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Umelec vyjadril presvedčenie, že zbierka
by v majetku mesta bola v dobrých rukách.
„Došiel som k rozhodnutiu, že svoje grafické práce, vyhotovené počas takmer 50 rokov a veľkú časť svojich malieb, tvoriacich
výstavu životného diela, venujem môjmu
milovanému rodnému mestu.
(Viac na 3. str.)

Májové zasadnutie MsZ

Mestské noviny

93701@pobox.sk

Ž

ELIEZOVSKÝ
cena: 0,35 eur

V tomto roku sa mestské dni
uskutočnia pod názvom Želiezovce 2014 – Medzinárodné
stretnutie občanov pre podporu
aktívneho občianstva a udržateľného rozvoja obcí. Konať sa
budú 12. až 14. septembra.

koncert na želiezovskom
amfiteátri
4. júla 2014
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Rekord
v návštevnosti
zasadnutia MsZ
V poradí 43. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) v Želiezovciach, konané 29. mája v sobášnej sieni
mestského úradu vybočilo zo zažitého
stereotypu nevšednosťou. Pre obrovský
záujem verejnosti museli organizátori
zabezpečiť stoličky navyše a i tak museli
mnohí stáť. V časti miestnosti vyhradenej pre verejnosť nebolo miesta ani pre
špendlík a mnohí postávali aj vo dverách. Naposledy bol o zasadnutie MsZ
taký záujem pred zánikom nemocnice
a predtým v období rušenia materských
škôl pred desaťročím. Niet sa čomu čudovať, záujem bol aj tentoraz smerovaný
na rozhodovanie o osude materských
škôl. Aj preto poslanci zmenili poradie
programových bodov a ako prvý začali
prerokovávať návrh priestorových riešení materských škôl. Ako poznamenal
vedúci odboru školstva a kultúry MsÚ
Pavol Hostačný, narastajúci počet detí
je na jednej strane pozitívnou správou,
na druhej však materským školám a ich
zriaďovateľovi spôsobuje problémy, kam
deti umiestniť. Aktuálne bolo treba riešiť nedostatočné priestorové kapacity
MŠ s vyučovacím jazykom maďarským.
Po rokovaniach v radách materských
škôl a mestskej školskej rade sa otázka
dostala aj pred zastupiteľstvo. Mnohé
variantné riešenia boli postupom času
vyhodnotené ako nerealizovateľné. Na
zasadnutí MsZ nastolil P. Hostačný dve
možné riešenia: prístavbu k existujúcemu objektu MŠ na Ul. SNP 9, resp. využitie priestorov bývalej budovy gymnázia
s VJM. Samosprávny kraj ponúkol objekt
mestu, ktoré prejavilo záujem, odkúpenie
→2

Májové zasadnutie MsZ sa začalo za prítomnosti niekoľkých desiatok záujemcov. Tak by to malo byť vždy,
hovorili si poslanci, no keď sa uzniesli v otázke materských škôl, schôdza sa “vrátila do normálu” a sála
sa takmer vyprázdnila. Pozitívom však bolo, že rodišia odchádzali spokojní.
(foto: ik)

Želiezovce pod celoštátnym priemerom

Voľby s najnižšou účasťou

Po májových voľbách do europarlamentu si Slovensko mohlo zaknihovať
historicky najnižšiu účasť vo voľbách,
keď sa ich zúčastnilo len 13,05 percenta
oprávnených voličov. Do EP sa dostali
poslanci strán SMER-SD, KDH, SDKÚ-DS, SaS, NOVA, OĽaNO, SMK a Most–
Híd.
Smer–SD získal 24,09 %, čo znamená
štyri mandáty, KDH 13,21 %, čo mu zabezpečí dve poslanecké miesta. Rovnaký
počet poslancov v Bruseli, resp. Štrasburgu bude mať SDKÚ–DS, ktorá získala 7,75
%. OĽaNO (7,46 %), NOVA (6,83 %), SaS
(6,66 %), SMK (6,53 %) a Most–Híd (5,83

%) budú zastúpené jedným poslancom.
Do parlamentných lavíc zasadnú: Maroš
Šefčovič, Monika Flašíková–Beňová, Boris Zala, Vladimír Maňka, Anna Záborská,
Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Eduard
Kukan, Branislav Škripek, Jana Žitňanská,
Richard Sulík, Pál Csáky a József Nagy.
V Želiezovciach bola zaznamenaná
podpriemerná účasť na úrovni 12,27 %,
keď z 5954 oprávnených voličov pristúpilo k volebným schránkam v 7 volebných
okrskoch iba 731 voličov. Najviac hlasov
v našom meste získala Strana maďarskej
komunity (273), Most–Híd (126) a Smer–
SD (76).
(ik)
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však určite neprebehne do septembra.
Využitie budovy by bolo podmienené súhlasom NSK ešte pred predajom objektu.
Poslanci sa napokon priklonili k variantu
prístavby v areáli súčasnej želiezovskej
škôlky, pôvodne navrhnutému riaditeľkou MŠ s VJM Gabrielou Csókásovou.
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu mestskej školskej rady o možnostiach umiestnenia tried MŠ, súhlasilo
s vybudovaním samostatného pavilónu
prepojením pavilónov 1 a 6 a primátorovi odporučilo urýchlene začať prípravy
prístavby s tým, že technické parametre
majú zodpovedať dlhodobému riešeniu
umiestnenia predškolského zariadenia.
Širokú diskusiu vyvolala aj otázka
plnenia programového rozpočtu za prvý
štvrťrok, pričom hlavná polemika sa niesla medzi poslancom Petrom Martosym
a ekonómkou mesta Monikou Tomekovou o správnom zaúčtovaní finančných
operácií. Prítomní riešili aj problém
výpadku plánovaných príjmov z dôvodu
stopnutia predaja Domu opatrovateľskej
služby. Získať dodatočné zdroje do rozpočtu, alebo nutnosť šetriť na bežných
výdavkoch – zhodli sa poslanci s primátorom na možných riešeniach tohto
problému. K nim pribudlo možné tretie
riešenie, keď odznel návrh Márie Harisovej na odpredaj budovy slobodárne. Podľa
primátora po zvážení ekonomických
ukazovateľov nikto nemôže namietať, že
mesto sa nadmerne zbavuje svojho majetku, a preto sa treba zaoberať možnosťou
predaja slobodárne. Dodal, že o niekoľko
rokov môže mesto predať aj čistiacu techniku a zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, avšak do 5
rokov od ich zaobstarania ich mesto musí
prevádzkovať bez nároku na zisk, pretože
boli nakúpené z projektových zdrojov.
Podľa Moniky Tomekovej ročné náklady
na čistiacu techniku predstavujú 45 tis.,
Mestské zastupiteľstvo na svojom májovom rokovaní rozhodlo o prenájme zariadení
miestneho autokempingu.
Keďže samotný pozemok
pod kempingom nie je
v majetku mesta, prenájom sa týka len chatiek
a ostatného príslušenstva
areálu.
Nájomníkom
autokempingu bude
Motoklub Reborned
Flames z Nýroviec.
Klub v dňoch 19.–22.
júna
zorganizuje
v areáli motozraz.
(ik)

na zberný dvor a zariadenie BRO 35,3 tis.
eur a pritom z nich neplynú žiadne príjmy. Zastupiteľstvo zobralo na vedomie
správu o plnení rozpočtu.
Poslanci zvolili prísediacich na Okresný súd v Leviciach na obdobie 2014–2018:
Dianu Csicsmanovú, Soňu Šuranskú, Gabrielu Petríkovú a Júliusa Tara. Vojtech
Tomašovič a Ladislav Sokol v rozprave
poznamenali, že podobné oznamy, na
ktoré môžu občania reflektovať v prípade
záujmu, treba zverejniť. MsZ zobralo na
vedomie zápisnicu zo zasadnutia komisie
na otvorenie obálok uchádzačov o prenájom zariadení v areáli autokempingu
a schválili ich prenájom v prospech Reborned Flames Motoklub za mesačné nájomné 250 eur. Schválilo prevod pozemkov, oboznámilo sa so správou o kontrole
plnenia uznesení a interpelačných pripomienok a so správou o činnosti mestskej
polície. V interpeláciách a diskusii bol
veľký priestor venovaný práci mestskej
polície. Po odchode jedného z príslušníkov na dôchodok prebieha prehodnotenie
zmennosti a zadelenia práce s cieľom
zistenia potrebnosti prijatia nového príslušníka, informovala poslancov vedúca
odboru vnútorných a sociálnych vecí.
V interpeláciách poslanci riešili problém
parkovania na Rákócziho ulici z dôvodu
zvýšenej premávky nákladných áut a mechanizmov kvôli prebiehajúcej bytovej
výstavbe na konci ulice. Poslanec Géza
Horváth v diskusii informoval o úspechu
želiezovského spevokolu aj o problémoch
s financovaním cestovných nákladov
zboru. Následne prítomných oboznámil
s vydareným absolventským koncertom
v ZUŠ a vyzdvihol výkony niektorých
absolventov. V závere rokovania sa účastníci vrátili k téme mestskej polície, keďže
podľa primátora sa v tejto oblasti vyskytli
problémy, ktoré bude treba urýchlene riešiť.
(ik)

Krátko...
Zlý technický stav ozvučovacej techniky
domu kultúry sa v tomto roku má zlepšiť,
konštatovali členovia komisie školstva
a kultúry. Na aprílovom zasadnutí sa
hovorilo o tom, že v rozpočte figuruje 1000
eur na opravu a nákup novej techniky.
Riaditeľ ZUŠ vyzval na zvýšenie priority
kosenia pred budovou školy a CVČ. Podľa
Júliusa Klima je potrebné tento areál
kosiť prednostne, pred kosením menej
frekventovaných častí mesta, keďže tieto
inštitúcie sú hojne navštevované žiakmi
aj rodičmi. Kosenie v areáli zabezpečoval
predtým údržbár, po jeho odchode do
dôchodku však údržbu z racionalizačných
dôvodov zabezpečujú údržbári iných
mestských organizácií.
Po tom, čo najstarší člen mestskej polície
Ernest Baláž odišiel do dôchodku, sa má
uskutočniť výberové konanie na obsadenie
uvoľnenej pozície. Záujem o prácu
v želiezovskej MsP je veľký, prihlásilo sa 18
záujemcov, odznelo na zasadnutí MsZ.
V minulom roku zaznamenalo mesto
najväčší príjem z podielových daní za
ostatné štyri roky, keď z tohto zdroja získalo
1,570 mil. eur. To však bolo stále o vyše 11
tis. eur menej ako predbežná kalkulácia
Ministerstva financií SR. V r. 2012 získalo
mesto z podielových daní 1,476 mil. eur,
v r. 2012 1,489 mil. eur, v poslednom roku
minulej dekády to bolo 1,396 tis. eur.
V marci riešila Mestská polícia 6
priestupkov, z toho 1 v blokovom konaní,
ostatné dohovorom. V priebehu tohto
mesiaca uzavrela jednu novú zmluvu
o ochrane objektov – s prevádzkovateľom
čerpacej stanice v Mikule.
Zostatok úveru zo Štátneho fondu rozvoja
bývania na výstavbu nájomných bytov na
Rákócziho ulici, ktorý mesto bude splácať
do roku 2032, bol koncom minulého roka
619 551 eur. Zostatok na fonde údržby a opráv
bol na konci minulého roka 15,5 tis. eur.
Zostatok
eurofondového
úveru
na
rekonštrukciu ZŠ, centrálnej mestskej zóny
a domu služieb bol na konci minulého roka
280 tis. eur. Zostatok investičných úverov bol
na úrovni 1,338 mil. eur. Celková suma dlhu
mesta bola na úrovni 41,16 % a nedosiahla
kritickú hranicu 60 %, pri ktorej by mesto
nemohlo prijímať ďalšie návratné zdroje,
informuje záverečný účet mesta. Ďalšou
podmienkou je, aby suma ročných splátok
bola pod úrovňou 25 % bežných príjmov
predchádzajúceho roka. Mesto Želiezovce
v tejto kolónke vykazovalo výsledok na
úrovni 16,43 %.
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Známy slovenský scenárista Ondrej Šulaj,
tentoraz v úlohe režiséra, pripravuje
filmové spracovanie časti románu Agáta
od Ladislava Balleka. Z rozsiahleho
románu sa inšpiroval motívom druhej
kapitoly s názvom Agáva a rovnako
nazval aj svoj film. V hlavných úlohách
sa predstavia Milan Lasica, Milan
Kňažko, Katarína Šafaříková a Marek
Geišberg, ale zahrá si aj želiezovský
rodák Attila Mokos. Film bude mať aj
ďalšiu želiezovskú súvislosť: niektoré
jeho snímky boli nakrúcané v kaštieli aj
pri svodovskom rybníku.
Víťazom
vlaňajšej
ankety
Strom
roka, v ktorom želiezovský tisovec
z parku skončil vo finále, sa stal dub
z Kremnice. Slovenský víťaz postúpil do
celoeurópskej súťaže Európsky strom
roka 2014 a vo finále s 10 účastníkmi
skončil na 3. mieste, keď získal vyše 10
tisíc hlasov. Na prvom mieste skončil
starý brest z Bulharska.
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Svoje diela chce venovať mestu
Majetok mesta Želiezovce sa onedlho môže
rozrásť o zbierku umeleckých diel. Ide o životné dielo želiezovského umeleckého maliara Ladislava Szűcsa, ktorý sa začiatkom apríla
vyjadril, že veľkú časť svojich obrazov
by rád venoval svojmu rodnému
mestu. Umelec vyjadril presvedčenie,
že zbierka by v majetku mesta bola
v dobrých rukách. „Dospel som k rozhodnutiu, že svoje grafické práce, vyhotovené počas takmer 50 rokov a veľkú
časť svojich malieb, tvoriacich výstavu
životného diela, venujem môjmu milovanému rodnému mestu. Dúfam, že
svojím spôsobom môžem aj ja prispieť
k rozšíreniu zbierkového fondu mestského múzea, ak vedenie mesta zabezpečí
na tento účel potrebné výstavné priestory. Napriek svojmu pokročilému veku
sa podujmem na zariadenie tejto stálej
výstavy, pretože podľa môjho úsudku by mesto
bolo aj v budúcnosti dôstojným a starostlivým
vlastníkom mojich výtvarných prác. Bol by som
rád, keby sa výstava životného diela mohla
uskutočniť, keďže celý život som sa usiloval

upriamiť pozornosť ľudí na okolitý svet, krásy
nášho rodného kraja, najmä na okolie Hrona,
kam patrím a ktoré mám veľmi rád,“ vyjadril
sa umelec.
„Sme vďační za
šľachetnú ponuku,
je to mimoriadna
pocta pre samosprávu i pre všetkých
obyvateľov nášho
mesta,“
vyhlásil
primátor reagujúc
na ponuku Ladislava
Szűcsa.
Zároveň dodal, že
si je vedomý veľkej
zodpovednosti, súvisiacej s prijatím
tohto daru, keďže
umeleckým dielam
treba zabezpečiť vhodné priestory. Inicioval preto osobné stretnutie s umelcom, kde
prediskutujú možnosti vyplývajúce z jeho
ponuky. O výsledku rokovania budeme informovať.
(ik)

˘
Zupná
panoráma

Telocvičňa je už v majetku mesta
Od januárového ustanovenia zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja
(ZNSK) sa samosprávny orgán viackrát zaoberal záležitosťami, týkajúcimi aj nášho mesta aj vďaka tomu, že náš spoluobčan Tibor
Csenger je poslancom ZNSK. O týchto záležitostiach vieme našich čitateľov informovať
priamo. Ako sme už uviedli, želiezovský poslanec je členom komisie regionálneho rozvoja a komisie správy majetku, ktoré majú asi
najväčší vplyv na investície a finančné toky
na území župy. Poslanec sa vyjadril, že chcel
pracovať v týchto komisiách, aby o aktuálnych možnostiach dokázal včas informovať
samosprávy a podniky okolia. Informoval
nás o tom, že v komisii regionálneho rozvoja
už na zakladajúcej schôdzi vypracovali tzv.
Regionálnu rozvojovú stratégiu, ktorá v podstate obsahuje harmonogram rozvoja NSK
na nasledovné 4 roky. Dokument obsahuje
informáciu o prioritnej úlohe poľnohospodárstva a potravinárstva, ktoré budú ťažnými
odvetviami regiónu. Komisia vzala na vedomie informáciu o zmenách programu EÚ
Leader, podľa ktorej sa o vyčlenené zdroje
budú môcť uchádzať nielen samosprávy, ale
aj podniky a organizácie tretieho sektora.
Dôjde aj k zmene štruktúry. V Nitrianskom
kraji pôsobilo 21 miestnych akčných skupín
(jedna z nich aj v Želiezovciach), ich počet sa
po reorganizácii zníži na 7.
Komisia správy majetku je významná aj
preto, lebo do jej pôsobnosti patria rozhodnutia o majetku a nehnuteľnostiach NSK.
Rokovali aj o prípade želiezovskej telocvič-

ne T-18. Zámenu nehnuteľností, iniciovanú
mestskou samosprávou v Želiezovciach,
schválila tak komisia, ako aj zastupiteľstvo
a v čase písania týchto riadkov sa objekt už
právoplatne dostal do majetku mesta. Na
rokovanie komisie bol predložený aj
návrh na prevod bývalej budovy maďarského gymnázia v Želiezovciach,
keď mesto pozitívne zareagovalo na
ponuku prednostného odkúpenia
nehnuteľnosti. Vzhľadom na to, že ide
o zdĺhavejší proces, strany sa do jeho
ukončenia zhodli na prenájme objektu,
aby mohlo mesto dovtedy budovu využívať.
Naše mesto a región ovplyvňuje aj
otázka ipeľských mostov. V tejto veci sa,
žiaľ, doteraz nepostúpilo, napriek tomu,
že povolenia, projektová dokumentácia
aj zdroje sú dané, výstavba sa dokonca
dostala do zbierky zákonov. Nejednoznačná
je otázka počtu a realizácie mostov. Poslanci
za Smer, tvoriacu v zastupiteľstve väčšinu,
podporujú výstavbu iba jedného mosta
medzi I. Sokolcom a Tésou, využiteľného aj
v prípade povodní. Problémom je, že k predmetnej parcele nevedie verejná komunikácia
a jej výstavba by značne zvýšila náklady
a predĺžila čas výstavby. Frakcia SMK (ktorej členom je aj Tibor Csenger) podporuje
pôvodný zámer, počítajúci s dvomi mostami,
ktorý je najlogickejším riešením z pohľadu
infraštruktúry regiónu a najviac by slúžil
miestnym obyvateľom. Tieto mosty sú naprojektované medzi Pastovcami a Vámosmikola,

resp. Chľabou a Ipolydamásd a ich výstavba
by otvorila možnosti infraštrukturálneho
a turistického rozvoja mikroregiónu. Keďže
rozhodnutie nepadlo, ZNSK predložilo otázku pred ministerstvo regionálneho rozvoja.

