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Na mestskú políciu sú v našom meste vyslovované rôzne názory. Od hodnotenia jej
práce cez úvahy o zmene zamerania až po
spochybňovanie opodstatnenia jej existencie.
Počas uplynulých dvoch rokov došlo v MsP
k značným zmenám. Z pôvodných deviatich
príslušníkov sa ich počet znížil na päť...

Potreba intenzívneho dialógu a vzájomnej
výmeny informácií medzi vedením mesta a obyvateľstvom je rovnako dôležitá
a osožná pre obe strany, vyjadril sa primátor Želiezoviec. Ondrej Juhász dodal,
že z tohto dôvodu je jeho kancelária vždy
otvorená a plánuje aj organizovať pravidelné stretnutia s občanmi.
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ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur

Dve vína zo Želiezoviec dostali vo februári
2017 naše mesto na vinársku mapu sveta.
A v neposlednom rade mestu pribudol
artikel, ktorým sa môže pochváliť. K Sacherovým rezom môžeme odteraz hosťom
ponúkať aj dve miestne vína z tisícky najlepších na svete.
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(Viac na 4. strane.)

2. marcové zasadnutie MsZ

Projekty pripravené
na cyklotrasy, T18
aj čierne skládky
MsZ v Želiezovciach zasadalo na svojej 29.
schôdzi 9. marca po tom, čo sa v pôvodnom
termíne 23. februára nezišiel dostatočný počet,
čiže nadpolovičná väčšina poslancov. V zmysle zasadacieho poriadku teda primátor zvolal
rokovanie v náhradnom termíne do dvoch
týždňov od pôvodného termínu. Februárové
zasadnutie sa tak stalo vlastne marcovým.
Veľký priestor bol venovaný schváleniu návrhu dotačnej komisie o rozdelení prostriedkov z mestského rozpočtu pre organizácie
a občianske združenia a schváleniu viacerých
žiadostí o nenávratné finančné prostriedky.
V úvode rokovania poslanci zobrali
na vedomie a schválili správu o kontrole
plnenia uznesení a riešení interpelačných
pripomienok poslancov. Zobrali na vedomie
aj informatívnu správu o súdnych a exekučných konaniach, v ktorých je mesto jednou
zo zúčastnených strán a správu o vybavovaní
sťažností a petícií za rok 2016. Zároveň zrušili
VZN č. 5/2010 o podmienkach podávania
a vybavovania sťažností a petícií. MsZ zobralo na vedomie správu o činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2016 a správu o výsledku
finančnej kontroly.
Zastupiteľstvo schválilo dotácie z rozpočtu mesta na tento rok 16 organizáciám. V rozprave sa prítomní venovali aj dôvodom, prečo
niektoré cirkvi, ktoré podali žiadosti, dotáciu
nedostali. Ich žiadosti vraj boli neúplné, preto
podmienkam na pridelenie dotácie nevyhoveli, boli však na tento stav upozornené a budú mať možnosť svoje žiadosti doplniť. Vzhľadom na skutočnosť, že nie všetky žiadosti
vyhovovali kritériám, odznela v pléne otázka,
či sú dotknuté subjekty dostatočne informo→3

Začiatkom apríla sa uskutočnili zápisy budúcich prvákov do želiezovských základných škôl. V slovenskej
ZŠ zapísali 52, v maďarskej 36 detí, konečné počty ale ešte ovplyvnia prípadné odklady.
(foto: rl)

Zimný štadión: poslanci zatiaľ
vyzývajú k opatrnosti
V posledný marcový deň zasadlo mestské
zastupiteľstvo na svojej 30. schôdzi. Dôvodom
bola žiadosť Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) o doplnenie žiadosti mesta o výstavbu športovej haly s ľadovou plochou. Tú
malo mesto doplniť predbežným súhlasom
s prenájmom územia s rozlohou 4256 m2 pre
SZĽH na obdobie 40 rokov za symbolickú
sumu 1 euro. V rámci rozpravy sa prítomní
vyslovili za vykonanie ďalších krokov v záujme umožnenia výstavby športovej haly
v Želiezovciach. Zároveň všetci zúčastnení
zdôraznili, že v prípade rozhodovania o prenájme ide iba o schválenie zámeru, ktorý
zatiaľ mesto k ničomu nezaväzuje. Podľa
diskutujúcich je to dôležité z dôvodu, že za-

tiaľ nie sú známe podrobné podmienky výstavby a prevádzkovania objektu, ani z toho
vyplývajúce ekonomické záväzky pre mesto,
preto namieste je triezvy pohľad a opatrnosť.
V uznesení MsZ schválilo zámer prenájmu
predmetného pozemku zväzu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
V interpeláciách poslanci opäť riešili
problémy občanov spojené s prevádzkovaním mestských cintorínov a dotkli sa aj otázky zostávajúcej kapacity voľných hrobových
miest v cintoríne rímsko-katolíckej cirkvi.
V diskusii sa venovali problému zvýšenej
frekvencie prejazdu nákladných automobilov
cez Letnú ulicu, rekonštrukcii štadióna, stavu
mestského parku a ďalším témam.
(ik)
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Projekty pripravené na cyklotrasy, T18 aj čierne skládky
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vané o podmienkach žiadania
dotácií. Podľa primátora si VZN
o dotáciách môže ktokoľvek preštudovať na webových stránkach
mesta, pre lepšiu informovanosť
je však možné, že v budúcnosti
mesto pripraví cielenú osvetovú
kampaň. MsZ schválilo poskytnutie dotácií a uložilo informovať
predstaviteľov miestnej rímsko-katolíckej a evanjelickej cirkvi
o možnosti požiadať o dotáciu na
účel podľa platnej legislatívy.
MsZ zobralo na vedomie
vyhodnotenie kultúrneho života
v meste za uplynulý rok a schválilo kultúrny kalendár na rok 2017.
V rámci rozpravy k tejto téme
sa niektorým detailom poslanci
venovali aj podrobnejšie. Predkladateľka návrhu Diana Csicsmanová poznamenala, že v budúcnosti bude potrebné najprv
schváliť kultúrny kalendár a až
potom rozpočet, lebo schválenie
aktuálneho kultúrneho kalendára
si bude žiadať zmenu rozpočtu.
Prítomní diskutovali aj o tom, aké
miesto by bolo najvhodnejšie na
veľký koncert v súvislosti s tým,
že v septembri sa v Želiezovciach
plánuje vystúpenie Richarda
Müllera. Pre a proti odzneli
v prípade oboch alternatív: amfiteátra aj športovej haly T18. Ako
ďalšia alternatíva bola spomenutá
možnosť usporiadať podujatie na
štadióne. Primátor poznamenal,
že koncert je naplánovaný s finančným deficitom a organizovanie takýchto podujatí je potrebné

poriadne zvážiť.
Poslanci prerokovali návrh na
vstup mesta do oblastnej organizácie cestovného ruchu. Účasť
v zoskupení je podľa vedúcej
oddelenia
organizačno-správneho a sociálnych vecí Diany
Csicsmanovej cestou, ako získať
zdroje na podporu cestovného
ruchu. Iniciátorom vzniku združenia je mesto Levice. V rozprave
sa účastníci zhodli: je dôležité zabezpečiť pre Želiezovce miesto v
štruktúrach zoskupenia. Poslanci
zobrali na vedomie informáciu
o potrebe vstupu do organizácie
a súhlasili so vznikom organizácie a vstupom mesta
do nej. Rozhodli o predaji
časti parcely v želiezovskom
katastri, zobrali na vedomie
informatívnu správu o stave
a vymáhania pohľadávok
na nájomnom a uzniesli
sa, že v budúcnosti sa táto
správa má predkladať
štvrťročne. Zobrali na vedomie zápisnicu komisie
na otváranie obálok vo
veci prenájmu nebytových
priestorov a garážových
miest, súhlasili s vyhodnotením
výsledkov a schválili prenájom
predmetných nehnuteľností.
MsZ schválilo predloženie
žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (NFP) na projekt Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí
v meste Želiezovce rozšírením
priestorov materskej školy prístavbou v mestskej časti Mikula.

Z diskusie MsZ

Vo všeobecnej diskusii marcového zasadnutia mestského zastupiteľstva sa prítomní venovali kultúrnym podujatiam v meste, téme
cintorínov a pohrebných služieb, otázke verejných toaliet a ďalším
témam. Ladislav Sokol navrhol pútače a reklamy na kultúrne podujatia umiestňovať na verejné miesta s väčším časovým predstihom
ako v súčasnosti. Na pripomienku poslanca o ďalších problémoch na
smútočných obradoch v meste primátor poznamenal, že je najvyšší čas
prehodnotiť vypovedanie zmluvy a zmeniť spôsob správy cintorínov.
Na otázku Tibora Csengera boli poslanci oboznámení s tým, že sa
pripravuje projekt na rekonštrukciu základnej školy na Komenského
ulici, ktorý bude zastupiteľstvo schvaľovať na ďalšej schôdzi. Pavel Polka navrhol vyhotoviť preukazy pre poslancov mestského zastupiteľstva
s odvolaním sa na nedávny prípad, keď sa poslanec Norbert Šuchter
dostal do konfliktu s niekoľkými občanmi, lebo chcel zabrániť prejavom vandalizmu na ulici z ich strany. Hovorilo sa aj o pripravovanej
mikulskej monografii a potrebe vypracovania podobnej publikácie
pre mesto Želiezovce. Na poslanecký podnet o potrebe zriadenia verejných záchodov v pripravovanom obchodnom centre na Mierovej
ulici primátor Ondrej Juhász podotkol, že aj súčasné verejné záchody
pri tržnici sú v katastrofálnom stave a vyžadujú si rekonštrukciu. (ik)

