerint az önkormányzatnak
biztosítania kell a szükséges közművek – a
víz-, villany- és gázvezeték, a csatornahálózat, az utak és parkolók – kiépítését. Az
épület mellett további sporttereket is fel kell
építenie, pl. játszóteret, workout-pályát, mászófalat és bike-parkot. Bár ezek egy része már
rendelkezésre áll, az infrastruktúra kiépítése

komoly terhet jelentene a városnak.
testület fokozott óvatosságra intett a projekt
Még ha ezzel meg is birkózna, minden évben költségeivel kapcsolatban, ill. csak abban az
biztosítania kellene az üzemeltetési költségek esetben jelezte támogatását, ha a megvalósítás
50 százalékát, tehát 153 ezer eurót. Azonos nem jár irreálisan magas kiadásokkal, kijeösszeggel járulna hozzá a jégkorong-szövet- lenthetjük, hogy városunkban egyhamar nem
ség is. A költségeket főleg a belépődíjból, a épül téli stadion.
(ik)
helyiségek egy részének bérbeadásából, valamint a környező falvak
hozzájárulásaiból finanszírozhatná
az önkormányzat. A szövetség szerint
kiegészítő forrásként szolgálhatnának a norvég alap pályázatai és az
Oktatásügyi Minisztérium támogatása. A város képviselői szerint e két
utóbbi forrásnál nem garantálható
a folytonosság, és az sem valószínű,
hogy a környékbeli önkormányzatok
hajlandók, illetve képesek lennének
hozzájárulni az objektum fenntartási
költségeihez. Rövid számolást követően világos lesz az is, hogy a szoká- Téli stadion ugyan egyelőre nem lesz, városunk mégis
sos bevételek messze nem elegendők gazdagodott sportterekben. A gimnázium mögött egy
a fenntartáshoz. Mivel a képviselő- újabb többrendeltetésű sportpálya épült.
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Jóváhagyták
a bérleti szerződést
A 36. képviselő-testületi ülés összehívásának
oka a Pohronie mezőgazdasági szövetkezet
és a város közti bérleti szerződés javaslatának
jóváhagyása volt. A szerződés tárgya egy
Garam-parti telek, amelyen a tervezett
kerékpárút haladna majd át.
A tárgyaláson jelen volt a szövetkezet
ügyvezetője, Cserba János is. Szerinte
félreértésen alapul az a meggyőződés, hogy
azért nem írták alá a szövetkezet telkén
tárgyi teher létesítésére irányuló szerződést,
mert nem támogatnák
a
város
fejlesztési
szándékát. Elmondta:
nem létezik ellentét a
város és a szövetkezet
között, ellenkezőleg, azt
szerették volna elérni,
hogy a város pénzügyi
teher
nélkül
tudja
megkapni az építkezési
engedélyt.
Ilyen
megoldást javasoltak:
a
szövetkezet
az
összes érintett telket
1 euróért bérbe adja a
városnak. Amennyiben
a
projekt
sikeres
lesz, tárgyalhatnak a
telekrendezésről,
ha
nem, felbontják a bérleti szerződést. Az
egész csupán egy euróba kerül majd. A
képviselő-testület ezt követően jóváhagyta a

szövetkezet és a város közti bérleti szerződés
javaslatát.
Polka Pál interpellálta a polgármestert
a
városi
rendőrség
tevékenységével
kapcsolatban. Ezt azzal indokolta, hogy
sokasodnak a lakossági panaszok a városi
rendőrök alibista, ill. helyenként arrogáns
viselkedése miatt.
Az általános vitában ismét szó volt a szlovák
gimnázium helyzetéről, ahol nem nyílt első
osztály. A képviselők aggodalmukat fejezték

ki amiatt, hogy a szlovák, majd a magyar
gimnázium is megszűnhet, mivel nem tudja
majd fenntartani az épületet. (šh)

Polgármester: Sok minden
javításra szorul
A képviselő-testület júniusi ülésén az előterjesztő visszavonta azt a javaslatát, hogy
a városi sportpálya szociális helyiségeinek rekonstrukcióját a tartalékalapból finanszírozzák. Az augusztusi ülésre már a
tételes kiadásokkal kiegészített javaslatot
nyújtották be, a képviselők azonban kifogásolták, hogy a munkát a jóváhagyott
költségvetést túllépve végezték el.
Csenger Tibor elmondta: a pénzügyi
bizottság nem ülésezett, ezért nem ismeretes az álláspontja. Javasolta, hogy
mondjanak véleményt a képviselők arról,
mennyire tekintik indokoltnak a költségeket, a sportklub elnöke pedig arról,
mennyire volt a berendezés rossz állapotban. Sokol László szerint az elvégzett
munka szükséges volt. Kovács Kázmér azt
javasolta, hogy a jövőben, amennyiben
egy beruházás során felmerül egy elengedhetetlen beavatkozás kérdése, hívják
össze a testületet azonnal. A képviselőket
felkérte, támogassák a javaslatot, ha már a
munkát elvégezték.
„Ahhoz vagyok szokva, hogy azonnal