Situáciu komplikuje, že projekt sa mal uskutočniť ešte v programovacom období 2007–
2013. V rozvojovom rozpočte nového cyklu
na roky 2014–2020 táto položka nefiguruje,
navyše zdroje z Bruselu ešte nie sú dostupné.
Napriek tomu poslanci dúfajú, keďže NSK
bude môcť čerpať o 2,5 miliardy eur viac ako
v predchádzajúcom období, navyše sa rozšíri
aj spektrum subjektov (podnikatelia, organizácie), ktoré sa o tieto zdroje môžu uchádzať.
Avšak len v prípade, že potenciálni žiadatelia
využijú dané možnosti a projekty nebudú
podané len na 51 % zdrojov zo štrukturálnych a kohéznych fondov, ako v minulom
období.
Ákos Csonka
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Problém nedostatočných kapacít materských škôl sa zdá
byť vyriešený

Pred desaťročím riešila mestská samospráva problém nevyužitých priestorov
v materských školách mesta, v súčasnosti
zamestnáva kompetentných problém úplne
opačný. Mesto už niekoľko rokov eviduje
zvyšujúci sa počet detí v predškolskom
veku a z toho vyplývajúci nedostatok
priestorových kapacít v miestnych škôlkach. Problém trápi najmä MŠ s vyučovacím jazykom maďarským, sídliacu v dvoch
zo šiestich pavilónov komplexu na Ul. SNP
9. „Do Materskej školy s vyučovacím jazykom

riešením sa zdalo byť premiestnenie jednej
triedy do Mikuly. Keďže v Mikule je slovenská materská škola, do úvahy prichádzala
trieda s vyučovacím jazykom slovenským.
Väčšina členov MŠR sa priklonila k možnosti premiestnenia jednej triedy MŠ na Ul.
SNP 9 do mikulskej škôlky ako k najschodnejšiemu dočasnému riešeniu vzniknutej
situácie. V dlhodobejšom horizonte sa počíta
s odkúpením bývalej budovy gymnázia a využitím pre MŠ s VJM. Prítomní poznamenali, že s koncentrovaním školstva na území

maďarským bolo zapísaných 10 detí, čo znamená, že v budúcom školskom roku sa počíta
so 65 deťmi. Vzhľadom na zmenu zákona
o počte detí v triedach je potrebné vytvoriť
miesto pre tretiu triedu. Počet učiteliek nie
je potrebné zvýšiť,“ informoval o aktuálnej
situácii v MŠ Pavol Hostačný, vedúci odboru školstva a kultúry Mestského úradu
v Želiezovciach.
Pred dekádou problém vyriešili reorganizáciou a zatvorením svodovskej škôlky.
Prešlo len niekoľko rokov a zrušené kapacity už chýbajú. Riešením by boli nové
priestory, avšak v materskej škole na Ul.
SNP 9 žiadne voľné nie sú. Do slovenskej
MŠ bolo zapísaných 37 detí, od septembra ju
tak bude navštevovať 94 detí. Kompetentní
hľadajú riešenie už niekoľko mesiacov, nájsť
také, ktoré by vyhovovalo všetkým, je však
v súčasných podmienkach asi nemožné.
V priebehu času sa vyrysovali tri možnosti,
ktoré stáli za ďalšie skúmanie. Jednou bolo
premiestnenie jednej triedy z MŠ na Ul. SNP
9 do mikulskej škôlky, kde by sa po menšej
stavebnej úprave mohla vytvoriť nová trieda.
Druhou možnosťou na zváženie bolo presťahovanie MŠ s VJM do priestorov ZŠ s VJM
a treťou presun MŠ s VJM do bývalej budovy
Gymnázia J. A. Komenského, ktorú mesto od
Nitrianskeho samosprávneho kraja plánuje
odkúpiť.
K tejto otázke bola koncom mája zvolená
mestská školská rada (MŠR). Skonštatovala,
že rokovania medzi mestom a NSK o predaji
budovy sú len v počiatočnej fáze, preto presun materskej školy do tejto budovy v septembri je z časového hľadiska nereálny. Ako
nerealizovateľná sa ukázala aj druhá možnosť, keďže podľa riaditeľky ZŠ s VJM škola
nevie uvoľniť tri učebne. Jediným schodným

mesta počíta aj rozvojový program mesta,
základom jeho koncepcie je zlúčenie škôl a
školských zariadení, ako aj ich sústredenie
do areálov súčasných základných škôl. Podľa
Pavla Hostačného patrí rozhodovacia právomoc v tejto otázke primátorovi, ktorý o tom
rozhodne v zmene organizačnej štruktúry
mesta. Dodal, že prípadný presun do Mikuly
by sa mal týkať novoprijatých detí, ktoré
ešte nemajú žiadne návyky zo želiezovskej
škôlky a zároveň tam nemajú súrodencov vo
vyšších triedach. V uznesení mestská školská
rada odporúča primátorovi zmeniť organizačnú štruktúru želiezovskej MŠ, zabezpečiť
materiálno-technické podmienky vytvorenia
a fungovania ďalšej triedy v mikulskej MŠ
a zvolať rodičov s cieľom ich informovania
o zmene podmienok.
O niekoľko dní však bolo všetko inak.
Po preverení priestorových možností v MŠ
v Mikule sa zistilo, že nepostačujú na vytvorenie jednej celej triedy, keďže legislatíva
vyžaduje, aby na jedno dieťa pripadli 4 m2.
„Ďalšou možnosťou riešenia tejto situácie je
prístavba v existujúcom areáli želiezovskej
materskej školy prepojením pavilónu č. 1 a 6.
Dosiahol by sa potrebný priestor a technicky
je to realizovateľné riešenie,“ povedal Pavol
Hostačný na zasadnutí MsZ, ktoré sa touto
témou zaoberalo hneď v úvode rokovania.
Vedúci odboru školstva dodal, že možnou
alternatívou by mohlo byť aj využitie budovy
gymnázia, ak by mesto získalo súhlas NSK
o využívaní objektu ešte pred jeho odkúpením. Poslanci sa priklonili k názoru, že
schodnejším riešením je prístavba k existujúcemu objektu. „Ide o asi 80 m2, počítajúc
s 500 eurami na meter štvorcový je to asi 40
tisíc eur. Finančne sa to dá zvládnuť, no začať musíme okamžite,“ vyhlásil primátor na

zasadnutí. Rozhodnutie zastupiteľstva o prepojení pavilónov a vytvorení novej triedy
v súčasnom areáli upokojilo napätú situáciu,
niekoľko desiatok rodičov odchádzalo zo zasadnutia viditeľne spokojných.
(ik)

Potrebná je
úplná výmena
Stav budovy ZŠ s VJM v Želiezovciach
spôsobuje v ostatnom období stále viac starostí tak žiakom a učiteľom, ktorí sa každodenne zdržiavajú v objekte, ako aj rodičom
a správcovi – mestskej samospráve. Mesto
v uplynulom období uvoľnilo zo svojho
rozpočtu 15 tis. eur ročne na výmenu
starých okien, ktoré boli v katastrofálnom
stave. Pred niekoľkými mesiacmi sa objavili
ďalšie chyby. „Strecha zatekala na štyroch
miestach, nad schodiskom, zborovňou,
učebňou výtvarnej výchovy a chodbou.
Komplexnejšiu opravu nedokážeme financovať ani z vlastných prostriedkov, ani
z peňazí zriaďovateľa, preto sme pristúpili
k oprave strechy iba na dvoch najviac postihnutých miestach za 577 eur. V týchto
miestach sme vymenili trámy, škridle a zrealizovali sme potrebné klampiarske práce.
Žiaľ, pri tesárskych prácach sa prelomil
strop. Zistili sme, že pri schodisku pri spojení dvoch budov strecha zatekala už niekoľko rokov a pod ňou aj podlaha. Našťastie
postihnutie sa týkalo iba malého kúska
strechy, ktorý sme opravili,“ informuje
o udalosti z prelomu rokov riaditeľka Anikó
Máté. Odvtedy sa prejavila ďalšia porucha,
tentoraz na kanalizácii, dôsledkom čoho sa
premočila podlaha a odlúpila sa časť omietky nad chodbou. Múry podmýva dážď, kvôli
čomu budova v niektorých miestach klesá.
Mesto už v roku 2011 podalo žiadosť
o riešenie havarijnej situácie – opravu
strechy na odbor školstva Okresného úradu
v Nitre. Žiadosť každým rokom obnovuje,
napriek tomu stále nedostala podporu na
opravu zo zdrojov určených na riešenie podobných havarijných situácií. Podľa žiadosti
predpokladané výdavky na opravu strechy
presahujú 260 tis. eur, z toho asi 15 tis. eur
by dokázalo zabezpečiť mesto v prípade
pridelenia štátnej dotácie. „Podľa statického posudku sa musí realizovať úplná
výmena strechy. Je poškodená na mnohých
miestach, lokálne opravy preto nie sú riešením na odvrátenie havarijnej situácie,“
informuje riaditeľka, podľa ktorej je jasné,
že mesto nemá k dispozícii celú sumu, žiaľ
však ani škola, a tak jedinou možnosťou
riešenia situácie sa javí pozitívne posúdenie
žiadosti mesta.
(ik)
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Právna neporaziteľnosť mesta
trvá už roky

Amfíkovské deja-vu

Mesto Franza Schuberta, mesto so Sacherovým odkazom, želiezovská kultúra z neolitu. K
mnohým jedinečnostiam nášho mesta by sme pokojne mohli pridať ďalšiu: mesto so 100
%-nou úspešnosťou v právnych sporoch. V ostatných rokoch vyšlo mesto, reprezentované
právnikom JUDr. Jozefom Nyúlom, z každého súdneho sporu víťazne a drží si primát v tejto
oblasti. Podľa záverečného účtu mesto dokázalo využitím právnych a exekučných služieb vymôcť až 25 % celkovej sumy, vymáhanej od svojich dlžníkov, rovnako ako v minulom roku.
Na právne a exekučné služby minulo mesto v minulom roku 28,83 tis. eur. Na druhej strane
medzi vyhratými súdnymi spormi bol napríklad viac rokov prerokovávaný prípad, v ktorom
spoločnosť špecializovaná na odkupovanie a vymáhanie pohľadávok žalovala mesto za dlhy
bývalej nemocnice vo výške vyše 107 tis. eur. Druhostupňový súd potvrdil zamietnutie žaloby prvostupňovým okresným súdom a mestu priznal aj náhradu trov konania. Na prelome
rokov bolo voči mestu vedené jedno konanie, samospráva ako žalobca figurovala v dvoch
sporoch, exekučné konanie bolo vedené v 25 prípadoch.
(ik)

Označenie „časť Mikula“ nebude,
pokus však stál peniaze
Mestská časť Mikula nebude označená osobitnou
dopravnou značkou a pri hlavných cestách vedúcich
do Mikuly zostanú tabule len s názvom Želiezovce.
Vyplýva to zo stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Leviciach k návrhu mesta na zmenu
dopravných značiek na začiatku a konci mestskej
časti Mikula. Okresný dopravný inšpektorát listom
zo začiatku apríla informoval predstaviteľov mesta
o tom, že nesúhlasí s označením mestskej časti.
Podnet na osadenie tabúľ s označením začiatku
a konca mestskej časti vyšiel od Občianskeho združenia Mikulčan, neskôr bol prednesený aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva. „K návrhu
sme museli dať vypracovať dokumentáciu obsahujúcu grafickú a textovú časť. Aj keď tento návrh nebol na dopravnom inšpektoráte podporený, vznikli mestu v spojitosti s ním výdavky za
spracovanie dokumentácie vo výške asi 400 eur,“ informoval vedúci odboru správy mestského
majetku Vojtech Félix.
(ik)

Na Farme Kissová strihali ovce

Na Farme Kissová sa začiatkom apríla konalo tohtoročné strihanie oviec. Necelých 300 oviec na farme ostrihali odborníci z Detvy.
Z pohľadu poľnohospodára je to každoročná rutinná záležitosť, z pohľadu mnohých však ide určite o nevšednú zaujímavosť, ktorú by si
určite pozreli aj naživo. Taká súťaž v strihaní oviec, aké sa organizujú
v Austrálii či Novom Zélande, by akiste pritiahla pozornosť verejnosti
aj médií. Farmára však aktuálne zamestnáva iná otázka: čo s ovčou
vlnou, keďže dopyt
po nej je už niekoľko
rokov či desaťročí
minimálny. V ostatnom období boli jej
vynikajúce vlastnosti
„znovunájdené“
v stavebníctve, kde sa
využíva ako izolačný
materiál. Zatiaľ je
to skôr záležitosťou
spomínaných krajín
z južnej pologule,
ktoré izolačné dosky
zo spracovanej ovčej vlny vyvážajú do celého sveta, no pri dôkladnejšom prehľadávaní už môžeme nájsť aj slovenské firmy zaoberajúce sa
distribúciou takýchto produktov. To snáď dáva nádej aj farmárom, že
o ich vlnu v budúcnosti záujem vzrastie.
(ik, LV)
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Mnohí si iste živo pamätajú na programovo bohaté letá želiezovského amfiteátra,
množstvo koncertov, predstavení a iných
programov pred zaplnenými hľadiskami.
Zážitky z takýchto programov nemusia
navždy zostať v úrovni nostalgických
spomienok na obdobie prelomu 80. a 90.
rokov minulého storočia. O to sa snaží
nájomca amfiteátra Péter Manhercz v súčinnosti s mestom, ktorí na nadchádzajúce
leto pripravili pestrú paletu kultúrnych
podujatí. Prvé podujatie, akési otvorenie
sezóny sa konalo v máji s názvom Láva
Fest. V júni sa na amfiteátri uskutoční ďalšie podujatie so zábavnou hudbou, vo fáze
rokovaní je vystúpenie HOBO. V júli sa na
javisku želiezovského amfíka má predstaviť
skupina Hooligans, uskutoční sa podujatie
so zábavnou hudbou Pertu Party, muzikál
o skupine Edda s názvom Kruh a ďalšie
víkendové podujatia. V auguste to bude
skupina Irigy Hónaljmirigy, Edda (ešte sa
rokuje), Piramis, IMT Smile, Váradi Roma
Cafe a mesiac bude uzatvárať koncert
skupín Nautilus, Na dosah, Kiss Forever
a Gillotin. Keďže mesto bolo aj tento rok
úspešné v projekte na uskutočnenie mestských dní, v septembri privíta amfiteáter
opäť trojdňové podujatie, podobné vlaňajšiemu, kedy bola zaznamenaná rekordná
návštevnosť za ostatné dve desaťročia. Kultúrna ponuka sa teda pripravuje, či však
zažijeme určité deja-vu z obdobia zlatého
veku amfiteátra, bude závisieť aj od dopytu, teda počtu návštevníkov. Každopádne,
možnosti sú dané...
(ik)

Pestré mestské dni aj v tomto roku
Minuloročný úspech mestských dní, zaujímavé podujatia,
veľký počet záujemcov aj vystupujúcich – to všetko sa môže
zopakovať aj v tomto
roku. Mesto aj v tomto
roku podalo projekt v
rámci aktivity Town
Twinning programu
Európa pre občanov,
zameranej na partnerskú
spoluprácu
miest. V tomto roku
sa mestské dni uskutočnia pod názvom
Želiezovce 2014 – Medzinárodné stretnutie občanov pre podporu aktívneho občianstva a udržateľného rozvoja obcí. Konať sa budú 12. až 14. septembra na amfiteátri. V piatok sa uskutoční slávnostné otvorenie,
vystúpenie Novozámockej rockovej scény s muzikálom Pomáda
a zábavný program. V sobotu vystúpia: skupiny z partnerských
miest, István Dombóvári, skupina MadDogx, Robo Opatovský,
Matyi és a hegedűs, potom sa uskutoční tanečná zábava v podaní
skupiny M&M Trio. V nedeľu vystúpi skupina Bukasový masív,
skupiny z partnerských miest a formácia Neoton Família Sztárjai.
Trojdňové podujatie obohatia sprievodné programy pre deti aj
dospelých.
(ik)
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Vydarené podujatie. Aj vďaka darcom a škriatkom
V polovici mája sa v želiezovskej materskej škole uskutočnil 21. ročník prehliadky malých zdravotníkov. Tradičné podujatie sa tento rok
nieslo v znamení témy Ochraňujme našu Zem. „Mottom podujatia
bolo upratať, udržiavať a chrániť našu Zem pred znečistením. Podujatia
sa zúčastnili dve družstvá z MŠ Želiezovce, po jednom družstve z MŠ
v Pohronskom Ruskove, Čake, Šarovciach, Málaši, Tekovských Lužanoch
a Kukučínove. Deti s pomocou učiteliek a organizátorov podujatia ošetrovali rozprávkových škriatkov, ktorí sa popálili pri skládke smetiska,
potkli sa o plechovku pri potoku a odreli si koleno, alebo škriakta, ktorý
sa hral na lúke, kde boli zostatky po jedle a uštipla ho osa“, informuje
o podujatí riaditeľka MŠ v Želiezovciach Ildikó Kállaiová a dodáva,
že škriatkov hrali študenti miestneho gymnázia.