Zároveň schválilo zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu maximálne
vo výške 10 035 eur z celkových
oprávnených výdavkov 200 700
eur a neoprávnených výdavkov
vo výške 145 940 eur. Schválilo
prípravu a predloženie žiadosti
o dotáciu z Environmentálneho
fondu na sanáciu nelegálnych
skládok odpadu, realizáciu a spolufinancovanie projektu. Schválilo
predloženie žiadosti o NFP na
projekt s názvom Cyklistické
trasy v Želiezovciach – zvýšenie
atraktivity a prepravnej kapacity

nemotorovej dopravy (na snímke
časť existujúcej cyklotrasy), zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 65 888 eur a financovanie neoprávnených výdavkov
projektu. V rámci rozpravy k tomuto bodu navrhol Pavel Polka
zvážiť vybudovanie náučného
chodníka k tzv. prepadnutému
kaštieľu. Pavol Ivan skonštatoval,
že vybudovaním cyklochodníka
by bola splnená aj úloha bezpečného prepojenia Svodova a Mikuly. Primátor poznamenal, že projekt síce počíta s vybudovaním
cyklotrasy len po prečerpávaciu

stanicu pri Svodove, mesto však
plánuje vyfinancovať a zabezpečiť
vybudovanie trasy až do Svodova.
Zastupiteľstvo zobralo na
vedomie správu o odstránení
balvanitého sklzu na konci úpravy
koryta toku Hrona, pripravenú
na podnet poslanca z predchádzajúceho zasadnutia. Primátor
k správe vyhlásil, že stanoviská
bývalého mestského zastupiteľstva
k tejto otázke neboli podchytené
do formy uznesení. Zároveň však
vyjadril presvedčenie, že MVE
bude po dobudovaní cyklotrasy
prínosom pre obyvateľov mesta.
MsZ zobralo na vedomie
zmenu
organizačného
poriadku MsÚ a zrušilo
už dlhší čas neobsadené
miesto mestského policajta. Pri tejto príležitosti
vznikla širšia diskusia
o postavení mestskej
polície, počte jej príslušníkov, ako aj jej vzťahoch
s Obvodným oddelením
PZ v Želiezovciach. Poslanci dospeli k názoru,
že problematika MsP
si vyžaduje osobitné pracovné
rokovanie s účasťou všetkých jej
príslušníkov. Následne zobrali na
vedomie správu o činnosti mestskej polície za uplynulé obdobie
a schválili majetkovo-právne vysporiadanie niektorých pozemkov
a vykonanie pozemkových úprav
v katastrálnych územiach mesta.
Schválili aj predloženie žiadosti
o NFP na realizáciu projektu rekonštrukcie telocvične
T18, finančnú spoluúčasť mesta
vo výške 40 284 eur a pokrytie
prípadných neoprávnených výdavkov projektu.
(ik)

Za užší dialóg s občanmi

Potreba intenzívneho dialógu a vzájomnej výmeny informácií
medzi vedením mesta a obyvateľstvom je rovnako dôležitá a osožná
pre obe strany, vyjadril sa primátor Želiezoviec. Ondrej Juhász dodal,
že z tohto dôvodu je jeho kancelária vždy otvorená a plánuje aj organizovať pravidelné stretnutia s občanmi. Tie by sa mohli uskutočniť
v priestoroch mestského úradu alebo v prípade väčšieho záujmu
verejnosti v Dome kultúry. Zároveň vyjadril poľutovanie nad tým, že
už nefungujú výbory mestských častí, ktorých zasadania boli vhodnými informačnými kanálmi medzi samosprávou a obyvateľstvom.
Primátor vyzýva občanov ku komunikácii aj elektronickou formou. Ide o možnosť uplatnenia otázok, dotazov a návrhov zo strany
občanov na rámec zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Tie
je možné poslať na e-mailovú adresu primator@zeliezovce.sk. Po ich
zodpovedaní bude komunikácia o témach, ktoré by mohli zaujať širšie vrstvy obyvateľstva, zverejnená na webovej stránke mesta. (ik)
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Minister rokoval s predstaviteľmi samospráv
Minister životného prostredia SR László
Solymos v spoločnosti poslancov Národnej
rady za stranu Most-Híd Gábora Gála a Petra
Antala zavítali v rámci návštevy regiónu aj
na Mestský úrad v Želiezovciach. Tu sa stretli
so záujemcami najmä z radov predstaviteľov
samospráv dolnohronského regiónu. Tomu
zodpovedajúce boli aj témy stretnutia.
Minister v úvode povedal niekoľko upresnení a rád v súvislosti s projektovými výzvami
v rámci rezortu. Predseda poslaneckého klubu
Gábor Gál ozrejmil niektoré súvislosti vstupu
strany Most-Híd do vládnej koalície. Zároveň
vyzval predstaviteľov regiónu na uplatnenie
svojich postrehov a návrhov, resp. podnetov
od občanov, ktoré strana ako člen vládnej koalície dokáže v tomto volebnom období lepšie
pretaviť do legislatívnych rámcov. Peter Antal,
ktorý popri tom, že je poslancom NR SR, je aj
primátorom mesta Žiar nad Hronom, poukázal na kladnú stránku toho, že starostovia a primátori sú volení do parlamentu, lebo najlepšie
poznajú problémy a potreby regiónov. Ako jeden z pálčivých problémov mnohých regiónov

označil chýbajúce vodovody, pričom podporné
programy v uplynulých rokoch sa zameriavali
len na kanalizáciu sídiel. Jeden z prítomných
starostov ako príklad spomenul región Poiplia, kde je tento problém veľmi viditeľný.
Podľa primátora Želiezoviec Ondreja
Juhásza je veľkým problémom nášho regiónu chýbajúca infraštruktúra a nedostatok
pracovných síl. Dodal, že časť mesta je odkanalizovaná, v ďalšej časti kanalizácia chýba.
V tejto situácii nie je spravodlivé, keď všetci
platia rovnaké dane, ale niektorí občania
sú nútení platiť veľké čiastky za vyvážanie
svojich septikov. K chýbajúcej pracovnej sile
uviedol konkrétne príklady dvoch želiezovských firiem. Minister potvrdil existenciu
problému nedostatku kvalifikovaných pracovných síl aj v ďalších regiónoch. Podľa Gábora
Gála veľkej časti nezamestnaných chýbajú pracovné návyky, preto sú len ťažko zamestnateľní.
Starostovia okolitých obcí potvrdili, že strata
pracovných návykov u dlhodobo nezamestnaných je mimoriadne aktuálnym a veľkým
problémom, dokonca aj pri ich zamestnávaní

Antifašisti oceňovali pri príležitosti
72. výročia oslobodenia mesta
V Želiezovciach si každoročne 25. marca
pripomíname výročie oslobodenie mesta
v časoch II. svetovej vojny. Dňa 24. marca si
miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pripomenula 72. výročie tejto udalosti slávnostným zasadnutím. Na
podujatí jednej z najaktívnejších organizácií na
území mesta sa zúčastnilo niekoľko desiatok jej
členov a niekoľko hostí. Medzi nimi bol primátor mesta Ondrej Juhász, predsedníčka MO
Jednoty dôchodcov na Slovensku Katarína
Šuchterová a predstaviteľ maďarského zväzu
antifašistov György Mészáros.
Predseda MO SZPB Jozef Výboch si
pripomenul udalosti z roku 1945 aj čítaním
z denníka Lajosa Túróczyho, uverejneného
v našom mesačníku. Následne predseda odovzdal medailu M. R. Štefánika dlhoročnému
členovi Michalovi Hangyovi a diplom venova-

ný miestnou organizáciou primátorovi a Edite
Pompošovej. Ondrej Juhász si ocenenie na
svoje veľké prekvapenie mohol prevziať hneď
dvakrát – v prvom prípade ako predstaviteľ

mesta, v druhom vo svojom vlastnom mene.
Účastníci slávnostného zasadnutia si po
schôdzi uctili pamiatku osloboditeľov mesta
položením vencov k Pomníku padlým na Námestí sv. Jakuba.
(ik)

Dotácie rozdané
Na marcovej schôdzi mestského zastupiteľstva boli schválené dotácie z mestského rozpočtu
na rok 2017. Na základe odporúčaní dotačnej komisie bolo schválené rozdelenie dotácií 16
subjektom v celkovej sume 29 050 eur. Na zasadnutí MsZ sa poslanci zaoberali aj otázkou
neúplných žiadostí dvoch subjektov – rímsko-katolíckej farnosti a miestneho evanjelického
cirkevnéh zboru. MsZ sa uznieslo, aby tieto subjekty boli informované o tom, že po úprave
svojich žiadostí bude možné dotáciu získať. Dotácie z mestského rozpočtu boli rozdané takto:
OZ Mikulčan – 1600 €, MO Jednoty dôchodcov Slovenska 600 €, OZ Castellum Zeliz
1850 €, MO Csemadok 2350 €, miestny cirkevný zbor reformovanej cirkvi 1300 €, Tenisový klub EES 220 €, MO Matice slovenskej 130 €, MO Slovenského rybárskeho zväzu 1130
€, OZ Sacher 400 €, MO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 600 €, Združenie maďarských rodičov na Slovensku 1220 €, OZ Svodov 1600 €, MO Slovenského zväzu
telesne postihnutých 500 €, OZ Želiezovské hlasy – Zselízi Hangok 2150 €, MŠK 12 000
€, Združenie rodičov pri ZŠ na Mierovej ul. 1400 €. Zmluvy o poskytnutí dotácií boli
vypracované v priebehu marca.
(ik)

v rámci aktivačných prác. Peter Antal sa zmienil o projekte sociálneho podniku vo svojom
meste, zameranom na zamestnávanie Rómov,

ktorý sa ujal. Starostov informoval o zmene
v legislatíve, ktorá uľahčí zakladanie podobných podnikov. Prítomní sa ďalej venovali
témam ako „péenky“ aktivačných pracovníkov, meškajúca podpora mladých farmárov
či exekúcie voči nezamestnaným, ktoré ich
demotivujú v hľadaní zamestnania. Riešením
posledne menovaného problému je podľa G.
Gála nový zákon o osobnom bankrote, ku
ktorému však bude potrebné robiť informačnú kampaň, lebo občania o tejto možnosti
zatiaľ nie sú informovaní.
(ik)

Poslanci v regióne

Poslanci NR SR za stranu MOST-HÍD
Gábor Gál a Peter Antal, ktorí prišli do
Želiezoviec 16. marca spolu s ministrom
životného prostredia Lászlóm Solymosom,
sa podvečer stretli v Dome kultúry s obyvateľmi mesta.
Záujemcov nebolo príliš mnoho, napokon ľudia si zrejme odvykli od toho, aby
politici prichádzali za nimi mimo volebného roka. O to viac sa cení snaha stretávať
sa s občanmi vo volebnom medziobdobí
a získavať od nich spätné väzby a informácie
o problémoch v regiónoch. Málopočetná
skupina záujemcov bola o to aktívnejšia,
a tak stretnutie bohaté na rôzne témy trvalo
do večera. Predseda okresnej organizácie
strany Róbert Csudai vyhlásil, že poslanci
budú do regiónov chodiť často, ak bude
treba, aj s dvojmesačnou periodicitou. Na
verejnej schôdzi sa hovorilo o okolnostiach vzniku vládnej koalície, postoji strany
k Mečiarovým amnestiám, o novele zákona
o osobnom bankrote, valorizácii dôchodkov
starodôchodcov. Politici vyhlásili: „Otvorenie
otázky zákona o občianstve koaliční partneri odmietli, ostatné naše požiadavky akceptovali. Tak mohol vzniknúť Fond na podporu kultúry národnostných menšín a zákon
a dvojjazyčných nápisoch na železničných
staniciach, mohli byť zachránené malotriedky.“ Ďalšími témami boli napríklad zákon
o ochrane pôdy, postoji a aktivitách voči
Kotlebovej ĽSNS alebo podmienky prenájmu štátnych pozemkov.
(ik)
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Téma mesiaca: Mestská polícia v Želiezovciach
Na mestskú políciu sú v našom meste
vyslovované rôzne názory. Od hodnotenia
jej práce cez úvahy o zmene zamerania až po
spochybňovanie opodstatnenia jej existencie.
Počas uplynulých dvoch rokov došlo v Mestskej polícií k značným zmenám v súvislosti s
racionalizačnými opatreniami. Z pôvodných
deviatich príslušníkov sa ich počet znížil na
päť.
Dňa 24. marca sa v zasadačke MsÚ usku-