megoldjam a keletkező problémákat.
Abból indultam ki, hogy mi mindnyájan
támogatjuk az értelmes dolgok finanszírozását. A lakosokat fogja szolgálni, és ez
számomra alapvető kritérium” – mondta
a polgármester, majd hozzátette: „Úgy
gondolom, megállapíthatjuk, hogy sok
minden javításra szorul. Ezt ugyan nem
szívesen hallják az emberek, de az igazat
megvallva elsősorban a közutak vannak
nagyon rossz állapotban, és ez a lakosok
többségét érinti. Haladéktalan javításra
szorul továbbá a magyar alapiskola tetőszerkezete is, és ilyen helyzetben volt
a T18-as tornaterem is. Csaknem az
összes városi épületnek rossz a műszaki
állapota.”
A polgármester szerint helyes, hogy ezt az
50 éves épületet a város helyrehozta, a lakosságot fogja szolgálni; ilyen módon kellene folytatni a felújítást. Miroslav Kriška
jelezte: a javaslat ellen fog szavazni.
Hárman tartózkodtak, így a javaslatot a
testület jóváhagyta.
(šh)

Testületi ülés az
óvodabővítési
projekthez
A garammikolai óvoda bővítését támogató
határozat módosítása miatt hívták össze a
városi képviselő-testület 34. ülésesét július
12-én. Az Általános beiskolázottság növelése Zselíz város területén Garammikola
városrész óvodájának hozzáépítés általi
bővítésével elnevezésű pályázatot érintő
beadványt a képviselők megtárgyalták,
majd jóváhagyták a javaslatban szereplő
határozatot is. A testület a határozatban jóváhagyta a vissza nem térítendő támogatás
igénylését, a projektum megvalósítását a
támogatási feltételek értelmében, valamint a
10 035 eurós önrész és az előre nem látható
jogosulatlan kiadások biztosítását.
Marianna Šedivá javaslatára a képviselőtestület 10 százalékos jutalmat hagyott jóvá
a városi főellenőrnek. A nyári ülés általános
vitájában képviselői kérésre a polgármester
összefoglalta, milyen tervdokumentáció
áll rendelkezésre a városi hivatalban. Tájékoztatta a városatyákat a kis vízi erőművet
üzemeltető vállalat képviselőivel folytatott
tárgyalásairól is, amelyek témája a Garam-parti fapótlás, valamint a cég anyagi
hozzájárulása volt az objektum építésekor
károsodott mikolai úttest javításához.
(ik)

Gimnázium
végveszélyben

1→

Kepka Márk elmondta: a magyar tanítási nyelvű gimnázium egyelőre nem
küszködik ilyen komoly gondokkal, bár
ott is nyilvánvaló a diákok számának fokozatos csökkenése. Az igazgatónő kért
és kapott kivételt, hogy a megengedettnél
kisebb diákszámmal nyisson osztályokat
– ezt a szlovák gimnáziumban nem tették
meg. Az egyik iskola bezárása azonban a
másik intézményt is befolyásolná, amely
nem tudná egyedül fenntartani a nagy
épületet.
A vitázók megegyeztek, hogy hasznos
lenne a kérdést megtárgyalni egy bővebb
körben megtartott iskolatanács-ülésen,
ahol az érintettek megfogalmazhatnák
álláspontjaikat, felvázolhatnák a lehetséges feladatokat és alternatívákat. A középiskolai oktatás megtartásának, ill. fejlesztésének egyik, az utóbbi időben egyre
gyakrabban hangoztatott alternatívája
egy olyan jellegű szakiskola megalapítása
lenne, amely oktatási programjával a helyi
és környékbeli vállalatok igényeit tudná
kielégíteni, hangzott el az ülésen.
(ik)

hatottak a megyei
önkormányzat
döntései
városunk életére?
Válaszok
a 4. és 5. oldalon.
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Megkezdődött a tanév