Študenti v cezhraničnej spolupráci
Želiezovskí gymnazisti sa už od marca minulého roka zapájajú
do aktivít programu celoživotného vzdelávania Comenius. Cieľom
multilaterálnych partnerstiev Comenius je posilniť európsku dimenziu
vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi
školami. V rámci projektu sa realizujú aktivity zamerané na projektové
stretnutia škôl, výmenné pobyty pedagógov a žiakov. V marci 2014
naši študenti absolvovali prvé zo spomínaných stretnutí, týždenný pobyt v Nemecku, vďaka ktorému spoznali štúdium a život v inej krajine,
osvojili si vedomosti a zručnosti potrebné pre ich osobnostný rozvoj.
Ubytovaním v hostiteľských rodinách, s ktorým boli samotní študenti
veľmi spokojní, rozvinuli svoje poznatky o európskych kultúrach a jazykoch. Každá hosťujúca škola zodpovedá za organizačné zabezpečenie
jednotlivých projektových aktivít vo svojom domácom prostredí. Prvá
z nich, 68. stredná škola mesta Lipsko, pripravila pre svojich hostí
pestrý program, spojený s prehliadkou mesta a návštevou Bachovho
múzea, exkurziou do Panomestra a na Pamätník boja národov, návštevou zoologickej záhrady, športovým dňom, kultúrnym programom
pre seniorov a inými zaujímavými podujatiami. Veronika Takácsová,
študentka tretieho ročníka o svojom pobyte v cudzom prostredí: ,,Naši
hostiteľskí rodičia boli veľmi milí, pohostinní. Brali nás ako súčasť svo-

Absolventi v hlavnej úlohe
V stredu 28. mája sa v priestoroch Základnej umeleckej školy
Franza Schuberta v Želiezovciach konal absolventský koncert žiakov hudobného odboru
školy spojený s absolventskou
výstavou žiakov výtvarného

odboru. So školským rokom
a niektorí aj so štúdiom na škole
sa lúčili mimoriadne nadaní
a usilovní žiaci, ktorí v ostatnom
období získali pre želiezovskú
školu mnoho vzácnych uznaní
a ocenení. V hudobnom odbore
môžeme spomenúť Ľudovíta
Štefanca, ktorého na mnohých
súťažiach dávali do súvisu

s konzervatoristami a nedávno
bol neoficiálne vyhlásený za
najlepšieho žiaka slovenských
ZUŠ v hre na saxofón. Z absolventov výtvarného odboru spomeňme Michaelu Majtánovú,
ktorá bola prijatá na štúdium
architektúry na Karlovej
univerzite v Prahe. Nakoniec menný zoznam
absolventov – hudobný
odbor: Boldizsár Borsos
(gitara), Réka Erdélyi
(klavír), Patrícia Kúdelová (klavír), Gabriela Melišková (klavír), Radoslav
Hajdamár (gitara), Linda
Szabóová (klavír), Ester Noémi
Lorencová (klavír), Mao Yoshio
(klavír, keyboard), Ľudovít Štefanec (saxofón); II. stupeň: Andrea Kissová (klavír). Absolventi
výtvarného odboru: Noémi
Verbóková, Nikoleta Nagyová,
Sandra Botková; II. stupeň: Michaela Majtánová.
(ik, foto: hg)

Na podujatí spoluorganizovanom Slovenským červeným krížom
sa prezentovala aj spoločnosť Camfil Farr, vyrábajúca ekologické
komponenty a filtre a želiezovskí hasiči, ktorí deťom
predviedli ukážky použitia
protipožiarnej
techniky.
Po dobrých skúsenostiach
z vlaňajšieho, jubilejného
podujatia sa súčasne s prehliadkou zdravotníkov konalo aj darovanie krvi. Krv
darovalo 30 darcov.
Tohtoročný 21. ročník
podujatia znamenal koniec jednej etapy a začiatok novej, ktorá sa
bude vyznačovať putovným charakterom. „Dohodli sme sa, že prehliadku bude každý rok organizovať iná materská škola. Dáme tým
priestor na realizáciu aj iným školám a získame nové nápady a skúsenosti,“ dodáva riaditeľka.
(ik)
jej veľkej rodiny. Správali sa k nám veľmi zdvorilo a slušne. Snažili sa s
nami nadviazať nové kontakty.“ Veronika hodnotí Nemecko ako prvú
hosťujúcu krajinu veľmi pozitívne a dúfa, že sa im svojou pohostinnosťou aspoň sčasti vyrovnáme.
Pracovné stretnutie u nás v Želiezovciach je naplánované na začiatok júna 2014. Zástupcom jednotlivých škôl zo zahraničia predstavíme
svoju krajinu, región, mesto, školu a jej aktivity. Zoznámime ich s minulosťou i prítomnosťou nášho mesta a predstavíme náš región. Pre zahraničných študentov máme pripravených množstvo zaujímavých aktivít, exkurziu do Banskej Štiavnice, prípravu vystúpenia pre seniorov
v DK v Želiezovciach, rozhovory s odborníkmi v oblasti starostlivosti
o seniorov, prehliadku nášho hlavného mesta, návštevu Múzea zbraní
v Pohronskom Ruskove, Mestského múzea a kúpaliska Vadaš v Štúrove. Veríme, že sa našim hosťom bude v Želiezovciach páčiť a že si zo
Slovenska odnesú veľa pekných zážitkov.
Veronika Jurášová

Deň detí v CVČ

Kým vlani bol v Centre voľného času Deň detí v znamení pohybu, hier a rôznych súťaží v šikovnosti, obratnosti a presnosti, v tomto roku bol pripravený trochu iný druh zábavy. Veselé popoludnie sa
začalo vystúpením mažoretiek z CVČ, záujmového útvaru Šikovníček a tancom žiakov ZUŠ.
Potom nasledoval hlavný bod programu, ktorým bolo predstavenie klaunov a zabávačov Romana a Emila vonku na školskom dvore.
Už prvý pohľad na prichádzajúcich šašov vyvolal u detí hlasný
a veselý smiech. Aby tento smiech a potlesk neutíchol po celý čas
ani na chvíľu, o to sa perfektne starali títo dvaja zabávači. A robili
to každým svojím slovom, krokom, pohybom, proste všetkým, čo
predviedli alebo do čoho sa pustili. Do svojho programu zapájali aj
deti, ktoré sa priam predbiehali, aby mohli byť súčasťou programu
a podieľať sa na kúskoch, ktoré stvárali. Každý tak mohol zabávať
každého.
Program bol aj tentoraz patrične osladený
- všetkým deťom sa ušlo
zo sladkostí a drobných
hračiek, preto sa aj touto
cestou chceme poďakovať
sponzorovi Ing. Gabrielovi Valachovi.
Deti, ktoré z oboch
základných škôl zavítali
v to popoludnie do CVČ,
mali úsmev na tvári ešte dlho po skončení týchto „šašovín“. (cvč)
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Reakcia na článok „Investor má vysadiť vyše 700 stromov“

(ŽS, máj 2014)
V minulom čísle Želiezovského spravodajcu ma zaujal článok
„Investor má vysadiť vyše 700 stromov“. Samozrejme, dnes je už
neskoro niečo zvrátiť. Predtým sme sa ako občania o proces výstavby
malej vodnej elektrárne nezaujímali, až keď sa píly začali zarezávať do
mikulských stromov pri Hrone, viacerí z nás začali byť prekvapení a
znepokojení. Je to výsledok našej ľahostajnosti z roku 2010 (verejné
prerokovanie zámeru), ktorý sa nám začal teraz pomaly ale isto
vykresľovať pred našimi zrakmi, aj keď zatiaľ len s relatívne malým
dopadom.
Píše sa rok 2014, padli stromy, ktoré s najväčšou
pravdepodobnosťou skončia ako štiepka v niektorej „zelenej“ tepelnej
elektrárni. Zároveň sa vyťaží štrk, ktorý tiež skončí niekde
úplne inde, nie v Želiezovciach. V skratke, naše prírodné
zdroje - dovolím si tvrdiť, že tie sú tým najhodnotnejším, čo
doma máme - nám odídu nadobro z mesta. A to s nemalým
ziskom zúčastnených firiem, ktoré nie sú registrované v
Želiezovciach, a tak dane odvádzajú nie u nás, ale tam,
kde majú sídlo. Ničia nám prírodu i cestné komunikácie
a vibráciami poškodzujú naše domy, a to navyše bez
akéhokoľvek prínosu do mestskej kasy. Napokon, ťažbu
pravdepodobne zaplatia finančné zdroje Európskej únie...
Nuž, takto sa robí biznis na slovenský spôsob, s ľahostajnými
občanmi a za podpory krátkozrakého vedenia mesta...
Vyrobená elektrina skončí tam, kam bude cez
distribučnú sústavu nasmerovaná, a my ju určite mať
lacnejšiu nebudeme.
Zamestná sa pri výstavbe samotnej elektrárne niekoľko
Želiezovčanov? Možno, ale ak áno, tak len dočasne a to
s mizivou pravdepodobnosťou, pretože predmetná stavba
si vyžaduje špecializovanú firmu a takú v Želiezovciach
nemáme. Údajne sa vytvorí 6 nových pracovných miest,
ale akých, keď samotná elektráreň je plnoautomatická a

Po okolí pribúdajú
čierne skládky

Na odstránenie nelegálnych skládok vynaloží mesto
v tomto roku 5000 eur, čo je o 3000 viac ako v minulom
roku. Na rok 2013 bolo naplánovaných na túto činnosť
7000 eur, vyčerpalo sa však iba 2000 eur. Tohtoročné
zintenzívnenie likvidácie čiernych skládok nemá byť
posledné. Vo výhľadovom rozpočte na budúci rok sa
ráta dokonca so sumou 85 tis. eur na tento účel. Dôraz

na likvidáciu nelegálnych skládok je namieste, aktivisti
v oblasti ochrany životného prostredia priebežne mapujú okolie Želiezoviec a v súčasnosti evidujú vyše
dvoch tuctov čiernych skládok.
Na vývoz triedeného odpadu minie mesto v tomto
roku 6000 eur, na vývoz komunálneho odpadu 145 tis.
eur. Uloženie odpadu na skládke nás v tomto roku
bude stáť 88,4 tis. eur.
(ik, foto: dš)

vyžaduje dohľad len v prípade vysokej vody? Uvidíme... Bude most
slúžiaci na prechod poľnohospodárskej techniky. Áno, aj šarovská
elektráreň má most a ten je uzamknutý, teda na druhú stranu
neprejdete... Vysadí sa 710 kusov na 1 meter vysokých drevín. To
je síce milé, ale ak sa o tie stromy následne nikto nebude starať
(minimálne polievať) pokiaľ sa neujmú, tak z nich veľa nebude...
Ďalším dopadom, ktorý sa dostaví o niekoľko rokov a bude
sa dotýkať mnohých z nás, je tzv. režim spodných vôd. V skratke
povedané, nad elektrárňou voda stúpne o 3 metre a pod elektrárňou
voda klesne o 2,8 metra. Priamo sa to dotkne vlastníkov studní, ale
najmä lesov pozdĺž celého toku od elektrárne smerom dolu, pretože
dôjde k vysušovaniu územia. A to je v
dobe klimatických zmien nesmierne
negatívne, lebo takto sa stráca jeden
zo základných ekostabilizačných
faktorov – voda. A ako by to malo
vyzerať reálne? Prikladám prognózu
vývoja spodných vôd.
Tak čo, ľahostajní spoluobčania?
Stála nám tá naša ľahostajnosť za
to? Tak čo, vážené vedenie mesta
a vážení páni poslanci mestského
zastupiteľstva, ktorí ste boli „za“?
Ako sa vyrovnáte s tým, že Vaše
rozhodnutie bude mať negatívny a
najmä trvalý a reálne nezvratný dopad
na život ďalších generácií? Stálo a stojí
Vám to vaše „za“ za to? Pozrite sa
vlastným deťom a vnúčencom do očí
a už teraz ich žiadajte o odpustenie za
vaše krátkozraké rozhodnutie...
Alexander Tóth

Zachránené šteňatá si nájdu nové domovy
Podobný prípad záchrany šteniat ako z roku 2008, keď pracovníci MsÚ zachránili 14 psíkov, sa odohral aj v máji tohto roka. Náhodná okoloidúca zbadala
pod želiezovským mostom šteňatá, položené na igelitke. Informovala o tom pracovníčku mestského úradu Janu Bielikovú, ktorá sa o psíkov postarala, zabalila
do deky a uložila do škatule. S pomocou náčelníka MsP Branislava Alakšu sa
im podarilo zaistiť pre nich dočasný
domov v nitrianskom útulku. „O
nájdených šteňatách sme informovali
na sociálnych sieťach a odozva nenechala na seba dlho čakať. V priebehu
krátkeho obdobia prejavilo o psíkov
na facebooku záujem asi 20 ľudí.
Nitrianskemu útulku sa ponúklo asi
50 záujemcov. Pracovníci útulku si
spomedzi nich vybrali 8 budúcich
majiteľov malých labradorov, ktorí
si ich budú môcť zobrať o niekoľko
týždňov,“ povedala nám Jana Bieliková. Aj keď šteňatá začali svoj život
nepríjemnou príhodou, z ktorej aj
ochoreli, zdá sa, že nakoniec všetko
dobre dopadne. Nezodpovedaná
zostane iba jedna otázka. Čo mohlo
majiteľa motivovať k rozhodnutiu, že
psíkov odvrhne namiesto toho, aby
ich niekomu ponúkol, keď len podľa fotiek na internete sa o ne prihlásilo toľko
záujemcov? Či to bol absolútne chybný úsudok alebo lenivosť, sa asi nikdy nedozvieme, ak sa však on dopočuje o popularite svojich psíkov, možno si nabudúce
zvolí iný prístup. A to aj stačí...
(ik)
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Majstrom 4. ligy je OŠKA Pohronský Ruskov

Majstrovskú súťaž štvorčlenných šachových družstiev vyhralo a právo postupu do 4.
šachovej ligy Nitrianskeho kraja, skupina juh
si vybojovalo „A“ družstvo OŠKA Pohronský
Ruskov „A“. Umiestnilo sa na 1. mieste so ziskom 25 bodov. Počet výhier 8, remíz 1 a prehier
1, skóre 28 partiových bodov zo 40 možných.
Toto je veľký úspech, ktorý sme dosiahli po
dvoch rokoch existencie súťažného šachu v
Pohronskom Ruskove.
Prakticky do 4. ligy postúpilo aj „B“ družstvo OŠKA, pretože v 4. lige už hrajú osemčlenné družstvá. Našimi súpermi budú šachisti z
klubov: Dvory nad Žitavou, Nové Zámky, Šahy,
Komárno, Želiezovce a Svätý Peter. K úspešnému účinkovaniu v IV. lige ale do jesene potrebujeme doplniť káder o ďalších hráčov. Verím,
že sa nám to podarí a do klubu sa prihlásia
ďalší hráči z obce ale aj z blízkeho okolia.
Tento výsledok sme samozrejme dosiahli
ako kolektív, kde medzi jednotlivcami musím
spomenúť hráčov ako Ján Machník so ziskom
9,0 bodov z 10 partií - 90 % aj ďalších v poradí:

Nikolas Levický so ziskom 7,5 bodov z 10 partií - 75 %, František Memersheimer so ziskom
5,5 bodov z 8 partií - 69 % a Milan Lakatos so
ziskom 6,0 bodov z 10 partií - 60 %.
Dobre si viedli aj ostatní hráči. Z OŠKA „B“
je potrebné vyzdvihnúť hráčov ako Roman Čelár so ziskom 6,0 bodov z 10 partií - 60 % a Igor
Matuška so ziskom 6,0 bodov z 10 partií - 60 %.
Darilo sa aj niektorým hráčom našich najbližších súperov, ktorých tiež treba pochváliť a na
ktorých tiež nesmieme zabudnúť. Najmä z ŠK
Čata: Ján Varga so ziskom 7,5 bodov z 10 partií
- 75 % a z ŠK TJ SL Želiezovce: István Farkas
so ziskom 6,0 bodov z 9 partií - 67 %, Ľudovít
Vanek so ziskom 4,0 bodov zo 6 partií - 67 %
a Attila Mézes so ziskom 6,5 bodov z 10 partií
- 65 %.
Žiaľ, mám aj jednu smutnú správu. Počas
sezóny nás definitívne opustil František Memersheimer, ktorý naše ďalšie účinkovanie
bude sledovať už len zo šachového neba. Bez
neho by sme neboli vyhrali. Bol oporou, bol
príkladom pre ostatných v húževnatosti a v

kombinačnej rýchlosti. Budeš nám chýbať aj
ako funkcionár, aj ako kmeňový hráč želiezovského šachového klubu. Česť Tvojej pamiatke.
Ostatné šachové správy
V sobotu 26. apríla sa v kantíne v Pohronskom
Ruskove konali dve šachové súťaže aj dve in-

dividuálne súťaže. Súťaž dospelých o Putovný
pohár starostu obce bol zorganizovaný na
počesť výročia založenia OŠKA. 2. ročníka sa
zúčastnilo 28 hráčov z 12 rôznych miest a obcí.
Hralo sa 2x15 minút, 7 kôl. Prví traja získali