Po chodníku sa nesmie jazdiť na bicykli. Toto
pravidlo je mnohými cyklistami porušované,
vyskytli sa aj prípady, keď cyklista na chodníku
ohrozoval chodca. MsP v rámci preventívnej
akcie upozorňovala cyklistov a priateľským
slovom im vysvetľovala ich pochybenie.
Ukázalo sa, že cyklistami je predpis často
porušovaný aj na Mierovej ulici, kde na jednej strane je cyklochodník. Ten je určený pre
cyklistov, chodci tam nemajú čo hľadať. Často
je však vidno, že aj mnohí z chodcov tieto predpisy porušujú...

točnilo zasadnutie primátora, poslancov MsZ,
členov komisie vnútorných a organizačných
vecí a príslušníkov Mestskej polície. Hovorilo
sa asi o všetkom, od poslania a právomocí definovaných Zákonom o obecnom zriadení, cez
ekonomiku a potreby občanov, ktoré vníma
každý inak, až po osobné skúsenosti, priame i
sprostredkované.
Niektorí, napr. poslanec Alexander Tóth, sú
za pôvodný stav: zvýšenie počtu príslušníkov
a zabezpečenie služby vo dne v noci. Primátor
Ondrej Juhász je za nižší počet príslušníkov a
efektivizáciu ich pôsobenia. Na ich doterajšej
činnosti kritizoval najmä to, že pri riešení
jednotlivých priestupkov chýba pomenovanie
páchateľov. K vyslovovaným pripomienkam a
názorom sa vyjadrovali aj prítomní mestskí policajti na čele so svojím náčelníkom Rolandom
Hanzóm. Na pretras prišli aj konkrétne prípady
z minulosti, otázky medziľudských vzťahov, ale
aj možných komunikačných bariér.
Na záver zasadnutia primátor Ondrej Juhász po zhrnutí vyslovených stanovísk sformuloval svoje rozhodnutie - stabilizovať situáciu
piatich príslušníkov. V úplnom závere sa rozprúdila neregulovaná debata, v ktorej zaznel
návrh, aby bol členom komisie vnútorných a
organizačných vecí jeden z príslušníkov MsP.
Či sa návrh ujme, uvidíme.
Po schôdzi sa primátor vyjadril, že jeho
prioritou v tejto oblasti je dobudovanie kamerového systému v meste. V apríli vďaka
projektu za 8000 eur pribudnú dve nové

kamery a mesto požiada o NFP na zakúpenie a umiestnenie ďalších kamier do celého
mesta. Ondrej Juhász dodal, že hoci je len 5
mestských policajtov, pred kamerami pracujú ďalšie dve pracovníčky v rámci chránenej
dielne. V prípade úspešnosti podaného projektu sa ich počet bude zvyšovať.
Ten, kto dlhší čas pozorne sleduje situáciu v
našej samospráve, nepochybuje o tom, že takmer
v každom probléme hrá jednu z hlavných úloh
zlyhávajúca komunikácia. Prešlo 5 a pol roka
odvtedy, čo sme si pripomínali 20. výročie vzniku Mestskej polície v Želiezovciach. Zakladajúci
príslušník a prvý náčelník František Štanc v
rozhovore (ŽS, september 2011) rozprával aj o
prvom období fungovania mestskej polície, počas
pôsobenia primátora Ladislava Dobrovického:
Aká bola spolupráca s MsZ?
- Každý mesiac sme mali pracovnú poradu. Konanie porady bolo vždy oznámené primátorovi aj
poslancom. A tak, ako každý príslušník, tak aj poslanec mal právo predniesť pripomienku. Každý
mohol vyjadriť svoj názor, každý názor sa prebral
a prijal alebo vyvrátil. Muselo sa argumentovať a
dokazovať, neraz sa hovorilo zvýšeným hlasom.
Ale vždy to bolo v prospech práce. A na porady
chodil primátor aj niektorí poslanci.
Teraz to tak nie je?
- Teraz to tak nie je. Tie porady sa robili pre zlepšenie práce. A poslanci, ktorí sa ich zúčastňovali, vedeli potom reálne hodnotiť prácu mestskej polície.
(pm)

Anketa ◦ Anketa ◦ Anketa ◦ Anketa ◦ Anketa ◦ Anketa ◦
Ľudí na ulici sme sa spýtali na ich názor na
mestskú políciu, či je potrebná a na čo by
sa mala zamerať. Odpovede boli väčšinou
podobné.
Ladislav Hlesko: Mestskí policajti? Áno, sú potrební. Videl som
ich aj v akcii. Zamerať by sa mali
najmä na výtržnosti, častejšie
chodiť kontrolovať aj ľudí, ktorí sa
zdržujú v parku, aby nedochádzalo
k poškodzovaniu majetku.
Tibor Gál: Sú potrební. Mali by sa
zamerať najmä na týchto bordelárov, čo tu na sídlisku rozhadzujú
smeti. Stále tu niekto vyberá kontajnery. Veposáci to pozbierajú ale
o dve hodiny je to opäť rozhádzané.
Boli tu aj mestskí policajti, párkrát ich aj vyhnali odtiaľ. Mali by sem ale chodiť častejšie.
Gabriela Bajkayová: Mestská polícia by sa mohla viac zamerať na
sledovanie okolia detských ihrísk.
K blízkemu ihrisku (pri Dome
kultúry) často chodia bezdomovci,
deti sa ich boja. Je to katastrofa, čo
sa tu robí aj okolo kontajnerov. Niektorí ľudia

tu robia neskutočný bordel. Neviem o tom, či
ich ľudia práve vtedy ohlasujú, keď sa to tu
deje, ale minule prišli, keď tu niektorí rozhadzovali obsah kontajnerov. Urobili s nimi poriadok a poslali preč aj bezdomovcov z ihriska.
Viac by mali asi slúžiť cez deň ako v noci.
Katarína Kondačová: Mestská
polícia je určite potrebná. Potrebná je čiastočne cez deň, ale viac
v noci. Mali by sa zameriavať na
bezpečnosť. Aby sa ľudia cítili bezpečnejšie. Hliadkovať v noci. Páči
sa mi pomoc pred školami, je to chvályhodné,
mali by v tom pokračovať.
Miroslava Verešová: Veľa toho v tomto meste
nefunguje. Niekedy v noci nesvieti osvetlenie,
neviem, či sa tak šetrí v rámci nejakých opatrení... K jednému pánovi som zavolala záchranku, prešlo 42 minút, kým prišla sanitka. Veď to
je choré. Ležal na zemi, nikto mu nepomohol.
Musel tam ležať dlho, mláka krvi tam bola... Z
Bratislavy sa sem od rána 8,30 do 13,30 hod.
neviem dostať. Zo Štúrova nie je spoj, z Levíc
nie je spoj, všade treba čakať. Ľutujem, že som
sem prišla bývať.
A pri škole, tam kde je zastávka, prečo nie je
zábradlie? Deti sa tam strkajú. Ja viem, že ráno

tam mestskí policajti pomáhajú. Ale prečo tam
nie je zábradlie? Na čo sa čaká, kým niekoho
zabije auto?
Hedviga Halászová: Podľa mňa
je potrebná, najlepšie non-stop, ale
keď už, tak v noci, keď už si treba
vybrať. Mali by chodiť najmä tam,
kde sa sústreďujú mladí. A cez deň,
keď vynášam smeti, pri smetiakoch
stále stretám nejakých asociálov. Nie je to
dobrý pocit. Keď tam niečo vyhodím a oni sa
v tom hneď môžu hrabať. Policajti by sa mali
zameriavať na miesta, kde sa zgrupujú deti a
mládež. Aj v okolí Domu kultúry.
Jozef Meliška: Mestská polícia je
jednoznačne potrebná, veď polície
existujú aj v obciach. Mali by striehnuť na autá odchádzajúce za mesto,
na lesné cesty so zameraním sa na
čierne skládky. V noci by mali mať
pohotovosť, nemusia chodiť či jazdiť po uliciach,
ale byť v pohotovosti, keď ich niekto potrebuje,
byť v dosahu. Samozrejme inú skúsenosť by som
mal, keby ma niekto v noci prepadol.
Barbara Javorková: Stalo sa, že keď sme ich
potrebovali, neprišli, ale podľa mňa na udr-
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Želiezovské vína v svetovej špičke
Slovenské vína opäť zabodovali na najprestížnejšej svetovej súťaži vín Vinales Internationales Paris. Naši vinári si z Francúzska
priniesli 11 zlatých a 37 strieborných medailí.
Na 23. ročníku súťaže svetových vín sa zišlo
historicky najpočetnejšie pole súťažiacich
z celého sveta. Okrem domácich, ktorí tvorili 40 % účastníkov, bol zastúpený zvyšok
Európy, Severná aj Južná Amerika, Austrália, Nový Zéland, Japonsko i Čína. Celkovo
bolo na súťaži prezentovaných 3540 vzoriek,
o 100 viac ako vlani. Naši vinári mali medzi
účastníkmi silné postavenie, 214 slovenských
vzoriek zaradilo našu krajinu na tretie miesto
z pohľadu počtu prihlásených vín.
Na tomto úspechu by nebolo nič divného, veď domáce vína sú známe svojou
kvalitou. Osobitosťou tohto ročníka z nášho
pohľadu je fakt, že medzi najlepšie vína sveta
sa zaradili aj dve vzorky zo Želiezoviec z vinárstva Angel Wines, rulandské biele, ročník
2016 a Dunaj z ročníka 2015, ktorý získal
striebornú medailu v kategórii červených
vín. Úspechu pridáva na význame, že táto
vzorka bola medzi 8 červenými vínami zo
Slovenska, ktoré získali ocenenie. Výborné
umiestnenie katapultovalo majiteľa želiezovského vinárstva Vladimíra Turčana do absolútnej špičky slovenskej vinárskej produkcie.
„Už v minulom roku som dosiahol
niekoľko pekných umiestnení na domácich
súťažiach. Každým rokom sa posúvam kva-