A tartalékalapból fedezik
a stadion illemhelyének
helyreállítását
A városi képviselő-testület augusztus 10-én
tartotta 35. ülését. Bevezetőben a polgármester javaslatára kiegészítették a napirendet egy tájékoztató jellegű ponttal – a Nyitrai
Járásbíróság a cégjegyzékben még szereplő
Zselízi Városi Nemzeti Bizottság ügyében
küldött a városnak egy felhívást. Jóváhagyták Kovács Kázmér javaslatát is, miszerint a
városi tartalékalap merítésének kérdésében
külön tárgyalják a stadion szociális helyiségeinek és a városi illemhelyek kérdését.
A képviselő-testület tudomásul vette az
iskolák és óvodák új tanévre való felkészültségéről szóló beszámolót, és kiegészítés
nélkül jóváhagyta, hogy a város a környezetvédelmi minisztérium environmentális
alapjához nyújtson be pályázatot illegális
szemétlerakatok felszámolására.
Ezt követően a városatyák a júniusi ülésen
visszavont javaslatról tárgyaltak. A városi
sportpálya épületében levő szociális helyiségek katasztrofális állapotának elhárítására
szükséges fedezet tartalékalapból történő
elkülönítését a képviselők jóváhagyták, a
piactér melletti városi illemhelyek esetében
azonban tartózkodtak a szavazástól, így a
javaslat nem nyert határozati jogerőt.
A képviselők tudomásul vették a lakbérhátralékokról szóló beszámolót, majd
tudomásul vették, és jóvá is hagyták a
határozatok teljesítéséről szóló beszámolót. Ugyancsak tudomásul vették a városi
rendőrség júniusi és júliusi tevékenységéről szóló beszámolót. A testület jóváhagyta
a 2017/5 sz. általános érvényű rendeletet
(ÁÉR) a szabadidőközpont felszámolásáról és a 2017/6 sz. ÁÉR-t az iskolákban és
óvodákban a szülők által fizetendő részleges költségtérítésről.
A képviselő-testület jóváhagyta egy városi
telek bérbeadását a KLM real estate vállalatnak 1 euróért. A kedvezményes eljárás oka,
hogy az üzletközpont beruházója közérdekű
utat épít az objektum mögötti, bérbe adott
telken. Jóváhagyta a Zselízi Városi Nemzeti
Bizottságnak a Nyitrai Járásbíróság cégjegyzékéből való kitörlésének javaslatát is.
(šh)

A szünidő villámgyorsan elszállt, és elkezdődött az új tanév. Az iskolák és óvodák – ahogy
minden évben – idén is beszámoltak a nevelésre és oktatásra való felkészültségükről. A beszámolókból megtudhattuk, hogy a helyi szlovák alapiskolában 21 osztályban 464 gyermek kezdte
el az iskolalátogatást. A problémamentes tanításról 52 alkalmazott gondoskodik, akik közül
37 a pedagógus. Az étteremnak 6 alkalmazottja van. A magyar tanítási nyelvű alapiskolát 16
osztályban 280 tanuló látogatja. Az iskolában 36 pedagógus, 7 nem pedagógiai alkalmazott, az
iskolai klubban 4 nevelőnő, az étteremben 4 szakácsnő dolgozik. A Franz Schubert Művészeti
alapiskolában 252 tanulóval számolnak, ebből 140 a zene, 72 a képzőművészeti, 40 a táncszakot látogatja. A zselízi szlovák nyelvű óvodába 97, a magyar óvodába 65, a garammikolai
óvodába 24 gyermeket írattak be.
(Feldolgozta: ik)

Gimnázium
végveszélyben
A július városi képviselő-testületi ülés
általános vitáját elsősorban tanügyi kérdéseknek, pontosabban az egyik helyi gimnáziumot fenyegető veszélynek szentelték
annak ellenére, hogy a középiskolák nem
tartoznak városi jogkörbe. A helyi szlovák gimnáziumban végbemenő sokkoló
folyamatokról Csenger Tibor városi és
egyben megyei önkormányzati képviselő számolt be.
Kollégáit tájékoztatta arról, hogy
a megye által fenntartott zselízi szlovák tannyelvű gimnáziumban a 2017/
2018-as tanévben csupán harmadik
és negyedik osztály nyílik. „Az első és
második évfolyamon nem indul meg a
tanítás. A gimnáziumban jelenleg négy
pedagógus – három tanár és az igazgató

– valamint egy nem pedagógiai alkalmazott dolgozik főállásban, a többiek külsősként tevékenykednek. Amennyiben
fennmaradna ez az állapot, a zselízi szlovák gimnázium két éven belül bezárna”
– jelentette ki a képviselő. A vita során
elhangzott felszólalásokból leszűrhető
volt, hogy a kedvezőtlen helyzet kialakulását részben befolyásolta több új iskola
megnyitása a környéken, ám szerepet
játszott a zselízi intézmény nem megfelelő színvonala is. Csenger Tibor összehasonlította a zselízi helyzetet a lévaival,
ahol annak ellenére, hogy egy új, egyházi
szlovák nyelvű gimnáziumot is megnyitottak, az Andrej Vrábel Gimnáziumban
30 fős osztályokat kénytelenek nyitni az
óriási érdeklődés miatt.
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