Trenažér pre potenciálnych starostov a primátorov?
Už rok sa svetom sa šíri online počítačová hra (záujemcovi poskytnem info
prostredníctvom e-mailu) simulujúca
mesto, lepšie povedané dedinu. Užívateľ sa po zaregistrovaní stane starostom
malej dedinky s niekoľkými obyvateľmi
žijúcimi v malých domčekoch a produkčné farmy. Cieľom je vybudovať
silné a prosperujúce mesto, v ktorom
budú jeho obyvatelia žiť šťastný a
produktívny život. Takže treba stavať
a udržovať budovy, cesty a chodníky,
starať sa o zdravie a bezpečnosť obyvateľov, ich vzdelávanie, kultúrne vyžitie
i sebarealizáciu, zriaďovať inštitúcie,
produkčné podniky a zabezpečovať
do nich vhodných zamestnancov. A
neustále produkovať suroviny, aby
bolo dosť na opravy a údržbu, stavbu
nových domov pre nových obyvateľov...
So surovinami možno obchodovať a
virtuálnu menu zameniť za reálne
peniaze, a tie si posielať na svoj vlastný
účet. Aj preto má hra úspech a hrajú
ju aj dôchodcovia. Ale pozor! Najprv
je potrebné dosiahnuť spokojnosť obyvateľov. Dovtedy hráč okrem zábavy z
hry nemá nič (na rozdiel od starostov
reálnych obcí).
Získať si dôveru a dosiahnuť spokojnosť občanov virtuálneho mestečka sa
však dá len výsledkami. Títo občania
sa nedajú presvedčiť falošnými rečami
o obrovských úspechoch, nových duchoch, systémoch osobnej zodpovednosti či mestskom povedomí. Nedajú
sa omámiť ani toxickými príspevkami
na sociálnych sieťach alebo postavením
chodníkov. Sú nároční, chodníky a

cesty berú ako samozrejmosť. Ale stavať ich treba, pretože bez vyhovujúcej
infraštruktúry nie je možné rozvíjať
výrobu ani zlepšovať bývanie.
A kým sa pre občanov nezabezpečí
slušné bývanie a zamestnanosť, nie je
možné predávať suroviny. A ani ich
ťažiť. Takže žiadne provízie od spriaznených firiem drancujúcich prírodu. V
tomto hra nepustí.
Hra však poskytuje dostatok priestoru
pre individuálne stratégie, najmä vo
vyšších leveloch. Kým sa k nim hráč
dopracuje, naučí sa niečo, čo by sa dalo
charakterizovať asi takto: Na prvom
mieste je vždy občan. Všetko musí
fungovať a nie je priestor na žiadne
predstieranie ani zbavovanie sa zodpovednosti.
V reálnom živote je možné vyhovárať
sa na nedostatok peňazí a odôvodňovať
tak nefungovanie inštitúcií, zakrývať
plytvanie a zneužívanie prostriedkov.
Občania reálnych miest to „spapajú“,
občania virtuálneho mesta nie. Primátor virtuálneho mesta musí zabezpečiť
fungovanie a rozvíjanie sa všetkých oblastí života v meste a využívať pritom
naplno jeho potenciál. To je železné
pravidlo v tejto hre, ktoré sa nedá obchádzať, ani keby sa našiel investor!
Áno. Do hry je možné, ale nie nevyhnutné, investovať reálne peniaze.
Procesy tak možno urýchliť, nie
však obísť. A keďže hráč investuje zo
svojho, je vysoko pravdepodobné, že
s prostriedkami naloží aspoň podľa
svojho najlepšieho vedomia.
Práve vďaka tomu, že v tejto hre je

pravidlom to, čo by malo fungovať v reálnom živote, možno ju nazvať edukatívnou. V reálnej komunálnej politike si
poslanci vytyčujú priority, ktoré potom
presadzujú – nech to stojí, čo to stojí.
Často to potom funguje len čiastočne
a na úkor niečoho, veď z verejného krv
netečie, občania budú aj tak spokojní.
Vo virtuálnej politike tejto hry sa efekt
dosahuje len vzájomným pôsobením
fungujúcich oblastí mesta, čo je jedinou
cestou k profitu.
Aj preto je táto hra odporúčaná ako
trenažér všetkým adeptom na starostov, primátorov a poslancov samospráv
miest a obcí. Ale aj občanom. Okrem
možnosti zarobiť si nejaké peniažky im
hranie tejto hry pomôže pochopiť, že
práve oni vytyčujú pravidlá a personál-

→

ne obsadzujú politickú scénu a preto
majú právo niesť dôsledky.
Zatiaľ nebolo zaznamenané, že by táto
hra slúžila ako didaktická pomôcka
napríklad študentom verejnej správy.
Rozšírená je po celom svete, boom v
súčasnosti zažíva u našich severných
a západných susedov, na Slovensku a v
Maďarsku sa šíri pomaly. V niektorých
obciach v Poľsku voliči odporúčajú
kandidátom na starostov a poslancov
samospráv zverejňovať na internete
screencapsy, vraj ak si kandidát dobre
vedie v hre, je predpoklad, že by mu to
mohlo ísť aj v skutočnosti. A aj naopak.
V jednom českom mestečku poslali
odporúčanie s linkom starostovi s odôvodnením: „Kdo si hraje, nezlobí.“
Števo Hečko

KTO NAM TO DNES ČÍTA...
Mestská knižnica v spolupráci so ZŠ v Želiezovciach uskutočnila
obľúbené stretnutie v cykle „Kto nám to dnes číta...“. V netradičnom
prostredí – telocvični – sa konalo už 14. stretnutie. Predstavila sa nám
spisovateľka a zároveň šéfredaktorka detských časopisov Maxík a Zvonček, Danuša Dragulová-Faktorová. Porozprávala deťom o svojej práci i
o tom, ako rada píše knihy a tvorí časopisy pre deti, ako knihy vznikajú
a ako ďalej putujú, aby sa čitateľom dostali do rúk aj s peknými ilustráciami.
Atmosféru spestrili členovia literárno-dramatického krúžku školy svojím
programom pod vedením učiteľky Bielikovej, deti pod vedením učiteľky
Polkovej aj zatancovali. Po nespočetných otázkach malých zvedavcov
ďalej pokračoval program, špeciálne pripravený pre spisovateľku, ale
už z vlastnej tvorby šikovných detí. Možno najkrajšia bola báseň pod
názvom Kvapka Danka. Detská tvorba našich detí sa v budúcnosti určite
objaví v niektorom čísle týchto časopisov. V závere predpoludňajšieho
stretnutia sa konala veľká autogramiáda a každé dieťa dostalo od vydavateľstva DAXE ako poďakovanie pekný časopis.
D. Pólyová
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peňažnú odmenu a diplom. Putovný pohár
v tomto roku získal hráč AŠK Nitra Daniel
Odler s 5,5 bodmi, ELO 2033. Poradie muselo
určiť pomocné hodnotenie, keďže prví traja
mali zhodne po 5,5 boda. Druhý skončil Marek
Osztruzslík z Pribety, ELO 2015, tretí Attila
Vanya z N. Zámkov, ELO 1761. Putovný pohár
získa navždy ten súťažiaci, ktorý vyhrá súťaž
5-krát alebo 3-krát za sebou.
Súťaž detí a dorastencov bola zorganizovaná ako súčasť série Šach GPX O pohár
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Z 12 miest
a obcí sa ho zúčastnilo 58 hráčov, ktorí hrali 7
kôl 2x15 minút. Prví traja vo vekovej kategórii
do 18, 14 a 10 rokov získali vecné ceny, medailu
a diplom. Kategória do 18 r.: 1. Marek Rancsó
(Pribeta, ELO 1775), 2. Zoltán Virág (Dvory n.
Ž., ELO 1492, 3. Filip Okruhlica (Dvory n. Ž.,
ELO 1622); do 14 r.: 1. Sofia Anna Cibíková
(Detva, ELO 1174), 2. Bálint Szoboszlai (Pribeta, ELO 1000), 3. Marek Odler (Nitra, ELO
1000); do 10 r.: 1. Patrik Kuna (Nitra, ELO
1000), 2. Kamil Belica (Nitra, ELO 1000), 3.
Richard Galla (Dvory n. Ž., ELO 1000).
Súťaž „Prvý mat pešiakom“ vyhral 10-ročný
želiezovský šachista Jozef Repka (na snímke).
Hrdo a šťastne preberal odmenu – obraz s názvom Zrod šachu pre hráča, ktorý ako prvý dá
mat pešiakom. Podarilo sa mu to už v prvom

kole. Separátnu súťaž domácich hráčov vyhral
Milan Lakatos,
ktorý sa umiestnil celkovo na
13. mieste so 4,5
bodmi. Najlepšie
umiestnený m
Želiezovčanom
sa stal Dávid
Ábel, skončil na
16. mieste so 4,5
bodmi. Súťažiacimi prichádzajúcimi z najväčšej vzdialenosti boli členovia ŠK
Garde Detva Katarína Bobrová a Sofia Anna
Cibíková, resp. v kategórii dospelých Vladimír
Szűcs z Trenčína. Najmladšími účastníkmi boli
7-roční Ákos Szabó z Pribety a Tomáš Motyčiak z Nitry. Najstarším hráčom bol 69-ročný
Oliver Ralík z Levíc. Počas súťaže bola predstavená už mnohými známa hra Hexašach
a menej známy šachový Súbor rytierov.
Zaslúžené odmeny odovzdal starosta obce
Ľudovít Nagy a organizátor a hlavný rozhodca
súťaže Ján Machník, ktorý pozval prítomných
na budúci ročník súťaže.

šachového turnaja štvorčlenných družstiev o
putovný pohár starostky obce. Hralo sa v
príjemnom prostredí kultúrneho domu, kde
otvorenie a záver patril vystúpeniu mažoretiek z miestnej školy. V tomto roku o pohár
súťažilo šesť šachových družstiev: Pécsvárad
AS, ZŠ s VJM Želiezovce, ZŠ Pohronský
Ruskov, ZŠ s VJM Farná a dve družstvá
z Jura nad Hronom. Zvíťazilo družstvo z
Pécsváradu. Druhí skončili šachisti zo Želiezoviec a tretí z Pohronského Ruskova. Tieto
družstvá získali zlaté, strieborné a bronzové
medaily a diplom. Zopakovalo sa poradie
z vlaňajšieho roka aj na štvrtom mieste, kde
skončilo družstvo „A“ z Jura nad Hronom.
Vyzdvihnúť treba výkony niektorých hráčov.
Hralo sa päť kôl a medzi hráčmi máme štyroch,
ktorí vyhrali všetky svoje partie. Miklós Varga
a Károly Stang z Pécsváradu, Dániel Kaszmán
zo Želiezoviec a Igor Matuška z Pohronského
Ruskova. Zaslúžia si naše uznanie.
Ceny odovzdala starostka obce Helena Valentová, riaditeľ školy Vojtech Škuta a rozhodca
Ján Machník.
Ján Machník,
predseda OŠKA P. Ruskov

Šachisti z Pécsváradu znova vyhrali
Dňa 30. mája bol usporiadaný už tretí ročník

FUTBAL

Želiezovská zastávka Slovenskej ligy
V polovici mája sa v Želiezovciach uskutočnila súťaž v kyokushin karate v kategórii žiakov do
8. kyu. Ide o jednu zo zastávok Slovenskej ligy v kyokushin karate, organizovanej Slovenským zväzom kyokushin karate (SZKK). Tohtoročné podujatie
bolo už 3. ročníkom tohto podujatia v našom meste.
Kyokushin karate je v Želiezovciach prítomné už od
roku 1998. V súčasnosti sa tréningy realizujú v rámci
krúžkovej činnosti Centra voľného času. Pokročilejší
sa na tréningoch stretávajú dvakrát, začiatočníci raz
týždenne. Pod vedením trénera Pavla Bottyána sa
želiezovskí karatisti pravidelne zúčastňujú domácich
aj medzinárodných súťaží a dosahujú pekné umiestnenia.
V telocvični ZŠ Želiezovce sa 17. mája zišlo 50 mladých športovcov zo širokého regiónu – klubov v Štúrove, Mužle, Nových Zámkoch, Dolnom
Štále, Zemnom a Bajči. Podujatie otvorila riaditeľka CVČ v Želiezovciach Kvetoslava Záhorská
a predseda SZKK Norbert Rácz. Po vystúpení mažoretiek, pôsobiacich pri CVČ, v rámci
slávnostného otvorenia si účastníci zmerali
svoje zručnosti najprv v kata (ukážka techniky) potom v kumite (súboj). Želiezovský
klub reprezentovali: Marek Ambrúz (1.
miesto v kata, 1. miesto v kumite), Jack Fekete (1. v kata, 2. v kumite), Konrád Kanozsai
(2. v kata, 3. v kumite), Jakub Koprla (3. v kata, 4. v kumite), Vivien Laczková (2. v kata, 4.
v kumite), Máté Levicky (1. v kata, 3. v kumite), Peter Lukács (3. v kata, 2. v kumite),
Zsombor Miklós (3. v kata, 4. v kumite), Denis Murcin (1. v kata, 2. v kumite), Peter Szalay (4. v kata, 3. v kumite). Účastníci dostali diplomy,
medaily a vecné ceny, ktoré venovalo mesto Želiezovce.
(ik)

IV. liga – dospelí – juhovýchod
Šurany – Želiezovce
8:1 (0:1) Rotík S.
Želiezovce – Nový Život
0:0
Dun. Streda B – Želiezovce
4:1 (2:0) Dobiaš
Želiezovce – Vlčany
0:2 (0:0)
Kolárovo – Želiezovce
2:0 (2:0)
IV. liga – dorastenci – juhovýchod
Sereď – Želiezovce 3:1 (0:0) Klimaj
Želiezovce – Tvrdošovce
4:0 (0:0)
Klenko 2, Klimaj, Szokol R.
Palárikovo – Želiezovce
0:1 (0:0) Cseri
Želiezovce – Dun. Streda B
3:1 (2:1)
Klenko 2, Klimaj
PFA Z.Moravce/Vráble B – Želiezovce 8:0 (4:0)
III. liga – starší žiaci – juh
Nesvady – Želiezovce
Sokol L. , Molnár
Želiezovce – Gabčíkovo
Močenok – Želiezovce
Melichová, Sokol L.
Želiezovce – Okoličná n/ O.
Molnár, Čík
Kolárovo – Želiezovce
Želiezovce – Marcelová
Čík 2, Molnár

0:2 (0:0)
1:2 (0:2 ) Baláž
4:2 (2:1)
2:1 (1:0)
0:0
3:1 (1:1)

III. liga – mladší žiaci – juh
Nesvady – Želiezovce
5:0 (2:0)
Želiezovce – Gabčíkovo
0:6 (0:1)
Močenok – Želiezovce
8:0 (4:0)
Želiezovce – Okoličná n/O.
3:2 (1:1)
Dudáš 2, Kúdela
Kolárovo – Želiezovce
0:4 (0:1)
Dudáš 3, Urbancsok
Želiezovce – Marcelová
9:2 (6:1)
Kúdela 3, Dudáš 2, Urbancsok 2, Mácsadi, Szabó
(in)
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Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Generálny pardon

od 1. 6. 2014 do 31. 8. 2014
pre neoprávnený odber vody z verejného vodovodu a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vyhlasuje, že si
nebude uplatňovať náhradu škody a sankcie voči vlastníkom
nehnuteľnosti, ktorí neoprávnene odoberajú vodu z verejného vodovodu alebo neoprávnene vypúšťajú odpadové vody
do verejnej kanalizácie alebo nemajú so Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s. doposiaľ uzatvorený zmluvný vzťah. Podmienkou uplatnenia generálneho pardonu je
uzatvorenie písomnej Zmluvy o dodávke vody z verejného
vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v období od 1. 6. 2014 do 31. 8. 2014 v niektorom
z našich zákazníckych centier.
V Nitre, 12.5.2014
Ing. Ján Podmanický, generálny riaditeľ
V sobotu 28. 6. 2014 o 16.00 hod. sa v Dome kultúry
uskutoční otvorenie výstavy obrazov Laca Vestenického
(vlastným menom Jozef Šúň). Zároveň s otvorením výstavy
sa uskutoční aj krst knihy Fejtónovým perom.
Poradenstvo pre podnikateľov v Centre podnikateľských
služieb na ulici Mierová č. 24 v Želiezovciach – tretia streda
v mesiaci v čase od 9:00 do 14:30 hod. Zvýhodnená cena:
1,50 EUR/hod.
Stránkové dni poradenskej kancelárie v roku 2014: 29. január, 19. február, 19. marec, 16. apríl, 21. máj, 18. jún, 16. júl,
20. august, 17. september, 15. október, 19. november a 17.
december.
Mesto Želiezovce

2014

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek
15. 5. Jakub Hostačný (Želiezovce), 19. 5. Kristián Baláž (Želiezovce),
21. 5. Dorka Baleszová (Želiezovce), Miroslav Szabó (Želiezovce), 23. 5.
Friderika Reischová (Želiezovce)

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek
10. 5. Marián Kišďurka (Želiezovce) – Katarína Čamborová (Radošina), 17.
5. Richard Šál (Želiezovce) – Angelika Juhászová (Želiezovce), 17. 5. Štefan
Záhoranský (Želiezovce) – Zuzana Kučerová (Želiezovce), Tibor Boťťán
(Želiezovce) – Veronika Babindák (V. Ludince), Ján Čudai (Želiezovce)
– Denisa Tábiášová (Želiezovce), 24. 5. Peter Rosenberg (Želiezovce)
– Lucia Vyskoková (Želiezovce), Zdeněk Rákosník (Hronovce) – Veronika
Bordánová (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Katarína Balážová
Zuzana Bednáriková
Zoltán Bordán
Jozef Hlavňa
Koloman Juhász
Jolana Kosznovszká
Gertrúda Lukyová
Alexander Ottmár
Eva Páchniková
Gabriel Szabó
Iveta Záhoranská

07. 06.
25. 06.
15. 06.
24. 06.
20. 06.
22. 06.
04. 06.
26. 06.
17. 06.
06. 06.
03. 06.