Anketa ◦ Anketa

žanie poriadku sú potrební. Mohli by mať
trošku viacej právomocí, lebo všelijakí asociáli
zneužívajú, že mestskí policajti v skutočnosti
nič nemôžu, len im dohovoriť a v mnohých
prípadoch musia počkať na príchod svojich
zelených bratov, ktorí často nevedia prísť
hneď. Problémy spôsobovali napríklad niektorí spoluobčania, posedávajúci pred Jednotou,
s ktorými si dlho nedokázali poradiť. Ale sú
potrební napríklad na kontrolu parkovania,
čiernych skládok. Ťažko určiť, či sú potrebnejší cez deň alebo v noci, iné povinnosti majú
v prvom a iné v druhom prípade, predsa však
asi cez deň by bolo tých povinností viac.
Monika Vinczeová: Mestská polícia by sa
mohla zamerať napríklad na dodržiavanie
zákazu pálenia sena a iného biologicky rozložiteľného odpadu v záhradách. Je z toho
smrad a ruší to susedov. Často sa tento zákaz porušuje a dym je často cítiť už z diaľky,
takže v mnohých prípadoch nie je ťažké zistiť
kto páli.
Richard Galata: Neviem. Niektorí ľudia tvrdia, že sú potrební,
niektorí tvrdia, že nie. Nechcel by
som sa preto k tomu vyjadrovať.
(šh, ik)

litatívne niekam ďalej a keď som videl, že
v tomto roku je kvalita mojich vín fakt vysoká,
rozhodol som sa zúčastniť medzinárodnej
súťaže. Do Paríža som posielal tri vzorky, dve
z nich získali striebornú medailu. S treťou to
skúsim ešte na medzinárodnej súťaži vo Viedni
a v Štrasburgu, aby som zistil,
či som s ňou mal len smolu, že
zostala bez medaily,“ povedal
nám majiteľ Angel Wines
o svojom priam raketovom
štarte do slovenskej vinárskej elity. Odozva parížskeho
úspechu nenechala na seba
dlho čakať. Ozvali sa kolegovia–konkurenti aj distributéri, tí prví s gratuláciami, ďalší
s obchodnými ponukami.
„Distributéri prejavili po Paríži záujem okamžite, ale kým
som nedokázal fľaše plniť na
profesionálnej úrovni, nechcel
som predávať vo veľkom, aby
sa náhodou nestalo, že sa víno pokazí. Teraz sa
pasujem s etiketou. Doteraz sme ich lepili ručne,
ale pri tejto kapacite by sme to už nezvládli,“ hovorí V. Turčan. V tomto roku prvýkrát využil
služby rakúskeho dodávateľa, ktorý plní fľaše
pomocou mobilnej plničky s kapacitou 3000
fliaš za hodinu.
S vínami Vladimíra Turčana sa vďaka zvýšenému záujmu distributérskych spoločností
bude možné stretnúť v rôznych hoteloch či
reštauráciách, ale pripravuje aj vlastný e-shop,

ktorý bude spustený v priebehu niekoľkých
týždňov až mesiacov. Vína značky Angel Wines je možné si, samozrejme, kúpiť aj doma
u Turčanovcov vedľa Csikó Csárdy a s veľkou
pravdepodobnosťou sa dostanú aj do národného salónu vín.

Ocenenie z Paríža je nepochybne jedným
z vrcholov kariéry každého vinára, keďže na
základe výsledkov Vinales Internationales je
každoročne zostavený rebríček 1000 najlepších vín sveta. Dve vína zo Želiezoviec dostali vo februári 2017 naše mesto na vinársku
mapu sveta. A v neposlednom rade mestu
pribudol artikel, ktorým sa môže pochváliť.
K Sacherovým rezom môžeme odteraz hosťom ponúkať aj dve miestne vína z tisícky
najlepších na svete.
(ik)

Choré stromy budú nahradené novými
Na ulici kpt. Nálepku mesto už dlhšiu
dobu monitorovalo zhoršený stav pagaštanov rastúcich pred rodinnými domami, ako
už v súčasnosti preriedená alejová výsadba.
Padajúce konáre, zoschnuté časti korún, či
dutiny vykazujúce prehnitie kmeňa viedli k
tomu, že mesto požiadalo o súhlas na výrub
týchto drevín. Určite budú mnohým obyvateľom tieto mohutné stromy chýbať najmä v
letnom období. Mesto však za ne pripravuje
náhradnú výsadbu.
V prvom štádiu sme chceli zabezpečiť
výrub iba tých drevín, ktoré sú v havarijnom
stave. Po vykonaní obhliadky za účasti dendrológa zo Štátnej ochrany prírody sa však
zistilo, že takmer všetky pagaštany vykazujú
riziko, pretože pri podrobnejšom skúmaní
bola na všetkých drevinách zistená prítomnosť plodníc drevokazných húb, dutín
vykazujúcich značné štádium hnilobných
procesov kmeňa a koruny, ako aj zníženie
celkovej stability drevín. K zhoršeniu ich
stavu prispelo aj orezávanie z dôvodu zasahovania konárov do ochranného pásma
elektrického vedenia a tiež dlhodobé napadnutie ploskáčikom pagaštanovým. Mesto v
minulosti na záchranu týchto drevín a pre-

dĺženie ich životnosti objednávalo chemické
ošetrenie proti ploskáčikovi, posledné roky
už od tejto finančne náročnej záležitosti
upustilo.
V najbližšom období by mali byť vyrúbané dreviny, na ktoré už má mesto súhlas na
výrub. Ide o 6 pagaštanov, v prípade ktorých
boli zaznamenané padajúce konáre . Následne po vydaní súhlasu na zvyšné dreviny sa
vo výrube bude pokračovať. „Pevne veríme
že nová výsadba bude zo strany obyvateľov
prijatá s porozumením. Tak, ako v súčasnosti
pagaštany, aj novo vysadené dreviny budú spĺňať všetky nenahraditeľné funkcie sprievodnej
zelene, či už ide o produkciu kyslíka, filtráciu
a zachytávanie nečistôt, alebo aj mikroklimatickú funkciu ako spomaľovanie odtokových
pomerov, zachytávanie zrážok a tlmenie
prehrievania spevnených plôch, nehovoriac
o estetickej funkcii,“ povedala pracovníčka
oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia MsÚ Gabriela Bieliková,
ktorá v mene mesta obyvateľov požiadala
o zhovievavosť a toleranciu pri výruboch
a s nimi spojených obmedzeniach na verejných priestranstvách pred rodinnými
domami.
(ik)
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Poslanci hodnotia
Ľudovít Baka
Väčšina z nás, keď vstupuje do
neznámeho prostredia, si vytvorí
nejaké predstavy, predsavzatia.
Vybaví sa patričným entuziazmom... Nebolo to inak ani so
mnou. Začiatky boli o zorientovaní sa a zoznámení sa s novým
prostredím. Veru, neraz som
odchádzal so zmiešanými pocitmi aj pocitmi sklamania. Začal
som zisťovať, že nielen vysoká,
ale aj lokálna politika dokáže byť
falošná. Vybavovanie si osobných
účtov bolo príznačné najmä pre
začiatky môjho poslaneckého
pôsobenia. Človeku, ktorému slová morálka a česť niečo hovoria,
boli niektoré skutočnosti a nechutnosti veľmi proti srsti. Moja
snaha poukázať na ne a očistiť
samosprávu od nemorálností
a nenormálností akosi nenašla
dostatočnú politickú podporu.
Prekáža mi, keď niektorí používajú politický život na svoju

morálnu očistu. Ešte viac, ak to
robia opakovane. Deravé zákony
a laxný prístup príslušných orgánov sú len živnou pôdou pre
nich. Toto boli moje negatívne
skúsenosti, po ktorých mi zostala
v ústach zvláštna pachuť.
Našťastie, veci sa začali posúvať
aj pozitívnym smerom. Miestna
samospráva konečne získala na
svoje čelo pragmaticky uvažujúceho a konajúceho človeka,
bez tendencie zachádzať do sci-fi
predstáv a plánov. Môžeme byť
svedkami prvých hmatateľných
a viditeľných výsledkov. Teší
ma, že môžem byť aktívnym
účastníkom dlho očakávaných
pozitívnych zmien v našom
meste. Teší ma, že aj ostrí kritici menia rétoriku a začínajú
hovoriť s uznaním. Je jasné, že
každému človek nevyhovie. Kým
jedným rozhodnutím niekomu
pomôžeme, zároveň inému
práve naopak. Po dlhom čase

sa dočkali finančnej podpory aj
miestne civilné organizácie. Tu
by som však navrhoval popracovať na kritériách a spôsoboch
prideľovania dotácií. Skôr mi to
pripadá, že kto sa ozýva hlasnejšie a častejšie, má väčší úspech.
Verím, že vznikne ešte veľa
rozumných rozhodnutí, ktoré skvalitnia život i občanom
nášho mesta. Bol by som rád,
keby sa vytvárali nové, konkurencieschopné pracovné miesta,
zastavil sa pokračujúci úbytok
obyvateľstva, najmä z radov mladých. V tejto oblasti je čo robiť.
Nové pracovné miesta vznikli
aj vznikajú, objavuje sa však fenomén nedostatku pracovných
síl. Tu sa však musia spamätať
aj zamestnávatelia. Mesto je
otvorené
takmer
každému
rozumnému investorovi, ale tí
nemôžu donekonečna zneužívať
nezamestnanosť ponukou lacnej
práce. Určite by v tomto smere

pomohla výstavba ďalších nájomných bytov, kde by sa mladí
ľudia dokázali „odpichnúť“.
Kazimír Kovács
Prvé dva roky hodnotím veľmi
pozitívne, pretože sa ozdravila
ekonomická situácia
mesta
a naštartovali sa niektoré investičné aktivity pre rozvoj a skrášlenie mesta. Od občanov dostávam
pozitívne, ale aj negatívne ohlasy.
Tie negatívne spočívajú hlavne
v potrebe dobudovania kanalizácie na území mesta a oprave
siete miestnych komunikácií,
vrátane rekonštrukcie chodníkov.
Mojou poslaneckou ambíciou
do zostávajúcej časti aktuálneho
volebného obdobia je pomáhať
svojimi poznatkami pri presadzovaní dosiahnutia cieľov, ktoré
sme si stanovili v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta ku spokojnosti obyvateľov
nášho mesta.
Spracoval: (ik)

OZ Želiezovčan štartuje...
Už dávnejšie je známe, že v našom meste
vzniklo nové občianske združenie, aj to, kto
sú jeho zakladajúci členovia. V piatok 24.
februára sa v Dome kultúry uskutočnila jeho
verejná členská schôdza. Požiadali sme predsedu Miroslava Krišku o krátky rozhovor.
Kultúra, vzdelávanie, šport, životné
prostredie... Máte široké zameranie. Keď
vymenúvate konkrétne aktivity, ktoré
máte v pláne, natíska sa otázka, či je v
tomto smere potrebné nové združenie
a nestačilo posilniť aktivitu niektorých
z jestvujúcich združení, organizácií
alebo inštitúcií pôsobiacich v meste...
- Začalo sa to ako iniciatíva mňa a Norbiho
Šuchtera. Cítili sme deficit kultúrno-spoločenského vyžitia, kde samospráva na to
nevytvára dostatočné podmienky, pričom v
Mikule a vo Svodove to dokáže fungovať na
princípe občianskych združení. Takže ako
najschodnejšiu cestu sme videli založiť vlastné občianske združenie. Nestačí, že mesto
urobí Mestské dni raz za rok alebo nejakú
verbovačku, jarmok. Malo by toho byť viac.
Našim cieľom je aj vytvoriť komunitu ľudí
aktívnych v tomto smere. Založili sme to:
Norbert Šuchter, Marianna Šedivá, Kazimír
Kovács a ja...
Samí poslanci...
- Napriek tomu, že sme poslancami mestského zastupiteľstva, občianske združenie sme založili ako radoví Želiezovčania. A to, že sme poslanci, môže byť pre
združenie a jeho aktivity len prínosom.
Pre napĺňanie vašich zámerov a cie-