60
Ján Balážik
Tibor Baranyai
Marta Beňová
Vladimír Búry
Jozef Kóša
Katarína Melicherová

17. 06.
28. 06.
14. 06.
12. 06.
09. 06.
20. 06.

Anna Porubszká
Irena Trechová
Július Vanek
Zoltán Vincúr

10. 06.
26. 06.
02. 06.
14. 06.

70
Irena Császárová
Irena Csudaiová
Klára Melczerová
Margita Muzslaiová
Viera Zaťková

06. 06.
28. 06.
17. 06.
18. 06.
01. 06.

80
Ondrej Csudai
Anna Duchoňová
Ivan Skalický

20. 06.
02. 06.
02. 06.

90
Helena Gaálová

15. 06.

Opustili nás – Elhunytak
2. 6. Jozef Kolompár (Želiezovce, 88 r.), 8. 6. Alexander Novák (Kuraľany,
82 r.)
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Harmonogram vývozu triedeného
odpadu na rok 2014
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Mestský úrad Želiezovce oznamuje obyvateľom mesta, že prevádzka
Regionálneho centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
na Ul. kpt. Nálepku zmenila svoju otváraciu dobu od 1. 4. 2014. Počas
nasledujúcich mesiacov bude prevádzka otvorená v pracovných dňoch od
8.00 do 18.00 hod., v sobotu od 10.00 do 17.00 hod.

Zo Svodova a z Mikule v dňoch:
23. júna, 21. júla, 18. augusta, 22. septembra, 20. októbra, 24. novembra
a 15. decembra.
Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého,
Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná,
Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP (časť Želiezovce), Jarmočná
a Cintorínska:
24. júna, 22. júla, 19. augusta, 23. septembra, 21. októbra, 25. novembra
a 16. decembra.
Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova,
Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová,
Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Nová, Poštová,
Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho a Zlatnícka:
25. júna, 23. júla, 20. augusta, 24. septembra, 22. októbra, 26. novembra
a 17. decembra.
Z obchodov: 26. a 27. júna, 24. a 25. júla, 21. a 22. augusta, 25. a 26.
septembra, 23. a 24. októbra, 27. a 28. novembra a 18. decembra.

Megemlékezés
2014. június 20-án lesz 20 éve annak,
hogy örökre elhagyott bennünket
szeretett kisfiunk,

Botta Robika

életének 3. évében.
Akik ismerték, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.

(14-10)
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Výzva – nábor
MO Matice slovenskej v Želiezovciach vyzýva členov a sympatizantov, aby hľadali mladých talentovaných ľudí, ochotných popri
štúdiu alebo práci venovať sa folklórnemu tancu. MO MS zakladá
tanečnú folklórnu skupinu.
MO MS má ambíciu založiť taktiež folklórnu spevácku skupinu, do
ktorej pozývame záujemcov rôznych vekových kategórií (od 16 do
65 rokov).
Záujemcom o krúžok remeselnej zručnosti (tvorivosti) oznamujeme,
že prvé stretnutie bude 25. júna 2014, t. j. v stredu v kancelárii MO MS
na Mierovej 8. V prípade záujmu by sme sa stretávali 1 alebo 2-krát
do mesiaca.
Dávame do pozornosti členom a sympatizantom MO MS, že každý
prvý piatok v mesiaci je kancelária MO MS na Mierovej 8 (bývalé
CVČ, Pioniersky dom) otvorená od 15:00 do 17:00 hod. Všetci záujemcovia sú vítaní.
Veríme, že naša výzva nezostane nepovšimnutá. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť u predsedníčky MO MS M. Holkovej na čísle 0944 369 084
alebo u tajomníčky MO MS Z. Puchríkovej na čísle 0904 695 659.

Mestský úrad Želiezovce

Pripájame
objekty

na pult centrálnej ochrany
vrátane zaobstarania elektronických zabezpečovacích systémov.
Možnosť pripojiť objekty v nedostupných terénoch bez elektrickej
energie, bez pokrytia mobilných operátorov – rádiové pripojenie,
kde je prenos zadarmo. Prax 10 rokov.
V prípade záujmu kontakt na tel. čísle 0905 683 933

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
Rennison: BÚRLIVÉ PANČUŠKY.
Cena 9,99 €
Bratislava, Slovart 2014.
Dievča Tallulah sa už teší na slobodu bez rodičov a množstvo zážitkov cez leto. Vezmite si knihu so sebou na prázdniny.
Jamborová: SOM BOSORKA.
Cena 10,92 €
Bratislava, Motýľ 2014.
Červenovlasú Adrianu zaujal prsteň s rubínovým očkom a keď si ho
nastokla na prst, začali sa diať neuveriteľné veci... Výborné prázdninové čítanie pre tínedžerov.
AKTIVITY S NÁLEPKAMI. Autá, bagre, stroje na stavbe.
Cena 3,29 €
Bratislava Slovart 2014.
Rozkladacie strany, nálepky, úlohy a riešenia pre malých na prázdninové dni. Aj mnoho ďalších pracovných zošitov, vymaľovaniek, hádaniek na využitie letných dní pre deti.

VAPAB, s.r.o.

mail: bezlepkosvet@gmail.com

tel.: +421 905 877 696

www.bezlepkosvet.sk

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(
MAGYARORSZÁG LEGSZEBB ARCAI.
Ára 9.26 €
Debrecen, TKK 2014.
44 csodálatos hely, amelyett látni kell. Szép ajándék iskolásoknak.
HARCI KOCSIK...
Ára 11,58 €
Budapest, Szalay 2014.
Tankok, katonai robotok, a szárazföldi hadviselés arzenálja. Értékes
kis lexikon.
TUDOD – E?
Ára 8,27 €
Budapest, Szalay 2014.
Érdekességek a természet világából – mennyit nyom a herkulesbogár, lehet-e a csiga fizetöeszköz, hol terem a tengeri
dió, és még sok kérdés és felelet.

(14-09)

nielen pre celiatikov

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

(14-08)

Široká ponuka bezlepkových výrobkov
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A 4. liga bajnoka az oroszkai OŠKA
Iúsági és gyermekverseny – az országos SAKK GPX sorozat része, és egyike a

Nyitrai kerületii önkormányzat serlegéért
vívott küzdelemsorozat versenyeinek. A
versenynek 58 résztvevője volt 12 különböző községből. A játékidő 2 x 15 perc volt 7
fordulóban. A 18, 14 és a 10 évesek kategóriájának első három helyezettje tárgyi díjat,
érmet és oklevelet kapott. Eredmények: 18
évesek: 1. Rancsó Márk 7 pont (Perbete, ELO
1775), 2. Virág Zoltán 6 pont (Udvard ELO
1492), 3. Okruhlica Filip 5,5 (Udvard, ELO
1622). 14 évesek: 1. Cibíková Sofia Anna 5
pont (Detva, ELO 1174), 2. Szoboszlai Bálint
5 pont (Perbete, ELO 1000), 3. Odler Marek
5 pont (Nitra, ELO 1000). 10 évesek: 1. Kuna

Patrik 5 pont (Nitra, ELO 1000), 2. Belica
Kamil 5 pont (Nitra, ELO 1000), 3. Galla
Richárd 4,5 pont (Udvard, ELO 1000)
A „Gyalogmatt” néven kihirdetett egyéni
verseny nyertese Repka József lett. Büszkén
és boldogan vette át a Sakk születése című
képet. A díjat az a játékos nyeri, aki a
torna során leghamarabb ad mattot
gyaloggal. A 10 éves zselízi sakkozónak
ez már az első körben sikerült is. A hazai játékosok különversenyét Milan Lakatos nyerte, aki a összesített 13. helyen
végzett 4,5 ponttal. A legeredményesebb
zselízi versenyző Ábel Dávid lett, aki a
16. helyen végzett 4,5 ponttal.
A pécsváradi sakkozók ismét nyertek
Május 30-án már a harmadik évfolyamát
rendezték meg Garamszentgyörgyön a
négytagú csapatok sakktornájának, amely
során a harc a község polgármesterének serlegéért folyt. A versenyt a kultúrház kellemes
környezetében rendezték. A megnyitóban és
a záró részben felléptek a helyi iskola mazsorettjei. Idén a serlegért hat csapat versenyzett: Pécsvárad, zselízi magyar alapiskola,
oroszkai alapiskola, farnadi magyar alapiskola és két csapat Garamszentgyörgyről.
A pécsváradiak nyertek, második helyen a

A Szlovák Liga zselízi megállójáról
Május közepén Zselízen kyokushin karate versenyt tartottak, a 7. kyu alatti tanulói szintet
elért versenyzők számára. A rendezvényt a Szlovák Kyokushin Karate Liga egyik megállójaként
tartják számon, amely a Kyokushin Karate Szlovákiai Szövetsége szervezésében valósul meg.
Az idei rendezvény már a 3. évfolyama volt ennek a
versenynek városunkban.
A kyokushin karate 1998 óta van jelen Zselízen.
Az edzéseket jelenleg a Szabadidőközpont szakköri tevékenységének keretében tartják. A haladók
hetente kétszer, a kezdők egyszer találkoznak az
edzéseken. Bottyán Pál edző irányításával a zselízi

karatésok rendszeresen részt vesznek a
hazai és nemzetközi versenyeken, ahol
szép helyezéseket érnek el.
A zselízi alapiskola tornatermében május
17-én a régió ötven fiatal sportolója találkozott. A résztvevők Párkányból, Muzsláról, Érsekújvárból, Alistálról, Szímőről és Bajcsról
érkeztek. A rendezvényt Kvetoslava Záhorská, a Szabadidőközpont igazgatója és Rácz
Norbert, a Kyokushin Karate Szlovákiai
Szövetségének elnöke nyitotta meg. A Szabadidőközpont mellett tevékenykedő mazsorettek
fellépése után a résztvevők előbb katában (technikai bemutató), majd kumitében (párharc)
mérték össze tudásukat. A zselízi klubot a következő versenyzők képviselték: Marek Ambrúz
(kata: 1. hely, kumite: 1. hely), Fekete Jack (kata:1., kumite: 2.), Kanozsai Konrád (kata: 2., kumite:
3.), Jakub Koprla (kata: 3., kumite: 4.), Vivien Laczková (kata: 2., kumite: 4.), Levicky Máté (kata:
1., kumite: 3.), Lukács Péter (kata: 3., kumite: 2.), Miklós Zsombor (kata: 3., kumite: 4.), Denis
Murcin (kata: 1., kumite: 2.), Szalay Peter (kata: 4., kumite: 3.). A helyezéseket elért résztvevők
oklevelet, érmeket és a város által felajánlott tárgyi jutalmat kaptak.
(ik)

zselízi sakkozók, harmadikon az oroszkaiak
végeztek. A csapatok érmeket és okleveleket
kaptak. Az idei versenyen megismétlődött a
tavalyi sorrend, miután a 4. helyen a garamszentgyörgyi „A” csapat végzett. A verseny
értékelésekor ki kell emelni néhány játékos
teljesítményét. A játékosok között négyen
voltak olyanok, akik mind az 5 meccsüket
megnyerték: Varga Miklós és Stang Károly
Pécsváradról, Kaszmán Dániel Zselízről és
Matuška Igor Oroszkáról. Megérdemlik az
elismerést. A díjakat Helena Valentová polgármester, Vojtech Škuta iskolaigazgató és
Ján Machník játékvezető adta át.
Machník Ján
LABDARÚGÁS
IV. liga – felnőttek–délkelet
Šurany – Želiezovce
8:1 (0:1) R
otík S.
Želiezovce – Nový Život
0:0
Dun. Streda B – Želiezovce 4:1 (2:0)
Dobiaš
Želiezovce – Vlčany
0:2 (0:0)
Kolárovo – Želiezovce
2:0 (2:0)
IV. liga – iúsági csapat – délkelet
Sereď – Želiezovce
3:1 (0:0)
Klimaj
Želiezovce – Tvrdošovce
4:0 (0:0)
Klenko 2, Klimaj, Szokol R.
Palárikovo – Želiezovce
0:1 (0:0) Cseri
Želiezovce – Dun. Streda B 3:1 (2:1)
Klenko 2, Klimaj
PFA Z.Moravce/Vráble B – Želiezovce
8:0 (4:0)
III. liga – diákok – dél
Nesvady – Želiezovce
Sokol L. , Molnár
Želiezovce – Gabčíkovo
Baláž
Močenok – Želiezovce
Melichová, Sokol L.
Želiezovce – Okoličná n/ O.
Molnár, Čík
Kolárovo – Želiezovce
Želiezovce – Marcelová
2, Molnár

0:2 (0:0)
1:2 (0:2 )
4:2 (2:1)
2:1 (1:0)
0:0
3:1 (1:1) Čík

III. liga – tanulók – dél
Nesvady – Želiezovce
5:0 (2:0)
Želiezovce – Gabčíkovo
0:6 (0:1)
Močenok – Želiezovce
8:0 (4:0)
Želiezovce – Okoličná n/O. 3:2 (1:1)
Dudáš 2, Kúdela
Kolárovo – Želiezovce
0:4 (0:1)
Dudáš 3, Urbancsok
Želiezovce – Marcelová
9:2 (6:1)
Kúdela 3, Dudáš 2, Urbancsok 2, Mácsadi,
Szabó
(in)
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A 4. liga bajnoka az oroszkai OŠKA
A négytagú sakkcsapatok bajnokságát
valamint a továbbjutás jogát a Nyitrai
Kerület 4. ligájának déli csoportjába az
oroszkai OŠKA „A” csapata harcolta ki.
25 ponttal végzett az első helyen. Nyolc
győzelmet, egy döntetlent és egy vereséget
könyvelhetett el, a negyven lehetségesből
28 játszmapontot szerezve. Ez nagy siker,
amit a sportág kétéves létezése után értek el
Oroszkán.
Gyakorlatilag a 4. ligába jutott az
OŠKA „B” csapata is, mivel a 4. ligában
már nyolctagú csapatok játszanak. Ellenfeleink a következő klubok sakkozói lesznek:
Udvard, Érsekújvár, Ipolyság, Komárom,
Zselíz és Szentpéter. A sikeres 4. ligás szerepléshez őszig kell további játékosokat
szereznünk. Bízom abban, hogy ez sikerül,
és a klubba jelentkeznek a községből vagy a
közeli környékről is.
A kimagasló eredményt természetesen
csapatként értük el, de meg kell említenem
a játékosok nevét: Machník Ján 10 játszmából 9 pontot szerzett, ami 90 százalékos
teljesítmény, Levický Nikolas 10 játszmából
7,5 pont – 75%, Memersheimer František 8
játszmából 5,5 pont – 69 %, Lakatos Milan
10 játszmából 6 pont – 60 %.
Jól szerepeltek a többiek is. Az OŠKA „B”
csapatából ki kell emelni Čelár Romant, aki

10 játszmából 6 pontot szerzett – 60%. Jól
ment a játék néhány közeli ellenfelünknek is,
akiket szintén meg kell dicsérni, és akikről
ugyanúgy nem szabad megfeledkeznünk.
Főleg a csatai sakk-klubból Varga Jánosról,
aki 10 játszmából 7,5 pontot gyűjtött (75%)
és a zselízi Farkas Istvánról, aki 9 játszmából 6 pontot szerzett (67%). Vanek Lajos 6
játszmából 4 pontot (67%), Mézes Attila 10
játszmából 6,5 pontot szerzett (65%).
Sajnos, van egy szomorú hírünk is. A
bajnokság alatt örökre elhagyott bennünket
Memersheimer Ferenc, aki szereplésünket
már csak odaföntről kísérheti figyelemmel.
Nélküle nem tudtunk volna nyerni.
Oszlopos, példás tagja volt csapatunknak. Hiányozni fogsz nekünk a
zselízi sakk-klub törzsjátékosaként
és tisztségviselőjeként is. Tisztelet
emlékednek.

Egyéb sakkhírek
Oroszkán a kantinban április
26-án, szombaton két sakktornát és
két egyéni versenyt is rendeztek.
Felnőttek tornája a Polgármester vándorserlegéért. Az
oroszkai OŠKA sakk-klub megalakulásának tiszteletére rendezett verseny
2. évfolyamán 28 résztvevő volt jelen 12

különböző községből. A játékidő 2 x 15 perc
volt, 7 fordulót bonyolítottak le. Az első három helyezett pénzdíjat és oklevelet kapott.
A vándordíjat idén Odler Daniel nyerte meg
5,5 ponttal az ASK Nitra csapatából (2033
ELO-pont). Az első három helyen holtverseny
alakult ki, mindhárman 5,5 pontot értek el.
A sorrendet a segédértékelés döntötte el.
Odler 25 ponttal nyert, a második, Osztruzslík Márk, a perbetei sakk-klub tagja (ELO
2015) lett 22 ponttal, a harmadik Vanya Attila, az érsekújvári klub tagja (ELO 1761) lett
20 ponttal. A vándorserleget háromszor egymás után, vagy összesen 5-ször kell elnyerni

ahhoz, hogy végleg a győztes tulajdonába
kerüljön.
→

Két Irodalmi Kávéház Zselízen
89. alkalommal tartottak
Irodalmi Kávéházat Zselízen.
A kávéházi összejöveteleket
rendszerint más-más helyszínen
tartják, különböző közéleti, főként irodalmi témákban. A rendezvénysorozat kezdeményezője
a városi könyvtár, amely mellé
az évek során a Csemadok helyi
alapszervezete és más kulturális
szervezetek is betársultak, azzal
a feltett szándékkal, hogy minél
színesebbé varázsolják a kisváros kulturális életét.
Május 6-án ezúttal visszatért
a rendezvény a festői környezetű Magyar Házba. Nem mást
látott vendégül, mint Jakubecz
László előadóművészt, a Pátria
Rádió szerkesztőjét, aki József
Attila válogatott költeményeiből tartott verses zenei estet.
Előadásában olyan klasszikusok
hangzottak el, mint a Levegőt!,
Mama, A Dunánál, Nagyon fáj,
Születésnapomra, Tudod, hogy
nincs bocsánat vagy éppen a
korszakalkotó Tiszta szívvel.
Annak ellenére, hogy a versek
legtöbbje már eddig is meg volt zenésítve, Jakubecz előadásmódja egy

egészen új köntösben mutatta
be az avantgárd költő egyedi
gondolatvilágát, amit a zselízi
közönség nagyon pozitívan fogadott.
A következő, 90. Irodalmi
Kávéházat 14-én tartották a Magyar Házban. Szomolai Tibor
Felvidéki Saga című sikerkönyvét mutatta be. A családregényben Szomolai arra a kérdésre keresi
a választ, hogy nehéz-e Felvidéken
magyarnak lenni? Az Irodalmi
Kávéház résztvevőinek elmondta:
„A válasz erre a kérdésre nem
egyszerű. Elveszítettük önbizalmunkat, hitünket, másodrendű szerepbe kényszerítjük magunkat, tereljük a felelősséget.”
Arra mutatott rá, hogy nehéz
sorsunkat sokszor magunknak
köszönhetjük, saját magunkat
soroljuk hátrébb, nem is kell,
hogy elnyomjon a többségi nemzet. Élete eseményeinek fonalán mutatott példákat arra, hogy
is történik mindez, de arra is,
hogy van kiút, és az istenhitben
gyökerezik. A Felvidéki saga
nem saját családjának története, bár nagy mértékben a saját

családfájának összeállításakor
összegyűjtött információkból,
történetekből merített. A felvidéki magyar családregény
írásakor Szomolai Tibor több
generáció
élettapasztalatát,
bölcsességét szívta magába. Ez
megtapasztalható, amikor az
élet fontos kérdéseiről bámulatos egyszerűséggel beszél, és
saját elmondása szerint emiatt
tud pozitív életszemlélettel
tekinteni a világra. A lényegre
törés a hitről vallott nézetében

is megmutatkozik. „Ketten
vagyunk a buliban, az Úr és
én. Nem elég csak imádkozva
várakozni, tenni is kell” – zárta
mondandóját a zselízi rendezvényen, ami megegyezik könyve
fő mondandójával is: „Abban
is biztosak lehetünk, ha mi is
tesszük a dolgunkat, segítjük
egymást és összetartunk, akkor
az Úr is megsegít bennünket, és
nincs az az erő, amely ezt a fát
ebből a földből kitéphetné.”
(csák, ik)
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Válasz „A beruházónak több mint 700 fát kell kiültetnie” c. cikkre
(Zselízi Hírmondó, 2014. május)

A Zselízi Hírmondó múlt havi számában felkeltette figyelmemet
„A beruházónak több mint 700 fát kell kiültetnie” című írás. Természetesen, ma már késő lenne bármit is visszafordítani. Azelőtt
polgárokként nem nagyon érdekelt bennünket a kis vízierőművek
építésének folyamata, amíg meg nem hallottuk a fűrészek zaját, amelyek a Garam menti mikolai fákat kezdték kivágni, többen közülünk
meglepődtünk, és nyugtalanok lettünk. Mindez könnyelműségünk
eredménye, még 2010-ből, amikor az ötletet nyilvánosan is tárgyalták,
most már lassan de biztosan kirajzolódik előttünk a kép, bár egyelőre
homályosan.
2014-et írunk, a fákat kivágták, nagy valószínűséggel forgácsként
végezték valamelyik „zöld” hőerőműben. Egyszersmind
kitermelik a kavicsot is, ami szintén valahol Zselíz
határain túl köt ki. Röviden, természeti forrásaink – állítom, hogy azok a legértékesebbek, amelyeket idehaza
birtokolunk – elhagyják a várost. Méghozzá nem kis
hasznot hozva a nem Zselízen nyilvántartott cégeknek,
így az adók sem nálunk kötnek ki, hanem ahol a cégek
székhelye van. Tönkreteszik környezetünket és útjainkat, gépeik vibrálásával károsítják házainkat, és mindezt
anélkül, hogy gyarapítanák a városi kasszát. Ráadásul
a kitermelést valószínűleg uniós forrásokból finanszírozzák... Hát, így készül a biznisz szlovák módra,
könnyelmű polgárok és rövidlátó városi vezetés
közreműködésével.
Az előállított energia ott termelődik, ahová a szállítási rendszer juttatja, de biztosan nem nekünk lesz
olcsóbb.
Az erőmű építésekor foglalkoztatnak néhány zselízi
lakost? Lehet, de ha igen, akkor is csak ideiglenesen és
kevés valószínűséggel, mert a szóban forgó építkezés

Egyre több
az illegális szemétlerakat
Az illegális szemétlerakatok eltávolítására a város
idén 5000 eurót szán, ami 3000 euróval több, mint
tavaly. 2013-ban erre a tevékenységre 7000 eurót
terveztek, de csak 2000 eurót költöttek el. Az illegális
szemétlerakatokat tehát idén fokozottabb mértékben
figyelik és szüntetik meg, és ez a trend a jövőben is folytatódik. A jövő évre tervezett költségvetésben ráadásul

erre a célra 85 ezer eurót helyeztek kilátásba. Az illegális
szemétlerakatok felszámolása fontos kérdés, ezért a
környezetvédelmi aktivisták folyamatosan térképezik
Zselízt és környékét. Jelenleg több mint két tucat illegális szemétlerakatot tartanak nyilván.
A szelektált hulladék elszállítására a város idén 6000
eurót költ, a hulladékelszállításra 145 ezer eurót. A hulladéklerakaton való elhelyezése idén 88,4 ezer eurójába
kerül a városnak.
(ik)

speciális céget igényel, amilyen Zselízen nincs. Állítólag 6 új munkahely létesül, de hogy milyenek, ha az egész erőmű automatikus vezérlésű, és csak magas vízszint esetén szükséges a felügyelet? Meglátjuk...
A híd vajon alkalmas lesz-e mezőgazdasági gépek áthaladására? Igen,
a sárói erőműnek is van hídja, amit lezártak, tehát a túloldalra nem
juthatnak el... Kiültetnek 710 db egy méter magas fát. Ez ugyan kedves, de ha ezekről a fákról senki nem gondoskodik (legalább öntözi),
nem biztos, hogy megmaradnak...
További hátulütője a dolognak, ami néhány év múlva nyilvánul
majd meg és sokunkat érint, a rétegvizek rendszere. Röviden összefoglalva, az erőmű felett a víz szintje 3 m-rel emelkedik, az erőmű
alatt 2,8 méterrel csökken. Közvetlenül
érinti ez a kúttulajdonosokat, de főleg a
meder menti erdőket az erőműtől lefelé,
mert a terület kiszáradhat. Ez a klímaváltozások idején rendkívül negatív hatású,
mert elveszik az alapvető ökostabilizációs
tényezők egyike – a víz. S hogy miként
alakul ez a valóságban? Mellékelem a talajvíz alakulásának előrejelzését.
Tehát, könnyelmű polgártársak? Megérte
a könnyelműségünk? Tehát, tisztelt városvezetés, tisztelt igennel szavazó képviselő
urak? Hogyan békélnek meg azzal, hogy
döntésüknek negatív hatásai lesznek, örökké
tartanak és visszafordíthatatlan következményekkel járnak az utánunk jövő nemzedék életére? Megérte igennel szavazni?
Nézzenek gyermekeik, unokáik szemébe,
és már most kérjék a bocsánatukat rövidlátó
döntésük miatt...
Alexander Tóth

A megmentett kutyakölykök új otthonra találnak
Egy 2008-as esethez hasonló kiskutyamentő akció játszódott le idén májusban. Akkor a Zselízi Városi Hivatal munkatársai 14 kutyust mentettek meg, most
8 életet sikerült megóvni. Egy járókelő vette észre a zselízi híd alatt nejlontáskára
tett kutyakölyköket. Tájékoztatta erről Jana Bielikovát, a városi hivatal munkatársát, aki gondoskodott a kutyákról, pokrócba csomagolta, és dobozba rakta őket.
Branislav Alakšának, a városi rendőrség
parancsnokának
közreműködésével
sikerült egy nyitrai állatmenhelyen ideiglenes otthont találni a kiskutyáknak.
„A talált kutyakölykökről tájékoztattunk
a közösségi oldalakon, és a visszhangra
nem kellett sokáig várni. Rövid idő alatt a
facebookon húszan érdeklődtek irántuk,
a nyitrai menhelyen 50 érdeklődő akadt.
A menhely dolgozói kiválasztottak nyolc
embert, akik a kis labradorkölykök tulajdonosai lehetnek, és néhány hét múlva
magukkal vihetik őket” – mondta Jana
Bieliková. Bár a kölykök kellemetlenséggel kezdték meg életüket, aminek folytán
meg is betegedtek, úgy tűnik, végül minden jóra fordul. Már csak egyetlen kérdés
marad megválaszolatlan: Mi vezette a
tulajdonost arra a döntésre, hogy eldobja
magától a kölyköket, ahelyett, hogy felajánlotta volna őket valakinek, hiszen csak
az interneten közzétett fotók alapján rengeteg érdeklődő jelentkezett? Hogy ez
egy hibás döntés volt-e, vagy csak lustaság kérdése, soha nem tudjuk meg, de ha
az illető megtudja, mi történt a kutyusaival, talán a jövőben nem ezt a módszert
választja. És már az is valami...
(ik)
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A Franz Schubert Vegyeskar fellépései
Eseményekben gazdag volt a Franz Schubert Vegyeskar számára a május—júniusi
időszak.
Május 11-én a Huszadik Jubileumi Piliscsabai Egyházzenei Napok vasárnapi,
ünnepi záróműsorában szerepelt olyan
neves kórusok társaságában, mint a budapesti Iú Zenebarátok Kórusa (vez.: Magyaróvári Viktor), a perbáli Maklári József
Kórus (vez.: Lisztes László), a solymári
Corvinus Vegyeskar (vez.: Lógó Tibor) és
a Budavári Nagyboldogasszony Templom
Ének- és Zenekara (vez.: dr. Tardy László).
A következő hétvégén a három évente rendezett galántai Kodály Napokon
szerzett ezüstkoszorús minősítést. Tegyük
hozzá: a Franz Schubert Vegyeskar 396
pontot kapott az öttagú zsűritől, és ez azt
jelenti, hogy mindössze 4 ponttal maradt
le az aranykoszorúról. A mindössze 17 énekessel színpadra lépő kórus számára ez is
hatalmas eredmény, hiszen repertoárjában
olyan művek is szerepeltek, mint például
Franz Schubert Chor der Engel vagy Kodály
Zoltán: A 121. genfi zsoltár című műve, amelyek sokkal népesebb (40—50-tagú) kórusok
számára íródtak. A versenyfellépést követően
a zselízi kórus a somorjai Híd Vegyeskarral a
vízkeleti római katolikus templomban adott
önálló hangversenyt.
Június első hétvégéjén a vegyeskar fölvet-

te annak a CD-nek a zenei anyagát, amelyen
a zselízi Franz Schubert Gyermekkar és a
Franz Schubert Vegyeskar énekel karácsonyi
kórusműveket. A gyermekkari részt tavaly

A zöld iskolák hete
az óvodában

júniusban sikerült rögzíteni. Hogy mikor
kerül az érdeklődő közönség kezébe a Zselízi
karácsony című CD, az nagyrészt attól függ,
hogy a kórusokat támogató Zselízi Hangok
polgári társulás kap-e a közeljövőben valahonnan anyagi támogatást (esetleg szponzori
ajándékot). A vegyeskar nagyra értékeli, hogy
a város ingyen bocsátja rendelkezésre a próbahelyiséget, hiszen ez is egyfajta támogatásnak tekinthető. Mindazonáltal hozzá kell
tennünk, hogy ezzel csak a gyakorlást teszi
a kórus számára lehetővé. A város képviselő-testülete néhány éve „lenullázta” a város
költségvetésében a helyi civil szervezetek,

Számot adtak tudásukról
Május 28-án, szerdán délután tartották a Zselízi Franz
Schubert Művészeti Alapiskolában a végzős növendékek koncertjét és kiállítását. Az aktuális
tanévvel – és néhány esetben
az itteni tanulmányaikkal is
– több rendkívül tehetséges és
szorgalmas tanuló is búcsúzott,

akik az elmúlt időszakban sok
elismerést és díjat szereztek a
zselízi művészeti alapiskolának.
A zenetagozat növendékei közül
megemlíthetjük Štefanec Lajos
saxofonost, akit több versenyen
és fellépésen a konzervatórium
növendékeivel állítottak párhu-

együttesek anyagi támogatását. A piliscsabai
és a galántai fellépés útiköltségét a kórus (az
országban egyedülálló módon) kénytelen
volt a saját zsebéből fedezni, de ugyanígy a
CD-felvételt készítő hangmester útiköltségét
is kénytelen lesz saját forrásból megtéríteni.
Horváth Géza, karnagy

zamba, és akit az egyik versenyen
az ország legjobb művészeti
alapiskolás
szaxofonosának
neveztek. A képzőművészeti tagozat végzős tanulói közül pedig
álljon itt Michaela Majtánová
neve, aki felvételt nyert a prágai Károly Egyetem építészeti
karára. A végzős növendékek
névsora: Borsos Boldizsár
(gitár), Erdélyi
Réka (zongora),
Patrícia Kúdelová (zongora),
Meliska Gabriella (zongora),
Radoslav Hajdamár (gitár),
Szabó
Linda
(zongora),
Lorenc
Ester
Noémi (zongora), Mao Yoshio
(zongora, keyboard), Štefanec
Lajos (szaxofon); II. szint: Kiss
Andrea (zongora). A képzőművészeti szak végzősei: Verbók
Noémi, Nagy Nikoletta, Botka
Sandra; II. szint: Michaela Majtánová.
(ik, foto: hg)

Április második felében Szlovákia kiválasztott iskoláiban tartották a zöld iskolák
hetét. Bekapcsolódtak azok az iskolák és
óvodák, amelyek a Zöld Iskola címet viselik,
azt a tanúsítványt, amely a gyerekek és a pedagógusok környezetvédelem terén kifejtett munkájának jutalma. Városunkban a cím viselője
az Sznf utca 9. szám alatti óvoda, amely a
tevékenységbe április 16. és 27. között folyamatosan bekapcsolódott. „Minden alkalommal más témában tevékenykedtünk. Ilyen
volt a Megállj a számítógépnek, televíziónak,
elektronikai berendezéseknek és a motoros
járműveknek és a Nagymama gyógynövénye elnevezésű tevékenység. Április végén a
gyerekek részt vettek a Föld napján” – tájékoztatott a Zöld iskolák hetének eseményeiről Gizela Kováčová, az óvoda Zöld iskola
projektjének koordinátora.
(ik)

Gyereknap
a Szabadidőközpontban

Míg tavaly a gyermeknapra a Szabadidőközpontban, a különféle
ügyességi, pontossági versenyekkel, a mozgás jegyében készültek,
idén kicsit más szórakozást készítettek a gyerekeknek. A vidám
délután a Szabadidőközpont mellett ténykedő mazsorettek és a Šikovníček szakkör tagjainak fellépésével kezdődött, majd a művészeti
alapiskola növendékei táncoltak. Ezután következett a műsor fő produkciója: az iskolaudvaron Roman és Emil bohócok szórakoztatták
a jelenlevőket.
Az érkező bohócokat látva a gyerekek hangos és vidám nevetésben törtek ki. S hogy ez a nevetés és a taps a műsor egész ideje alatt hangozzék, erről
gondoskodtak a művészek – minden szavukkal,
lépésükkel, a mozgásukkal,
de minden egyébbel, amit
előadtak, vagy amibe belekezdtek. A műsorba a
bohócok bekapcsolták a
gyerekeket is, akik élvezték,
hogy az előadás részesei
lehetnek, és részt vehetnek
a vicces jelenetekben. Így mindenki szórakoztatott mindenkit.
A találkozót ezúttal is kellőképpen megédesítették – minden gyerek
kapott édességet és apró játékot, amiért ezúton is köszönet jár Gabriel
Valach mérnöknek a támogatásért.
A gyerekeknek, akik mindkét alapiskolából részt vettek a Szabadidőközpont által szervezett délutánon, még sokáig mosolygós
maradt az arcuk.
(cvč)
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A város jogi verhetetlensége
már évek óta tart