ľov nestačí byť aktívnymi poslancami?
- My ako poslanci máme strašne okresané
právomoci. My sme o tom, že odsúhlasujeme materiály, ktoré nám predkladajú, a
tie sú o väčších veciach, väčších projektoch.
Ale čo sa týka formovania spoločenského
života, na to je lepšie byť bežným občanom.
Poslanec môže návrhy aj podávať.
- Áno. Ale nemôže docieliť, aby mesto vykonávalo činnosti, ktoré by smerovali k tým aktivitám, ktoré chceme robiť my. My môžeme navrhnúť, odporučiť, ale všetko už potom závisí
od mesta a jeho vedenia, či tie návrhy prijme,
alebo nie. A keď sme ako obyčajní ľudia alebo
v nejakej komunite, občianskom združení a
chceme niečo vytvoriť, tak to môžeme vytvoriť. Napríklad, teraz máme v pláne podujatie
ku Dňu detí. Čo si pamätám, mesto nerobilo
takéto podujatie alebo Mikuláša.
Niekto môže povedať, že to nikto nenavrhoval...
- Ja som poslancom len jeden a pol roka,
predo mnou boli iní poslanci, ale ten stav
tu roky pretrváva. My sme zvolili tú jednoduchú cestu. Hovorili sme aj na pôde
samosprávy o tom, čo všetko by bolo dobré.
Ale mesto má iné priority a v iných smeroch. Samozrejme, my nechceme suplovať
úlohu mesta, iba chceme pomôcť formovať
to mesto a vytvoriť komunitu, ktorá bude
zároveň pomáhať aj mestu napĺňať isté ciele.
Teda nevylučujete ani spoluprácu s
mestom, prípadne ďalšími občianskymi
združeniami?
- Nie, práve naopak. Rozprával som sa s pánom primátorom o tom, aké akcie máme na

pláne a aký je náš cieľ. Povedal mi, že nás plne
podporuje a pomôže nám, ako bude môcť.
Takže podpora mesta a spolupráca s mestom
určite bude. A takisto aj spolupráca s ostatnými združeniami. Napríklad do toho dňa detí,
ktorý chceme uskutočniť v parku, plánujeme
zapojiť niekoľko združení, od kynológov cez
Jednotu dôchodcov Slovenska až po, napríklad, Maticu slovenskú. Takže chceme spájať
menšie komunity a vytvárať jednu stabilnú, silnú komunitu, ktorá tu bude pôsobiť.
Takže namiesto vzájomného súperenia
pôjde skôr o spájanie síl?
- Presne tak. Napríklad predtým, ako sme
určili termín podujatia ku Dňu detí, spýtali sme sa ostatných združení, kedy takéto
podujatie plánujú uskutočniť. Vo Svodove to
bude 3. júna. Aby sme si vzájomne nedelili
návštevnosť podujatí, určili sme si poslednú májovú sobotu - 27. mája. Takže ľudia
môžu prísť na naše podujatie a o týždeň
neskôr na obdobné podujatie do Svodova.
Ten váš Deň detí bude niečím výnimočný?
- Verím, že áno. Bude to v parku a bude to
pre deti všetkých vekových kategórií. Športové
hry pre deti, futbal, skákanie vo vreci, slalom s
kolobežkami a iné. Budú aj tvorivé dielne pod
vedením učiteliek materských a základných
škôl, náučné chodníky so stanovišťami, hľadanie pokladov, dopravné ihrisko, jazda na
koňoch, ukážky rybolovu, techniky záchranných zložiek - polície, hasičov, záchranárov,
kynológov... A nebude chýbať ani maskot a
občerstvenie.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko
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Deň vody - po troch rokoch opäť v Želiezovciach
V stredu 22. marca sa na námestí
začala objavovať vodárenská technika: cisternové autá, autožeriav, hadice i
rôzne potrubia. Ale aj balóniky a transparenty. A začali prichádzať deti z miestnych materských a základných škôl...
„Deň vody je akcia adresovaná širokej
verejnosti, ale najmä deťom a mládeži. Ide
nám o pripomenutie významu pitnej vody
pre život a významu ochrany životného
prostredia. Zároveň nám ide aj o predstavenie našej spoločnosti a jej činnosti,“
povedala nám riaditeľka levického
odštepného závodu Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti (ZSVS) Ing.
Zuzana Trnková.
Pre deti boli pripravené aj rôzne
makety a názorné ukážky fungovania
vodovodov, čističiek vody a kanalizácií,
prác na nich a podobne. Na túto tému bola
vyhlásená aj vyhodnotená výtvarná súťaž.
Obyvatelia mali možnosť priniesť vzorku
vody a nechať si ju na mieste otestovať. „Meriame množstvo vápnika, horčíka a dusičnanov, v rámci týchto parametrov im vysvetlíme,
aká tá voda je. Samozrejme, že nemôžeme
povedať, či je voda vhodná na pitie. Na to by
bola potrebná vzorka v sterilnej nádobe a biochemické vyšetrenie v laboratóriu,“ povedala

pracovníčka laboratória ZSVS Eva Janáková.
„V regióne Želiezovec sú dosť plytké studne, s
vysokým obsahom dusičnanov, ale i železa a
mangánu. Práve preto sem dodávame vodu
až z Gabčíkova,“ povedala riaditeľka Zuzana

Trnková a dodala: „Takúto akciu organizujeme každý rok, ale zakaždým v inom meste
a môžem povedať, že aj v Želiezovciach, kde
sme boli pred tromi rokmi, sa to zlepšuje. Tu
sa síce nezapájajú stredné školy, ale čo sa týka
základných a materských škôl, ten záujem sa
zvyšuje. U týchto detí vidím najväčšiu šancu,
že keď vyrastú, význam pitnej vody a ochrany
životného prostredia si budú uvedomovať aj
bez osvetovej činnosti.“
(šh)

Škola v prírode bez mobilov
Základná škola v Želiezovciach pokračuje v trende, ktorý odštartovala pred dvoma
rokmi akciou Noc v škole bez mobilov. Pod
vedením pedagógov Stanislavy Kováčovej,
Mileny Virágovej, Lucie Rakitovej a Moniky
Zimovčákovej sa žiaci 4. ročníka posledný
marcový týždeň zúčastnili Školy v prírode
bez mobilov v Starej Myjave. Vďaka podpore rodičov mali deti možnosť zistiť, že na

prežitie príjemných dní s kamarátmi nie je
potrebný mobil.
Cieľom pobytu bolo spoznávanie kopaničiarskej kultúry a objavovanie krás Malých
Karpát. Počas cesty žiaci navštívili pamätihodnosti starobylej Trnavy, Smolenický
zámok a jaskyňu Driny. Pobyt absolvovali
v rekreačnom stredisku Fantázia v Starej
Myjave. V rámci zážitkového učenia sme
vyučovanie spestrili návštevou Minifarmy
v Lubinej, kde deti v bezprostrednej blízkos-

ti pozorovali zvieratá z rôznych kútov sveta.
Do obdobia stredoveku sme sa preniesli
prostredníctvom miniatúr stredovekých
hradov a zámkov, ktoré sa nachádzajú v Podolí. Výstup na Mohylu M. R. Štefánika nám
spríjemnilo slnečné počasie, vďaka ktorému
sme mali pekný výhľad na široké okolie,
ktorého súčasťou je aj jeho rodná obec Košariská. Náhodné stretnutie s odborníkom na
značenie turistických trás deťom
umožnilo získať nové poznatky
o zaujímavostiach Myjavskej pahorkatiny.
Súčasťou programu školy
v prírode boli aj klubové činnosti,
vďaka ktorým mohli deti jazdiť na
koni, chytať ryby, liezť na lezeckú
stenu, strieľať zo vzduchovky,
skákať na trampolíne, jazdiť na
štvorkolke a rozvíjať kreativitu
v tvorivých dielňach. V čase
osobného voľna mali k dispozícii
stolný futbal, biliardové stoly, fitnes, stolný
tenis, PC herňu, kino a mnoho iných možností spoločenského vyžitia. Večer nechýbal
bohatý program v podobe rôznych súťaží
ako Tipovača, Talentmánia, Miss a mister
Fantázia a večerné diskotéky.
Veľké poďakovanie patrí ochotným
prevádzkarom, sympatickým animátorom
a všetkým zamestnancom rekreačného zariadenia Fantázia.
Učiteľský kolektív ŠvP

Trávu bez výkalov!

Úplná čistota a upravenosť verejných
priestranstiev je želaným stavom pre väčšinu želiezovskej populácie, kontaminovanosť
psími exkrementmi, žiaľ, realita. V ostatnom
období akoby aj štvornohých miláčikov bolo
viac, svedčí o tom aspoň množstvo psích výkalov na zelených plochách v blízkosti chodníkov. Čo však s tým robiť, keď mestu chýba
potrebné vybavenie a majiteľom vhodné
návyky? Teoreticky je otázka jasná: kto si čo
našpiní, nech si to odprace. Aká je však prax?
Aj najdlhšia cesta sa začína prvým krokom, hovoria skúsenejší. V duchu toho sa
samospráva podujala na odvážny krok: snahu
o zníženie počtu psích exkrementov na verejných priestranstvách a v tohtoročnom rozpočte vyčlenila na tento účel 4 tisíc eur. V súčasnosti prebiehajú rokovania s dodávateľom
na Slovensku novej technológie ekologických
záchodov pre psov. Ich výsledok je zatiaľ nejasný, podobne ako v drvivej väčšine ďalších
miest, ktoré zvažujú túto možnosť, kde tiež
ešte k dohode nedospeli. Zároveň samospráva
štartuje kampaň zameranú na zdôraznenie
dodržiavania zákona. Podľa neho je sprievodná osoba povinná výkal psa z verejného
priestranstva odstrániť. Aby mesto majiteľov
podporilo v tejto činnosti, časť príjmov z dane za psa využije na nákup vreciek na psie
exkrementy. Tie budú k dispozícii všetkým
platiteľom tejto dane.
Či ústretový prístup zaberie, uvidíme
v nasledujúcich mesiacoch, namieste by však
nepochybne bola aj občianska uvedomelosť
chovateľov a kontrola zo strany verejnosti.
A ak by ani to nezabralo, tak aj príslušných
orgánov.
(ik)