Amfis deja-vu

Franz Schubert városa, Sacher üzenetének hordozója, zselízi kultúra a újkőkorból. Városunk jellemzőihez egy következőt is sorolhatunk: a város, amely peres ügyekben nem veszít.
Az utóbbi években városunk, amelyet bírósági ügyekben dr. Nyúl József jogász képvisel,
minden peres ügyből győztesen került ki, ami ezen a területen egyedülállónak számít. A
város zárszámadása szerint jogi úton és végrehajtó szolgáltatás igénybevételével a tartozások
25 százalékát volt képes behajtani, hasonlóan a tavalyi évhez. Jogi és végrehajtási szolgáltatásokra a város tavaly 28,83 ezer eurót fordított. Ugyanakkor a megnyert peres ügyek közt volt
pl. egy, már több éve húzódó eset: egy adósság-felvásárlásra szakosodott társaság perelte a
várost az egykori kórház adósságaiért, több mint 107 ezer euró értékben. Első fokon a járásbíróság a város javára döntött, majd a másodfokú bírósági döntés is ezt erősítette meg. A vesztes
félnek az eljárás költségeit is meg kellett térítenie. A múlt év végén a várossal szemben egy
bírósági eljárás volt folyamatban, felperesként az önkormányzat két ügyben szerepelt, végrehajtási eljárást 25 esetben vezettek.
(ik)

Nem lesz Garammikola megjelölés
Mikola városrészt nem jelölhetik meg önálló útjelző táblával, így a Mikolára vezető főúton továbbra is a Zselíz feliratú táblák maradnak. Ez a Lévai Járási Rendőrparancsnokság
állásfoglalásából derül ki, amelyet a város Garammikola városrész közlekedési jelzésekkel
való megjelölésére tett javaslatának válasza
tartalmaz. A járási közlekedésrendészet
április elején levélben tájékoztatta a város
képviselőit arról, hogy nem hagyja jóvá a
városrész megjelölését.
A városrész megjelölésének ötletével a
Mikulčan polgári társulás rukkolt elő, később az egyik városi képviselő-testületi ülés
képviselői kezdeményezésének is tárgya
volt. „A javaslathoz ki kellett dolgoznunk
egy grafikai és szövegrészt is tartalmazó
dokumentációt. Bár a javaslatot a közlekedésrendészet nem támogatta, a dokumentáció kidolgozásával kapcsolatban költségek merültek fel, amelyek kb. 400 euróra rúgnak”
– tájékoztatott Félix Béla, a városi vagyonkezelési osztály vezetője.
(ik)

Birkanyírás volt a Kiss farmon

A Kiss farmon április elején birkanyírást tartottak. Közel 300 birkát
nyírtak meg detvai szakemberek. A mezőgazdász számára ez egy minden évben megtartott rutintevékenység, ám sokak számára érdekesség,
amit szívesen látnának élőben. Egy birkanyíró verseny, mint amilyeneket Ausztráliában vagy Új-Zélandon rendeznek, bizonyára vonzaná a
közvéleményt és a sajtót. A gazdákat azonban a birkanyírást követően
más dolog foglalkoztatja: mi legyen
a gyapjúval, hiszen a
kereslet már néhány
éve, jobban mondva
évtizede minimális.
Az utóbbi időben a
gyapjú jó tulajdonságait újra felfedezték, mégpedig az
építőiparban, ahol
szigetelő anyagként
használják. Egyelőre
ez inkább a déli félteke említett országaira jellemző, amelyek a birkagyapjúból feldolgozott
szigetelő deszkákat az egész világba szállítják, ám alaposabb keresés
után találhatunk már ilyen termékek forgalmazásával foglalkozó szlovák cégeket is. És ez talán reményt adhat a gazdáknak, hogy a jövőben
a gyapjú iránti kereslet megnőjön.
(ik, LV)

5

Bizonyára sokan emlékeznek még a zselízi szabadtéri színpadnak arra az időszakára,
amikor műsorokban gazdag nyárral várta a
nagyérdeműt, koncertek sorát, előadásokat
és más programokat tartottak ott teltház
előtt. Nem biztos, hogy ez az élmény a
múlt évszázad 80-as és 90-es éveire való
nosztalgikus visszaemlékezések szintjén
marad. Ezt szeretné elérni Manhercz Péter,
a szabadtéri színpad jelenlegi bérlője, aki
szoros együttműködésben a várossal színes
programot állított össze az előttünk álló
nyári időszakra. Az első rendezvényt, afféle
idénynyitót májusban tartották Láva Fest
néven. Júniusban további hasonló szórakoztató zenés esemény lesz, de számíthatunk
Hobo fellépésére is, a tárgyalások ez ügyben
még folynak. Júliusban a zselízi szabadtéri
színpadra várják a Hooligans együttest, a
Pertu Partyt, az Eddáról szóló Kör című
musicalt és további hétvégi rendezvényeket.
Augusztusban fellép az Irigy Hónaljmirigy,
az Edda (még folynak a tárgyalások), a Piramis, az IMT Smile és a Váradi Roma Cafe. A
hónapot a Nautilus, a Na dosah, a Kiss Forever és a Gillotin zenekarok fellépése zárja.
Mivel a város idén is sikeresen pályázott a
városi napokra, szeptemberben a tavalyihoz
hasonló háromnapos rendezvénynek örvendhetünk a szabadtéri színpadon, amikor
is az utóbbi két évtized legnagyobb látogatottságát sikerült elérni. Készül tehát a kulturális ajánlat, de hogy sikerül-e megélnünk
az „amfi” aranykorát idéző deja-vu érzést, az
az érdeklődéstől, tehát leginkább a látogatók
számától függ. A lehetőségek mindenesetre
adottak...
(ik)

Színes program a városi
napokon
A városi napok tavalyi sikere, érdekes rendezvények, sok
érdeklődő és fellépő – mindez idén is megismétlődhet. A város
ugyanis benyújtotta pályázatát a városok együttműködésére irányuló Európa a polgárokért Town Twinning programjának keretében. Idén a városi napok a Zselíz 2014 – A Polgárok Nemzetközi
Találkozója a polgárság aktív támogatásáért és a községfejlesztés
tarthatóságáért címen valósulnak meg szeptember 12–14-én a
szabadtéri színpadon. Pénteken tartják az ünnepélyes megnyitót,
ezt követően fellép az érsekújvári rockszínpad, amely a Pomádé c.
musicalt adja elő. Ezután szórakoztató műsor következik. Szombaton fellépnek a partnervárosok
együttesei,
Dombóvári
István,
a
MadDogx együttes, Robo
Opatovský, a Matyi és a hegedűs, majd táncmulatság
lesz az M&M Trio közreműködésével. Vasárnap a
Bukasový masív zenekar, a
partnervárosok együttesei
és a Neoton Família sztárjai lépnek színpadra. A háromnapos eseményen gyermekek és
felnőttek számára kísérőrendezvényeket is biztosítanak. (ik)
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Megoldódni látszik az óvodai férőhelyek hiányának gondja
Egy évtizede tárgyalt a városi önkormányzat arról a problémáról, hogy a város
óvodáiban sok a kihasználatlan helyiség, jelenleg az illetékeseket éppen ellenkező jellegű
gond foglalkoztatja. Néhány éve az óvodáskorú gyermekek számának növekedését tapasztaljuk, és ebből adódik, hogy a helyi óvodákban
elégtelenné válik az osztályok befogadóképessége. A gond leginkább a magyar óvodában
mutatkozik, amely az Sznf utca 9. szám
alatti épületkomplexum hat pavilonja közül
kettőben kapott helyet. „A magyar óvodába
10 gyereket írattak be, ami azt jelenti, hogy
a jövő tanévben 65 gyerekkel számolhatunk.
Tekintettel arra, hogy változott a törvény az
osztályonkénti maximális gyermeklétszá-

osztály létesítése tűnt. Mivel Mikolán szlovák
óvoda működik, csak szlovák óvodai osztály
jöhetett szóba. Ebben a témakörben ülésezett
május végén a városi iskolatanács. Tagjainak
többsége hajlott arra a megoldásra, hogy
helyezzenek át egy osztályt a zselízi szlovák
óvodából a mikolai óvodába, mivel a kialakult helyzetre ezt találta a legalkalmasabb
ideiglenes megoldásnak. Hosszútávú megoldásnak ígérkezik a gimnázium egykori épületének megvásárlása és kihasználása ilyen
célokra. A jelenlevők megállapították, hogy a
városfejlesztési terv is az oktatásügy összpontosításával számol, melynek alapkoncepciója
az iskolák és iskolai intézmények összevonása,
valamint központosítása a jelenlegi alapisko-

mokatt illetően, szükség lesz egy harmadik
osztályra. Az óvónők számát nem szükséges
növelni” – tájékoztatott az óvodák időszerű
helyzetéről Pavol Hostačný, a Zselízi Városi
Hivatal oktatási és kulturális részlegének vezetője.
Tíz évvel ezelőtt a problémát úgy orvosolták, hogy átszervezést hajtottak végre:
bezárták a szódói és egy zselízi óvodát. Csak
néhány év telt el, s a megszüntetett férőhelyek hiányoznak. Megoldást új helyiségek
jelentenének, de a zselízi óvodában nincsenek üres helyiségek. A szlovák óvodába 37
gyermeket írattak be, szeptembertől tehát
94 gyermek látogatja majd. Az illetékesek
már néhány hónapja keresik a megoldást, de
olyat találni, ami mindenkinek megfelelne a
jelen helyzetben, szinte lehetetlen. Az idő folyamán három lehetőség rajzolódott ki, amelyek továbbgondolásra voltak érdemesek. Az
egyik, hogy egy osztályt áthelyeznének az
Sznf utca 9. alatti épületből a mikolai óvodába, ahol kisebb átépítés után nyílhatna egy
új osztály. A másik lehetőség az volt, hogy a
magyar óvodát áthelyezik a magyar alapiskola helyiségeibe, a harmadik pedig, hogy
a magyar óvodát áthelyezik a Comenius
Gimnázium volt épületébe, amelyet a város
szeretne megvásárolni a Nyitrai Kerületi Önkormányzattól.
A város és a Nyitrai Kerületi Önkormányzat közti tárgyalások még csak a
kezdeti szakaszban vannak, ezért az óvoda
áthelyezése szeptemberre ebbe az épületbe, a
rendelkezésre álló időt figyelembe véve, nem
reális. A második megoldás is valószerűtlen,
mert a magyar alapiskola igazgatónője szerint
nem tudnak három tantermet rendelkezésre
bocsátani. Egyedüli megoldásnak a mikolai

lák területére. Pavol Hostačný megjegyezte,
hogy ebben a kérdésben a polgármesternek
van döntési hatásköre, aki erről a város szervezési struktúrájának megváltoztatásában
dönt. Hozzátette, hogy az esetleges mikolai
áthelyezés az újonnan felvett gyerekeket
érintené, akik még nem jártak a zselízi óvodába, és testvéreik sem látogatják azt. A városi iskolatanács határozatban javasolja a polgármesternek, hogy változtassa meg a zselízi
óvodák szervezési struktúráját, biztosítsa az
anyagi és műszaki feltételeit egy további
osztály működésének a mikolai óvodában és
hívja össze a szülőket, hogy tájékoztathassa
őket a feltételek megváltozásáról.
Pár nap múlva azonban már más volt a
helyzet. A garammikolai óvoda helyiségeinek
felülvizsgálata során kiderült, hogy alapterületük nem elegendő egy osztály megnyitásához,
mivel a törvény értelmében egy gyermekre 4
m2-nek kell jutnia. „További lehetőség, hogy
hozzáépítsünk a zselízi óvoda épületéhez,
összeköthetnénk az 1-es és 6-os pavilont.
Megfelelő nagyságú helyiséget kapnánk, és
műszakilag is megoldható” – mondta Pavol
Hostačný a városi képviselő-testület ülésén,
amely rögtön a tanácskozás elején ezzel a
témával foglalkozott. Az oktatási részleg
vezetője hozzátette még, hogy lehetséges alternatíva volna még az is, hogy a gimnázium
épületét használják ki, ha a Nyitrai Kerületi
Önkormányzat ehhez még az épület megvásárlása előtt egyetértését adná. A képviselők
azt a nézetet támogatták, hogy jobb megoldás
lenne a már meglévő épület kibővítése. „Kb.
80 m2-es területről lenne szó, négyzetméterenként 500 eurós költségekkel számolva, 40
ezer euróból meg lehetne oldani. Ez a teher
anyagilag vállalható, de azonnal munkához

kell látni” – jelentette ki a polgármester az
ülésen. A képviselő-testület döntése a pavilonok összekötéséről és a jelenlegi épületben,
és ezáltal egy új osztály kialakításáról megnyugtatta a kedélyeket, a tanácskozásra érkezett több tucat szülő láthatóan elégedetten
távozott.
(ik)

Teljes csere
szükséges

A zselízi magyar alapiskola épületének
állaga az utóbbi időben egyre több
aggodalomra ad okot mind az intézményben
dolgozók és tanulók, mind a szülők,
mind pedig a fenntartó, az önkormányzat
részéről. A katasztrofális állapotban levő
régi ablakok fokozatos cseréjére a város
az utóbbi időszakban évi 15 ezer eurót
szabadított fel a költségvetéséből. Néhány
hónappal ezelőtt újabb hibák jelentkeztek.
„A tető négy helyen beázott, a lépcsőforduló,
a tantestületi, a jelenlegi rajzterem és a
folyosó felett. Komplexebb javítást sem
saját eszközökből, sem városi forrásból nem
tudtunk finanszírozni, ezért csupán a két
legrosszabb állapotban levő helyen javíttattuk
meg a tetőt 577 euró értékben. Ezeken a
helyeken kicseréltük a gerendázatot és a
cserepeket, elvégeztük a legszükségesebb
bádogosmunkákat. Sajnos, az ácsmunkák
közben beszakadt a mennyezet. Kiderült,
hogy a lépcsőfordulónál, ahol a két épület
érintkezett, már évek óta beázott a tető és a
mennyezet is. Szerencsére csak kis területet
érintett, így ezt kijavítottuk” – mondta el
a néhány hónappal ezelőtti esetről Máté
Anikó igazgató. Azóta egy újabb hiba is
megmutatkozott, a csatornahálózatban,
ennek következtében a mennyezet vakolata
az alsó folyosó egy részén leszakadt. Az eső
alámosta a falakat, aminek következtében az
épület bizonyos részeken süllyed.
A város már 2011-ben kérvényt nyújtott
be a Nyitrai Járási Hivatal tanügyi osztályára
a tetőfelújítás ügyében, és azóta évente
megismételte azt, ennek ellenére nem kapott
támogatást az erre a célra kialakított alapból.
A kérvény szerint a javítás feltételezett
költségei meghaladják a 260 ezer eurót,
ebből – pozitív elbírálás esetén – a város 15
ezer eurót tudna saját forrásból biztosítani.
„A statikai jelentés szerint mindenképpen
szükséges a tetőszerkezet teljes cseréje,
amely annyi helyen károsodott, hogy
részmegoldásokkal nem tudjuk elhárítani a
veszélyhelyzetet” – tájékoztat az igazgatónő,
aki azt is elmondta: tudja, hogy a városnak
nem áll rendelkezésére a szükséges összeg,
de sajnos az iskola anyagi helyzete sem
teszi ezt lehetővé, ezért a kérvény pozitív
elbírálása jelenthetne reális esélyt a helyzet
javulására.
(ik)
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Röviden...
lesztés ne haladja meg az előző év rendes
bevételeinek 25 százalékát. Zselízen ez a
mutató jelenleg 16,43 százalék.
Az ismert szlovák forgatókönyvíró, Ondrej Šulaj ezúttal rendezői szerepben készíti következő filmjét, Ladislav Ballek Agáta nevű regénye
egy részének feldolgozását. A terjedelmes regény Agáva nevű második fejezetének motívumából készült film azonos címmel kerül a nyilvánosság elé. A főszerepekben Milan Lasica,
Milan Kňažko, Katarína Šafaříková és Marek
Geišberg látható, de szerepel benne a zselízi
Mokos Attila is. A filmnek egy további zselízi
vonatkozása is lesz: néhány jelenete a kastélyban és a szódói halastó mellett játszódik.
A zselízi részvétellel is folyó tavalyi Év Fája
ankét szlovákiai győztese, egy körmöcbányai tölgy továbbjutott a 2014 Európai Fája
európai versenybe. A 10 résztvevős döntőben a 3. helyen végzett, ahol több mint 10
ezer szavazatot kapott. Az első helyen egy
bulgáriai öreg szilfa végzett.
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Műveit városunknak
akarja adományozni
Zselíz város vagyona hamarosan művészeti alkotásokkal gyarapodhat. Szűcs László zselízi
festőművész életművéről van szó, aki április elején úgy nyilatkozott, hogy képeinek nagy részét szívesen ajándékozná szülővárosának. A művész meggyőződésének adott hangot, hogy
a gyűjteménynek jó helye lenne Zselízen. „Arra az elhatározásra jutottam, hogy a közel 50
év alatt készített grafikáimat és festményeim nagy részét, melyek életművem kiállítását alkotják, szeretett szülővárosomnak
ajándékozom. Remélem, hogy a magam módján én is hozzájárulhatok a városi múzeum gyűjteményének bővítéséhez, ha a
város vezetése erre a célra alkalmas kiállító helyiségeket biztosít.
Előrehaladott korom ellenére vállalom ennek az állandó kiállításnak a berendezését, mert megítélésem szerint a város a jövőben
is méltó és gondoskodó tulajdonosa lesz képzőművészeti munkáimnak. Szeretném, ha az életmű-kiállítás megvalósulhatna,
mert egész életemben igyekeztem, hogy az emberek figyelmét a
körülöttünk levő világra, szülőföldünk szépségeire, főleg a Garam mentére irányítsam, ahová én is tartozom, és amit nagyon
szeretek” – fejtette ki a művész.
„Hálásak vagyunk a nemes felajánlásért, ez rendkívül nagy megtiszteltetés az önkormányzatnak és városunk minden lakosának” – jelentette ki Szűcs László ajánlatára reagálva a
polgármester. Hozzátette, hogy tudatában van annak, mekkora felelősséggel jár az ajándék
elfogadása, hiszen a művészi alkotásoknak alkalmas helyiségeket kell biztosítani. Éppen ezért
kezdeményezte a művésszel való személyes találkozót, melyen megvitatják az ajánlatból adódó lehetőségeket. A tárgyalások eredményéről majd tájékoztatjuk olvasóinkat.
(ik)