Knižnica v marci

V prvý deň mesiaca kníh sa, ako každý
rok, uskutočnil bezplatný zápis čitateľov
Mestskej knižnice (MsK). Mnohí túto možnosť využili.
Knihovníčky v marci zrealizovali 9 podujatí. MsK navštívili deti z MŠ Lienka, MŠ
Hopsasa aj škôlkari z T. Lužian. Deti sa dozvedeli, aká je cesta knihy od chvíle, keď príbeh vymyslí spisovateľ až kým rozprávkovú
knižku držia v ruke detskí čitatelia. Zoznámili sa s Braillovým písmom,vytvorili na
papieri strany knihy s krásnymi ilustráciami a pečiatkovými písmenkami. Knižnicu
navštívili aj deti zo ZŠ Želiezovce. Tretiaci
a piataci sa dozvedeli o ceste knihy, naučili
sa ako sa orientovať v knižnici. Nakoniec sa
zahrali na detektívov a vystopovali si knihy,
v ktorých pátrali po základných údajoch
kníh. Ôsmaci sa okrem cesty knihy a orientácii v knižnici dozvedeli aj ako sa citujú
dokumenty podľa platnej normy. S členmi
Klubu dôchodcov sme si formou prezentácie a besiedky pospomínali na Jarné zvyky
pred Veľkou nocou.
(msk)
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Oslávili MDŽ

Sviatok žien si želiezovskí seniori pripomenuli tak, ako každý rok.
Slávnostná členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska s pohostením a kultúrnym programom sa uskutočnila
v Dome kultúry v stredu 8. marca. Pozdraviť ich prišla predsedníčka
okresného výboru JDS v Leviciach Emília Nichtová, primátor mesta
Želiezovce Ondrej
Juhász i vedúca
odboru
organizačno-správneho
a
sociálnych
vecí MsÚ Diana
Csicsmanová.
V
kultúrnom
programe
sa
predstavili deti z
materských škôl
Hopsasa, Cimbora
a Lienka, žiaci Základnej umeleckej
školy F. Schuberta, zaspievala spevácka skupina MO Matice slovenskej
Vrbovianka i vlastný spevokol želiezovskej základnej organizácie JDS
Fialky. Ženám sa zvlášť prihovoril primátor Ondrej Juhász a potom
každú z prítomných osobne obdaroval červeným karafiátom. (šh)

Pozvánky na podujatia
MsK Želiezovce v spolupráci s Tekovskou hvezdárňou vás pozýva na
pozorovanie oblohy v digitálnom planetáriu 24. a 26. apríla v Dome
kultúry od 8.00 do 12.00 hod. Vstupné: 1,50 €.
MsK Želiezovce vás pozýva na 105. stretnutie Literárnej kaviarne 10.
mája 2017 o 17:00 hod. v Maďarskom dome. Hosťom podujatia bude
Róbert Laboda. Každý je srdečne vítaný.
Dom kultúry vás 12. 5. 2017 o 19.00 hod. pozýva na podujatie Budapesti randevú - večer najznámejších operetných, muzikálových a
popových hitov. Vstupné: 12 € (v predpredaji 11 €)

Z rokovania DRZ

14. marca sa v zasadačke MsÚ stretli starostovia obcí združených v Dolnohronskom regionálnom združení (DRZ). Zasadnutia sa zúčastnil aj výkonný podpredseda Združenia miest
a obcí Slovenska (ZMOS) Milan Muška, ktorý hovoril najmä o
problematike odmeňovania v regionálnom školstve. V médiách
totiž odznela informácia, podľa ktorej ZMOS od 1. septembra
2017 blokuje plánované šesťpercentné zvyšovanie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských
zariadení zriadených v rámci originálnych kompetencií. Podľa
Milana Mušku však napriek rôznym dezinformáciám zatiaľ k
dohode medzi Ministerstvom školstva SR a ZMOS nedošlo.
Starostovia dostali aj materiál s vyčíslenými dopadmi na samosprávy, ak by také zvýšenie bolo realizované bez nových zdrojov.
Hovorilo sa aj o potrebe školení zamestnancov samospráv v súvislosti s prechodom na novú elektronickú komunikáciu, kde okrem
komplikácií hrozia aj pokuty. Ako bolo povedané, ZMOS na tento
účel hľadá zdroje.
(šh)

Poďakovanie sponzorom
Rodičovské združenie pri MŠ Lienka Želiezovce sa chce poďakovať
všetkým podnikateľom,
ktorí finančným darom
prispeli na vybudovanie nového detského
ihriska pre detičky v
MŠ Lienka. Ďakujeme
podnikateľom: TOMECAR - Jaroslav Tomek,
SymarTech s.r.o., TAM trans spedition, s.r.o., N.G.W. spol. s.r.o.,
AGRO- MARKET s.r.o., MIKONA plus s.r.o., Selyz Nábytok s.r.o.
A v neposlednom rade všetkým rodičom, ktorí prispeli v jednotlivých triedach. V mene našich detí ešte raz veľké ĎAKUJEM.
Bez vašej pomoci by nebolo možné projekt Rodičovského združenia pri MŠ Lienka zrealizovať. P. Kabátová, predsedníčka RZ

Minúty pre zdravie
Metabolický syndróm – fuj, nemám rád komplikované názvy. Poďme si ho však opísať.
V dnešnej dobe nadbytku, rýchleho života,
stresu a frustrácie sa odrážajú tieto každodenné negatívne vplyvy na našich návykoch,
zlozvykoch, ale hlavne na našom tele a zdraví.
Metabolický syndróm však postihuje vyše
jednej tretiny stredoeurópskej populácie,
preto si myslím, že by bolo dobré vedieť, o
čo ide a možno niektoré z myšlienok a informácií z tohto článku padnú na úrodnú pôdu.
Tým myslím sebareflexiu a naliehavosť niečo
pre svoje telo a zdravie robiť. Prečo by sme
mali niečo zmeniť? Z jednoduchého dôvodu. Metabolický syndróm spôsobuje zvýšené
riziko vzniku ochorení, ako sú ateroskleróza
(upchávanie ciev), srdcovo-cievne ochorenia,
diabetes 2. typu atď.
Ako spoznáme, že trpíme metabolickým
syndrómom? Metabolický syndróm je súhrnný názov pre súčasný výskyt týchto piatich
problémov:
1. Abdominálna obezita (obezita typu jablko =
mužská obezita, obvod pásu väčší ako 102 cm

muži/88 cm ženy)
2. Zvýšená hladina triglyceridov (triglyceridy
nad 1,7 mmol/l)
3. Znížená koncentrácia HDL cholesterolu (u
mužov pod 1 mmol/l a u žien pod 1,3 mmol/l)
4. Hypertenzia (vysoký krvný tlak nad 130/85
mmHg)
5. Hyperglykémie nalačno (zvýšenie glykémie/
krvných cukrov nad 5,6 mmol/l)
Pri
výskyte troch a viac týchto faktorov u človeka je možné diagnostikovať
metabolický
syndróm.
Veľmi často sa diskutuje o tom či sú pacienti
s metabolickým syndrómom vďační za svoj
stav genetike. Mnohokrát sa metabolický
syndróm vyskytuje v rodinách pacientov. Vinníkom však nemusia byť gény, prevláda názor,
že ide o zažité zlé stravovacie návyky, ktoré
sa odovzdávajú z generácie na generáciu.
Ako ste si sami všimli, nie je ťažké na základe
pár jednoduchých pozorovateľných charakteristík určiť metabolický syndróm. Komplikovanejšie je však poradiť si s nápravou stravovacích návykov a pohybovej aktivity.

V hlave sa mi vynára množstvo prípadov
ľudí, ktorí majú zreteľne viditeľné problémy s nadváhou, sú špecialistami (lekármi)
informovaní o problémoch s krvným tlakom, cukrovkou, vysokým cholesterolom a
ďalej kašlú na svoje zdravie. Aj preto som sa
rozhodol napísať tento článok. Možno práve
Vám alebo Vašim blízkym otvorí oči a upozorní ich na nie práve najlepšie zaobchádzanie a postoj k vlastnému zdraviu.
Väčšina faktorov, ktoré patria do charakteristiky
metabolického syndrómu, sa však dá ovplyvniť
správnou skladbou stravy. Je dôležité si uvedomiť, že správne nastavená strava nie je žiadny
boj! Vo väčšine prípadov je to práve radosť z
dobrého chutného a zdravého jedla, ktoré má
na Váš organizmus pozitívny vplyv. Zásah
do jedálnička pri prítomnosti faktorov zahŕňajúcich metabolický syndróm, by však mali
robiť osoby kompetentné a znalé problematiky.
Záverom by som Vás chcel vyzvať a podporiť k aktivite smerujúcej k zlepšeniu
Vášho zdravia alebo zdravia Vášho blízkeho.
Rastislav Bagita

apríl 2017

Želiezovský spravodajca 9
* Šport *

Tretí ročník streleckej súťaže
k oslobodeniu Želiezoviec
Združenie technických a športových
činností regiónov SR a Strelecký klub
Magnum v spolupráci so ZO SZBP v Želiezovciach usporiadali 18. 3. na miestnej
strelnici 3. ročník súťaže o Pohár k 72. výročiu oslobodenia nášho mesta a regiónu
vojskami II. ukrajinského frontu Červenej
armády a I. rumunskej armády. Zároveň to
bol Memoriál Michala Lipovského, staršej
verejnosti známeho funkcionára mesta
a ZO SZPB.
Historické miesto a odkaz oboch udalostí
v otváracom príhovore zdôraznil predseda
ZO SZPB Jozef Výboch. Potom za nepriaznivého daždivého počasia, ktoré nenarušilo
priebeh súťaže v streľbe z ľubovoľnej malokalibrovej pušky na 25 m s dioptrom, dosiahli účastníci z 300 možných bodov tento
výsledok. Kategória ženy: 1. Mária Puková
(T. Lužany, 269 bodov), 2. Adriana Nosiano-

vá (Šurany, 268), 3. Barbara Čudaiová (P. Ruskov, 263). Kategória
muži: 1. Ján Kováč (Rúbaň, 290),
2. Richard Nosian (Šurany, 290),
3. Roman Kalina (Branovo, 290).
Kategória seniori nad 60 rokov:
1. Zdeno Nádaský (Levice, 296),
2. František Csala (Šahy, 295), 3.
Ján Maturkanič (H. Kľačany, 294).
Kategória seniori do 59 rokov:
1. Milan Husár (Bratislava, 292).
Kategória juniori: 1. Marek Šimon
(Želiezovce, 292).
Víťazom odovzdali ceny Eva Šimková, podpredsedníčka ZO SZPB
a Jozef Haller, hlavný rozhodca súťaže. Účastníci si potom pochutnali
na dobrom guláši, ktorý prispel
k nálade a stmeleniu kolektívu.
J. Výboch, predseda ZO SZPB

Žiačka 2. ročníka ZŠ Daniela Fekečová bola najmladšou
strelkyňou na súťaži, nastrieľala 285 bodov. Cenu jej
odovzdali podpredsedovia ZO ZTŠČR Štefan Čudai a Ida
Žáčiková.
Foto: Ľudovít Vanek

Šachisti na konečnom 5. mieste
Šachové družstvo TJ Slovan
Želiezovce ukončilo tohtoročné
pôsobenie v majstrovskej súťaži
umiestnením sa na 5. mieste tabuľky majstrovskej súťaže 4. ligy
B12. O pôsobení želiezovských
šachistov v prvej časti aktuálneho
ročníka sme sa zmienili v decembrovom čísle našich novín.
Odvtedy odohrali naši šachisti
dve kolá a v jednom mali voľný
žreb. V 5. kole privítali C družstvo
Nových Zámkov, s ktorým remizovali 4 : 4. V 6. kole účinkovali
v Komárne, kde s miestnym C družstvom
prehrali 4,5 : 3,5.
Najlepším hráčom družstva je Ján Dorot,
ktorý získal 5 bodov zo 6 partií, ďalšie poradie: Dušan Forbak – 4 body, Attila Mézes – 3
body, Robert Polcsák – 2 body, Ján Kollár, Ján
Machník, Jozef Kakačka, István Farkas – 1,5
boda, Jozef Kovács, Ladislav Garaj – 1 bod.

FUTBAL
V. liga – dospelí –Východ
Nesvady – Želiezovce 1:1 (0:0)
A. Molnár – E. Štuller
Želiezovce – Kozárovce 3:1 (1:0)
M. Dobiaš, K. Tóth, M. Herceg – L. Bíňovský
Veľký Ďúr – Želiezovce 0:0
Želiezovce – Starý Tekov 3:0 (1:0)
P. Kokoška, T. Rotík, P. Rák

Z pohľadu percentuálnej úspešnosti je poradie hráčov takéto: Attila Mézes 100 % – 2
partie/2 body, Ján Dorot 83,3 % - 6/5, Dušan
Forbak 66,7 % – 6/4, Robert Polcsák 66,7 %
– 3/2, Ján Kollár 37,5 % – 4/1,5, Ján Machník
37,5 % – 4/1,5, Jozef Kovács 33,3 % – 3/1, Jozef Kakačka 30 % – 5/1,5, István Farkas 25 %
- 6/1,5, Ladislav Garaj 20 % - 5/1.
(ik)

Poradie družstiev v 4. lige B12:
Družstvo

1

2

3

4

5

6

7

TB1 TB2

TB3

1.

Bátorové Kosihy C

*

6

5

7

51⁄2

61⁄2

7

18

37,0

0

2.

Nové Zámky C

2

*

51⁄2

51⁄2

4

5

6

13

28,0

0

3.

Komárno C

3

21⁄2

*

61⁄2

41⁄2

41⁄2

41⁄2

12

25,5

0

4.

Komárno D

1

21⁄2

11⁄2

*

5

3

8

6

21,0

0

5.

Slovan Želiezovce

21⁄2

4

31⁄2

3

*

4

5

5

22,0

0

6.

Svätý Peter

11⁄2

3

31⁄2

5

4

*

2

4

19,0

0

7.

Šahy

1

2

31⁄2

0

3

6

*

3

15,5

0

IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Trstice – Želiezovce 3:2 (1:2)
A. Godány 2, R. Vontszemű – A. Majtán, I.
Mácsadi
Želiezovce – Kozárovce 1:5 (0:3)
P. Rák – M. Tóth 2, L. Bíňovský 3
Kolárovo – Želiezovce 1:0 (0:0)
A. Stojka
Želiezovce – Kostolné Kračany 4:3 (3:1)
P. Rák 2, T. Čík, D. Burin - K. Szabó 2, I.
Godány
III. liga U – 15 straší žiaci Juhovýchod
Štúrovo – Želiezovce 2:2(1:2)
Á. Zács, L. Menyhárt- K. Kovács 2
Želiezovce – Kolárovo 0:8 (0:4)
V. Nagy 5, B. Bagita 2, M. Lakatos
III. liga U – 13 mladší žiaci Juhovýchod
Štúrovo – Želiezovce 10:1 (4:0)
M. Molnár 4, Z. Ivanics 2, D. Tégen 2, A. Varga, P. Rudas – N. Benko
Želiezovce – Kolárovo 0:0
(nyf)
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Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek
1. 3. Klára Čonková; 7. 3. Amira Dostál; 28. 2. Emma Kollárová; 13. 3. Michaela Mravíková; 17. 3. Soňa Šerešová

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek
17. 3. Tibor Lakatoš (Želiezovce) - Sabina Rafaelová (Kozárovce)

(17-39)

Gratulujeme – Gratulálunk

Z obvodného kola
Hviezdoslavovho Kubína

Mestský úrad Želiezovce v spolupráci so Školským úradom zorganizoval 16. marca obvodné kolo 63. ročníka Hviezdoslavovho Kubína
v miestnom Dome kultúry. Účastníkov privítali pracovníci MsÚ Monika
Melichová a Marián Vajda. Súťažiacich povzbudili v prednese a popriali
im úspešnú reprezentáciu svojich škôl.
Obvodného kola sa zúčastnilo 43 žiakov ZŠ zo Želiezovce, T. Lužian,
Čaky, Farnej, Juru nad Hronom, Zbrojník, P. Ruskova, P. Vozokán a V.
Ludiniec. Súťaž prebiehala v dvoch literárnych útvaroch, poézia (3 kategórie) a próza (3 kategórie). Pre každý literárny útvar bola vytvorená
trojčlenná odborná porota. Víťaz každej kategórie postúpil do okresného
kola, ktoré sa uskutočnilo 12. apríla
v Leviciach. Výsledky – poézia: I.
kategória: 1. Viktória Mihálková
Jur n. Hronom), 2. Martin Konopka
(Želiezovce), 3. Ivana Macáková
(Zbrojníky); II. kategória: 1. Kornélia
Zelinová (Čaka), 2. Lívia Moravská
(Zbrojníky), 3. Juliana Hanzová (Želiezovce); III. kategória: 1. Romana
Roštárová (Farná), 2. Kristína Šašová
(Želiezovce), 3. Barbora Mihályová (Čaka). Výsledky – próza: I. kategória: 1. Katarína Belinda Kúdelová (T. Lužany), 2. Nina Nadia Porošinová
(Jur n. Hronom), 3. Gabriela Stojčeva (Želiezovce); II. kategória: 1. Lea
Bešeová (T. Lužany), 2. Daniela Hronovská (Čaka), 3. Vanessa Adamcová
(P. Vozokany); III. kategória: 1. Liliana Lauková, (T. Lužany), 2. Simona
Lakatošová (P. Ruskov), 3. Vanesa Gálošová (Jur n. Hronom).
Marián Vajda, metodik ŠÚ Želiezovce

50
R. Szokol
F. Kreko
L. Ráczkó
I. Jakubíková
M. Tóthová
E. Juhászová
M. Opavský
M. Stanková

04. 04
05. 04.
10. 04.
13. 04.
15. 04.
23. 04.
23. 04.
24. 04.

T. Naď
M. Široká

28. 04.
30. 04.

60
M. Balogová
T. Novosad
L. Lojda
A. Matiašková
Z. Brocká
E. Duvačová
V. Tóthová

70
J. Tóthová
J. Bezáková
K. Heráková
R. Hurtosová
I. Lenthárová

05. 04.
12. 04.
12. 04.
14. 04.
19. 04.

13. 04.
14. 04.
15. 04.
16. 04.
19. 04.
21. 04.
24. 04.

80
J. Macáková
O. Majan
J. Javorka

02. 04.
04. 04.
20. 04.

90
V. Vermešová

22. 04.

Opustili nás – Elhunytak
7. 3. Michal Bajkai (Želiezovce, 30 r.); 11. 3. Mária Modrovičová (Želiezovce, 81 r.); 13. 3. Alexander Lontai (Želiezovce, 74 r.); 19. 3. Katarína Kiszelyová (Nýrovce, 67 r.), 3.
4. Oľga Holbová (Želiezovce 93 r.); 7. 4. Juliana Federičová
(T. Lužany, 87 r.), 10. 4. Helena Kišová (Nýrovce, 86 r.), Ján
Vanek (Želiezovce, 84 r.); 11. 4. Ladislav Beňo (Želiezovce,
65 r.)
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Počítadlo stavu mestskej kasy
103 707,20 €
141 672,48 €
1 576 398,68 €
220,50 €

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

Spomienka

(17- 37 )

Megemlékezés

Dňa 30. 4. 2017 uplynie 11 rokov,
čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a starý otec
PAVEL PROKSA.
S láskou spomína manželka
Irma, syn a dcéra s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku.

Klietky pre chov prepelíc, pasce na líšky
a kuny, liahne na vajíčka, odchovne pre
kuriatka, viac na www.123nakup.eu. Tel.
(17-38)
0907181800

10,00 - 18,00 hod.
Zatvorené
10,00 - 18,00 hod.
Zatvorené

885 326,42
93 098,52
1 470 648,80
210,66

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

€
€
€
€

1 321 303,76 €
35 825,00 €
1 422 162,80 €
-

Életünk gyöngyszeme voltál,
Minden napon ránk ragyogtál,
Kimondhatatlanul fáj,
Hogy bennünket itthagytál.
Mély fájdalommal és soha el nem
múló szeretettel gondolunk halálának 11. évfordulóján a drága
feleségre és édesanyára
Somogyi Lenkére.
Akik ismerték, szerették, gondoljanak rá ezen az
évfordulón. Jóságát és szeretetét örökre szívünkFérje és fia
ben őrizzük.

Prevádzková doba Centra na zhodnotenie BRO
(Ul. kpt. Nálepku 71, Želiezovce) od 1. apríla 2017
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok

31. 3. 2017

31. 12. 2016

31.12. 2015

(17-28)

31. 12. 2014

Vývoz triedeného odpadu v apríli 2017
Zo Svodova a z Mikuly: 24. apríla. Z ulíc: Záhradná, Hurbanova, Poľná,
Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova,
Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP
/časť Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska: 25. apríla. Z ulíc: kpt. Nálepku,
Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova,
Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová,
Tulipánová, Narcisová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská,
Jókaiho a Zlatnícka: 26. apríla, Z obchodov: 27. apríla.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Knihy pochádzajú z dotácie Fondu pre podporu umenia.

Erik Kyseľ

VÁM PONÚKA

Piatok 10,00 - 18,00 hod.
Sobota 10,00 – 17,00 hod.
Nedeľa Zatvorené

Želiezovce - Svodov 108
pri hlavnej ceste * 0903 274 703

..