Nyitra megyei körkép

A tornaterem már a város tulajdonában
Januári felállása óta több városunkat
és régiónkat is érintő üggyel foglalkozott
Nyitra megye közgyűlése annak köszönhetően, hogy Csenger Tibor személyében
városunkból is van egy képviselő a testületben. Ezekről az ügyekről közvetlen információkkal tudunk szolgálni olvasóinknak.
Ahogy lapunk már megírta, a zselízi képviselő a régiófejlesztési és a vagyonkezelési
bizottságokban kapott helyet, melyek talán
a legnagyobb befolyással bírnak a megye
területén megvalósuló beruházásokra, pénzügyi mozgásokra. A képviselő saját bevallása szerint azért kívánt ezekben a bizottságokban dolgozni, hogy a legnaprakészebb
információkkal tudjon szolgálni közvetlen
környezetébe tartozó önkormányzatoknak,
vállalkozásoknak az aktuális lehetőségekről.
Mint megtudtuk, a régiófejlesztési bizottság
alakuló ülésén máris kidolgozták és a plénum elé terjesztették az ún. Regionális fejlesztési stratégiát, mely lényegében a megye
következő négyéves időszakának ütemtervét
foglalja magában. A dokumentum alapján a
jövőben a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart kezelik kiemelten, melyek a fő húzóágazatai lehetnek a régiónknak. Ezen felül tudomásul vették az Európai Unió fejlesztési
programjának, a Leader működési koncepciójának változását, mely szerint ezután már
nem csak önkormányzatok meríthetnek a
rendelkezésre bocsátott forrásokból, hanem
vállalkozások, sőt civil szervezetek is. Ezzel
a felépítési struktúrája is változáson megy
keresztül. Nyitra megyében eddig 21 régiós

akciócsoport működött (köztük Zselízen
is), ezeknek száma az átszervezés után 7-re
csökken.
A vagyonkezelési bizottság ennél is
nagyobb jelentőséggel bír, hiszen az összes
megye kötelékébe tartozó ingatlanok és értékek felett rendelkezik. Ilyen például a zselízi
tornaterem régóta húzódó ügye is. A zselízi
önkormányzat által beterjesztett ingatlancserét immáron végérvényesen jóváhagyta
mind a bizottság, mind a képviselő-testület,
így e sorok megjelenésekor az objektum már
jogerősen a város tulajdonába került. A volt
magyar tannyelvű gimnázium épületének
vagyonjogi átruházása szintén a bizottság
elé lett terjesztve, ugyanis az önkormányzat
jelezte: élni kíván elővásárlási lehetőségével.
Mivel ez egy hosszabb folyamat, a felek
végül a folyamat befejezéséig a bérbevételben egyeztek meg, hogy a város addig is
használhassa az épületet.
Ezenkívül városunkat és régiónkat jelentős
mértékben érintő terület még az Ipoly-hidak
kérdése is. Ebben sajnos, továbbra sincs érdemi előrelépés, annak ellenére, hogy mind az
engedélyek, mind a tervdokumentáció, mind
pedig a források is adottak, sőt megépülésüket törvénybe is iktatták már. A vita tárgyát
a hidak száma és kivitelezése képezi, mivel a
testületben többségben lévő smeres képviselők
csupán egy darab árvízbiztos híd megépítését
támogatják Ipolyszakállos és Tésa között. A
helyzetet viszont bonyolítja, hogy a szóban
forgó területhez nem vezet közút, így annak
biztosítása jelentősen megnövelné a költ-

ségeket, a munkálatok
pedig további hosszú
évekig eltarthatnak. Az
MKP frakciója (melynek Csenger Tibor is
tagja) az eredeti két hidas megoldást javasolja,
mely a legkézenfekvőbb
a régió infrastruktúrája
szempontjából, és sokkal előnyösebben szolgálná az ottani lakosok
igényeit. Ez Ipolypásztó—Vámosmikola és
Helemba—Ipolydamásd közt valósulna meg,
ami megnyithatná a térség fejlődési, főként
infrastrukturális és turisztikai lehetőségeit.
Döntés hiányában, a testület a Fejlesztési
Minisztérium elé terjesztette fel az ügyet. A
helyzetet viszont bonyolítja, hogy a projektnek még az előző, 2007—2013-as költségvetési és beruházási ciklusban kellett volna
megvalósulnia. Az új, 2014—2020-as ciklus
fejlesztési költségvetésében nem szerepel ez
a tétel, és Brüsszel még nem is bocsátotta
rendelkezésre a források elérését.
Ennek ellenére a képviselők bizakodnak,
hiszen a korábbihoz képest Nyitra megye
2,5 milliárd euróval több forrásból meríthet,
amiből ráadásul jóval szélesebb réteg (vállalkozók, civil szervezetek stb.) pályázhatnak.
Már ha a potenciális igénylők élnek ezzel a
lehetőséggel, és nem csak a strukturális és
kohéziós alapok 51%-ára érkezik be pályázat,
mint az előző időszakban.
Csonka Ákos
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jelezte is érdeklődését a vásárlás iránt, az
adásvétel azonban biztosan nem valósul
meg szeptemberig, ezért az épület csupán
abban az esetben vehetné igénybe a város,
ha ehhez a megye beleegyezését adná. A képviselők végül az eredetileg Csókás Gabriella
igazgatónő által javasolt verzió, a jelenlegi
óvodaépülethez való hozzáépítés mellett tették le a voksot. A testület tudomásul vette a
városi iskolatanács tájékoztatását az óvodai
osztályok elhelyezésének lehetőségeiről,
egyetértett egy újabb pavilon felépítésével
az 1. és a 6. pavilon összekötésével, a polgármesternek pedig javasolta az előkészületek
mihamarabbi megkezdését azzal a kikötéssel,
hogy a épületrész paraméterei hosszú távú
kihasználtság feltételeinek is megfeleljenek.
Nagy vitát váltott ki a városi költségvetés
első negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló, miközben a vita főleg Martosy Péter
képviselő és Monika Tomeková városi közgazdász között folyt a pénzügyi operációk
helyes könyvviteli vezetéséről. A jelenlevők
foglalkoztak azokkal a pénzügyi nehézségekkel, amelyeknek az volt az oka, hogy leállították a gondozói szolgálat épületének eladását.
Emiatt újabb forrásokat kell biztosítani, vagy
megtakarítani a rendes kiadásokon – ezeket a lehetőségeket látják a képviselők és
a polgármester az aktuális helyzetben. A
lehetőségek köre egy újabbal bővül, miután
Haris Mária azt javasolta, hogy a város adja
el a munkásszálló épületét. A polgármester
szerint a gazdasági mutatók megvizsgálása
után senki sem róhatja fel a városnak, hogy
túlzottan szabadulna a vagyonától, ezért
foglalkozni kell a munkásszálló eladásának
kérdésével. Hozzátette, hogy néhány év
múlva a város túladhat a kültéri tisztítóberendezésein és a biohulladék-feldolgozó
központján is. A beszerzésüktől számított
5 éven belül azonban még nem hozhatnak
hasznot ezek a projekforrásokból biztosított
berendezések. Monika Tomeková elmondta,
hogy a tisztítóberendezésekre a város évente
A képviselő-testület májusi ülésén a képviselők
jóváhagyták a helyi autókemping berendezéseinek
bérbeadását. Maga a terület
nincs városi tulajdonban,
ezért a bérlet csupán az
építményeket és egyéb
berendezéseket érinti.
A kemping bérlője a
nyírágói székhelyű Reborned Flames Motoklub lesz. A szervezet június 19–22-én
motoros találkozót
rendez a területen.
(ik)

45 ezer eurót, a biohulladék-központra 35,3
ezer eurót fordít, és egyelőre nem származhat
belőle bevétele. A testület tudomásul vette a
költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót.
A képviselők megválasztották a város
küldötteit a Lévai Járásbíróság esküdtjeinek
körébe a 2014–2018-as időszakra: Csicsman
Dianát, Soňa Šuranskát, Petrík Gabriellát
és Tar Gyulát. Vojtech Tomašovič és Sokol
László a kérdés vitájában megjegyezte, hogy
a hasonló felhívásokat, amelyekre a lakosok
jelentkezhetnek, közzé kell tenni. A testület
tudomásul vette a kemping berendezéseinek
bérbeadására kiírt pályázat kiértékeléséről szóló beszámolót, és jóváhagyták azok
bérbeadását a nyíri székhelyű Reborned
Flames Motoklubnak havi 250 eurós bérleti
díj ellenében. Döntött néhány telekátutalás
ügyében, megismerkedett a határozatok
teljesítéséről és interpellációk intézéséről,
valamint a városi rendőrség tevékenységéről
szóló beszámolóval. Az interpellációk és a
vita keretében bővebben foglalkozott a városi rendőrség ügyével. Az egyik alkalmazott
nyugdíjaztatását követően folyik a rendőrség
tevékenységének felülvizsgálata, amely választ adhat arra a kérdésre, hogy szükséges-e
kiegészíteni az állományt, tájékoztatott a
belügyi és szociális osztály vezetője. Az interpellációk keretében szó volt a Rákóczi
utcában élők parkolási és egyéb, a közeli
építkezéssel kapcsolatos megnövekedett
forgalom miatti gondjairól. Horváth Géza a
vitában beszámolt a zselízi énekkar sikeréről,
valamint az utaztatásával kapcsolatos pénzügyi gondokról is. A jelenlevőket tájékoztatta
művészeti alapiskola végzős koncertjének
magas színvonaláról, és külön kiemelte néhány végzős képességeit. Az ülés végén ismét
a városi rendőrség ügyei voltak terítéken.
A polgármester tájékoztatott arról, hogy a
rendfenntartó szerv körül az utóbbi időben
bonyodalmak merültek fel, amelyeket rövid
időn belül meg kell oldani.
(ik)

Röviden...
A kultúrházban használt hangtechnika
rossz műszaki állapota már idén javulhat,
állapították meg az oktatási és kulturális
bizottság tagjai. Az áprilisi bizottsági ülésen többek közt arról is szó esett, hogy a
költségvetésben 1000 euró szerepel a javításra és új berendezés vásárlására.
A Művészeti Alapiskola igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy az iskola és a
szabadidőközpont előtti kaszálást prioritásként határozzák meg a városi fűnyírás
keretében. Klimo Gyula szerint ezt a
területet azért kell előnyben részesíteni a
város kevésbé frekventált részei előtt, mert
ezeket az intézményeket sok gyermek és
szülő látogatja. A terület kaszálását azelőtt
a gondnok végezte, azonban nyugdíjba
vonulása után takarékossági okok miatt
a karbantartási munkákat más városi
szervezetek gondnokai, a kaszálást pedig
közmunkások végzik.
Miután a városi rendőrség legidősebb tagja,
Balázs Ernő nyugdíjba vonult, a megüresedett munkahelyre pályázat kiírását helyezték kilátásba. Nagy az érdeklődés a munkahely iránt, 18 érdeklődő jelentkezett.
A város az utóbbi négy év folyamán tavaly
érte el a legnagyobb bevételt a részesedési
adókból, ebből a forrásból 1,57 millió eurót szerzett. Ez azonban még mindig több
mint 11 ezer euróval volt kevesebb, mint
a pénzügyminisztérium előzetes számítása
szerinti összeg. 2012-ben a város a részesedési adókból 1,476 millió eurót kapott,
2011-ben 1,489 eurót, 2010-ben pedig
1,396 ezer eurót.
A Városi Rendőrség március folyamán
6 kihágással foglalkozott, közülük egy
alkalommal pénzügyi bírságot rótt ki, a
többi esetben szóban figyelmeztette az
elkövetőket.
Az Állami Lakásfejlesztési Alapból a Rákóczi utcai bérlakásokra fordított hitelből a
városnak 2032-ig még 619 551 eurót kell törlesztenie. A karbantartási és javítási alapban
tavaly év végéig 15,5 ezer euró volt.
Az uniós alapokból nyújtott hitelből, melyet
a szlovák alapiskola, a városközpont és a
szolgáltatások házának felújítására fordítanak, a tavaly év végi állás szerint még 280
ezer eurót kell törleszteni. A beruházási
hiteleknél 1,338 millió euró ez az összeg.
A város adóssága 41,16 százalékos szinten
volt, nem érte el a kritikus 60 százalékos
határt, aminek elérésével a város nem
vehetne fel további hiteleket, tájékoztatott
a város zárszámadása. Az esetleges hitelfelvétel további feltétele, hogy az éves tör-
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A művész meggyőződésének adott hangot, hogy a gyűjteménynek jó helye lenne
Zselízen. „Arra az elhatározásra jutottam,
hogy a közel 50 év alatt készített grafikáimat és festményeim nagy részét, melyek
életművem kiállítását alkotják, szeretett
szülővárosomnak ajándékozom...“
(Bővebben a 3. oldalon.)

Városi újság

koncert a zselízi
szabadtéri színpadon
2014. július 4-én
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ára: 0,35 euró
Idén a városi napok a Zselíz
2014 – A polgárok nemzetközi
találkozója a polgárság aktív
támogatásáért és a községfejlesztés tarthatóságáért címen
valósulnak meg szeptember
12–14-én.
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Májusi önkormányzati ülés

Rekordszámú
érdeklődő figyelte
a fejleményeket
A zselízi városi képviselő-testület
május 29-én, a városi hivatal esketőtermében tartott 43. rendes ülése kilépett az
önkormányzati tanácskozások megszokott
sztereotípiájából. A nyilvánosság óriási
érdeklődése miatt a szervezőknek további
székeket kellett hozniuk, és még így is sokaknak csak állóhely jutott. A nyilvánosság
számára fenntartott teremrészben egy tűt
sem lehetett volna leejteni, és sokat az
ajtóban is ácsorogtak. Legutóbb a kórház
bezárását megelőző időszakban, és azelőtt
az óvodák egy évtizeddel ezelőtti megszüntetésekor volt ilyen élénk az érdeklődés
a képviselő-testület döntései iránt. Nem
meglepő, hogy ezúttal is az óvodák sorsáról
való döntés vonzotta a szülők érdeklődését.
A képviselők a nagy számú szülői közösségek jelenléte miatt a napirenden is változtattak, és elsőként az óvodák elhelyezésének
kérdését vitatták meg. Pavol Hostačný, a
városi hivatal tanügyi osztályának vezetője
megjegyezte, hogy a gyermekszám-növekedés egyrészt jó hír, másrészt viszont gondokat okoz az óvodáknak és fenntartójuknak
a gyerekek elhelyezése. Jelen esetben a
magyar tannyelvű óvoda alacsony kapacitásának problémája várt megoldásra. Miután a kérdést mindkét óvoda iskolatanácsa,
majd a városi iskolatanács is megvitatta,
a képviselő-testület elé is beterjesztették.
Több megoldás is szóba került, amelyek
idővel megvalósíthatatlannak mutatkoztak,
így a testületi ülésen az osztályvezető két
lehetséges megoldást kínált: hozzáépíteni a
jelenlegi, Sznf utca 9. alatti óvodaépülethez,
illetve kihasználni a Comenius Gimnázium
egykori épületét. A megye megvételre kínálta fel a városnak ezt az épületet, amely
→2

Több tucat érdeklődő jelenlétében kezdődött a májusi képviselő-testületi ülés. Ennek mindig így
kellene lennie – jegyezte meg néhány képiselő, ám amint a testület döntött az óvoda kérdésében,
minden visszatért a rendes kerékvágásba, és a terem szinte teljesen kiürült. A teremben maradókat legalább az vigasztalhatta, hogy az óvódás gyermekek szülei elégedetten távoztak. (foto: ik)

Zselízen az országos átlag alatt

A legalacsonyabb részvételű választások
A májusi európai parlamenti választások
után Szlovákia elkönyvelheti történelmének
legalacsonyabb választási részvételét, hiszen
a választásra jogosultaknak csupán a 13,05
százaléka járult az urnákhoz. Az Európai
Parlamentbe a SMER-SD, a KDH, az SDKÚ-DS, a SaS, a NOVA, az OĽaNO, az MKP és a
Most–Híd pártok képviselői jutottak be.
A SMER-SD 24,09%-ot szerzett, ami
négy mandátumot jelent, a KDH 13,21%-kal
két képviselői helyet kapott. Ugyancsak két
képviselőt küldhet Brüsszelbe ill. Strassbourgba az SDKÚ-DS, amely 7,75%-ot szerzett. Az OĽaNO (7,46%, a NOVA (6,83%), a
SaS (6,66%), az MKP (6,53%) és a Most–Híd

(5,83%) egy-egy képviselője dolgozik majd
az EP-ben. A parlamenti padokba a következők jutottak be: Maroš Šefčovič, Monika
Flašíková–Beňová, Boris Zala, Vladimír
Maňka, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik,
Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Richard Sulík, Csáky Pál
és Nagy József.
Zselízen átlagon aluli volt a részvétel, 12,27 %-os, az 5954 jogosult választó
közül mindössze 731 választó járult a hét
választási körzet szavazóurnáihoz. Városunkban a legtöbb szavazatot az MKP (273), a
Most–Híd (126) és a Smer-SD (76) kapta.
(ik)