NAJVAČŠÍ VÝBER

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

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

kniznicazeliezovce@gmail.com
kniznicazeliezovce.webnode.sk

Wurm, Monika: Nesmieš ma milovať: Farby lásky, Nesmieš ma
milovať 2: Prekliaty tanzanit (Brána 2016)
Dva príbehy, ktoré sa od seba nemôžu líšiť viac, spája iba tenučká
niť medzi prítomnosťou a hriechmi z minulosti. Prečítajte si pútavý
príbeh konžskej otrokyne Ashanti a jej majiteľa Arthura a moderný
príbeh zo súčasnosti medzi korunným princom zo Saudskej Arábie a
belgickou gemologičkou Sandy de Vos.
Hevier, Daniel: Tajné dejiny bielej kaligrafie (Trio publishing 2015)
Mysteriózny príbeh muža, ktorého okolnosti vtiahnu do cudzích
životov, aby o tom priniesol svedectvo cez autora tejto prózy. Daniel
Hevier prináša pútavé rozprávanie s mnohými kultúrnymi odkazmi
a vlastným výtvarným sprievodom na spôsob stredovekých iluminovaných rukopisov.
Karika, Jozef: Trhlina (Ikar 2016)
Autorovi ozval človek, ktorý mu vyrozprával naozaj desivý príbeh. Jozef Karika jeho rozprávanie zaznamenal, mnohé tvrdenia
overil, doplnil o vlastné zistenia. Rozmotáva veľmi tajomný, tragický
a hrôzostrašný prípad. Zároveň poodhaľuje jednu z najväčších záhad
Slovenska – nevysvetliteľné miznutie ľudí v pohorí Tribeč.

UNI P A R K E T

(17-35)

Zostatky na bankových účtoch
Záväzky voči dodávateľom
Dlhodobé investičné úvery
Zadlženosť na obyvateľa

31. 12. 2013

(17- 36 )

Položka

Brüsszel. (Corvina 2016) Prága várostérképpel. (Corvina 2015)
Naprakész információk, bárhová utazunk! Ötletek és javaslatok, hogy kevés pénzből hogyan érezzük jól magunkat
és hová menjünk vásárolni. Minden fejezet végén takarékos
ajánlat. Új fejezetek: zene, klubok, művészet és építészet,
kulturális élet és étkezési szokások, minden fontos esemény,
dátum és cím!
Murakami Haruki: A határtól délre, a naptól nyugatra (Geopen 2016) - Lehet olyan erõs a gyermekkori szerelem, hogy
egy férfi kockára tegye házasságát, kiegyensúlyozott életét, és
kész legyen elhagyni gyerekeit is?
Hawkins, Paula: A lány a vonaton (XXI. Század 2015) - Rachel ingázó, minden reggel felszáll ugyanarra a vonatra. Tudja, hogy minden alkalommal várakozni szoktak ugyanannál a
fénysorompónál, ahonnan egy sor hátsó udvarra nyílik rálátás. Már-már kezdi úgy érezni, hogy ismeri az egyik ház lakóit.
A könyvek a Művészetért Alap támogatásából származnak.

2017. április
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Lövészverseny Zselíz felszabadításának emlékére
Az SZK régióinak műszaki és sporttevékenységi egyesülete és a Magnum Sportlövőklub az Szlovák Antifasiszta Harcosok
Szövetségének (SZPB) helyi szervezetével
karöltve rendezte meg a zselízi lőtéren március 18-án a város felszabadítása emlékére
kiírt sportlövő versenyt. Az eseménnyel a 72
évvel ezelőtti eseményekre emlékeztek, amikor városunkat és a régiót a Vörös Hadsereg
II. ukrán frontja és az I. Román Hadsereg felszabadította. Az erőpróba egyúttal a Michal
Lipovský Emlékverseny nevet viselte városunk és a SZPB egykori tisztségviselőjének
emlékére.
A versennyel kapcsolatos eseményre és
személyre a SZPB helyi szervezetének elnöke, Jozef Výboch emlékezett nyitó beszédében. Ezt követően a versenyt egyébként
nem gátló esős időben kezdődött a lövészet
tetszés szerinti kiskaliberű puskából 25 méteres távon, távcsővel. Az elérhető maximális pontszám 300 volt. Eredmények – nők:

1. Puk Mária (Nagysalló, 269 pont),
2. Adriana Nosianová (Nagysurány,
268), 3. Čudai Barbara (Oroszka,
263). Férfiak: 1. Ján Kováč (Fűr, 290),
2. Richard Nosian (Nagysurány, 290),
3. Roman Kalina (Branovo, 290). Szeniorok 60 év felett: 1. Zdeno Nádaský
(Léva, 296), 2. Csala Ferenc (Ipolyság,
295), 3. Ján Maturkanič (Garamkelecsény, 294). Szeniorok 60 év alatt:
1. Milan Husár (Pozsony, 292). Juniorok: 1. Šimon Marek (Zselíz, 292).
A győzteseknek Eva Šimková, a SZPB
helyi szervezetének alelnöke és Haller József, a verseny főbírája adta át
az elismeréseket. A résztvevők ezt
követően finom gulyásra voltak hivatalosak, amely fokozta a jókedvet, és
hozzájárult a résztvevők csapatának
összekovácsolódásához.
J. Výboch,
a SZPB alapszervezetének elnöke

A verseny legfiatalabb résztvevője a 285 pontot
szerző másodikos Daniela Fekečová volt. A díjat az
SZK RMSE két alelnöke, Čudai István és Žáčiková
Ida adta át neki.
Foto: Vanek Lajos

Sakkozóink az 5. helyen zárták a szezont

LABDARÚGÁS
V. liga – kelet – A csapat
Nesvady – Želiezovce 1:1 (0:0)
A. Molnár – E. Štuller
Želiezovce – Kozárovce 3:1 (1:0)
M. Dobiaš, K. Tóth, M. Herceg – L. Bíňovský
Veľký Ďúr – Želiezovce 0:0
Želiezovce – Starý Tekov 3:0 (1:0)
P. Kokoška, T. Rotík, P. Rák

A zselízi Slovan SE sakk-szakosztálya
befejezte az idei bajnoki pontvadászat
küzdelmeit, és a B12 jelölésű 4. ligás bajnokságban a végleges 5. helyet szerezte
meg. A zselízi sakkozók az évad első
részében elért eredményeiről legutóbb
lapunk decemberi számában számoltunk be. Azóta a csapat két fordulóban
szerepelt, az utolsóban pedig ellenfél
híján szabadnapja volt. Az 5. fordulóban
a zselíziek Érsekújvár C csapatát látták
vendégül, és értek el vele 4:4-es döntetlent. A 6. fordulóban Komáromban
szerepeltek a helyi C csapat vendégeként, és
4,5:3,5 arányban maradtak alul a házigazdákkal szemben.
A csapat legeredményesebb játékosa
Dorot János, aki 6 partiban 5 pontot szerzett.
A további sorrend: Forbak Dušan – 4 pont,
Mézes Attila – 3, Polcsák Róbert – 2, Kollár
János, Machník János, Kakačka József, Farkas
István – 1,5, Kovács József, Garaj László – 1.

A százalékos eredményességi listán a zselízi csapat játékosai a következő sorrendben
szerepelnek: Mézes Attila 100 % – 2 parti/2
pont, Dorot János 83,3 % - 6/5, Dušan Forbak 66,7 % – 6/4, Polcsák Róbert 66,7 % – 3/
2, Kollár János 37,5 % – 4/1,5, Machník János
37,5 % – 4/1,5, Kovács József 33,3 % – 3/1,
Kakačka József 30 % – 5/1,5, Farkas István 25
% - 6/1,5, Ladislav Garaj 20 % - 5/1.
(ik)

A 4. liga B12 bajnokság végeredménye:
1

2

3

4

5

6

7

TB1 TB2

TB3

1.

Bátorové Kosihy C

*

6

5

7

51⁄2

61⁄2

7

18

37,0

0

2.

Nové Zámky C

2

*

51⁄2

51⁄2

4

5

6

13

28,0

0

3.

Komárno C

3

21⁄2

*

61⁄2

41⁄2

41⁄2

41⁄2

12

25,5

0

4.

Komárno D

1

21⁄2

11⁄2

*

5

3

8

6

21,0

0

5.

Slovan Želiezovce

21⁄2

4

31⁄2

3

*

4

5

5

22,0

0

6.

Svätý Peter

11⁄2

3

31⁄2

5

4

*

2

4

19,0

0

7.

Šahy

1

2

31⁄2

0

3

6

*

3

15,5

0

IV. liga – délkelet – U 19 iúsági csapat
Trstice – Želiezovce 3:2 (1:2)
A. Godány 2, R. Vontszemű – A. Majtán, I.
Mácsadi
Želiezovce – Kozárovce 1:5 (0:3)
P. Rák – M. Tóth 2, L. Bíňovský 3
Kolárovo – Želiezovce 1:0 (0:0)
A. Stojka
Želiezovce – Kostolné Kračany 4:3 (3:1)
P. Rák 2, T. Čík, D. Burin - K. Szabó 2, I.
Godány
III. liga – délkelet – U15 serdülők
Štúrovo – Želiezovce 2:2(1:2)
Á. Zács, L. Menyhárt- K. Kovács 2
Želiezovce – Kolárovo 0:8 (0:4)
V. Nagy 5, B. Bagita 2, M. Lakatos
III. liga – délkelet – U15 diákok
Štúrovo – Želiezovce 10:1 (4:0)
M. Molnár 4, Z. Ivanics 2, D. Tégen 2,
A. Varga, P. Rudas – N. Benko
Želiezovce – Kolárovo 0:0
(nyf)
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Zselízen tárgyalt a kisrégiós társulás

A zselíziek idén sem feledkeztek meg az 1919-es csendőrsortűz áldozatairól. Helyi lakosok kis csoportja az egykori Puhinszky-ház előtti
emléktáblánál tartott koszorúzással egybekötött megemlékezést március 27-én. A megemlékezők között az önkormányzat képviseletében
Nagy Géza alpolgármester is jelen volt.
(foto: ik)

Márciusi megemlékezés

Az Alsó-Garam Menti Regionális Társulás (AGMRT) tagtelepüléseinek polgármesterei március 14-én a zselízi városi hivatal
üléstermében tanácskoztak. Az ülésen részt vett a Szlovákiai
Városok és Községek Társulásának (ZMOS) végrehajtó alelnöke,
Milan Muška is, aki elsősorban a regionális iskolákban dolgozók
bérezésének aktualitásairól tájékoztatta a résztvevőket. A sajtóban
ugyanis szárnyra kapott egy hír, miszerint a ZMOS blokkolja a
pedagógusok és iskolai alkalmazottak idén szeptembertől tervezett
6 százalékos béremelését. Milan Muška elmondta: különböző valótlan információk láttak napvilágot, a helyzet az, hogy a ZMOS és
az oktatási minisztérium egyelőre nem kötött egyezséget. A polgármesterek rendelkezésére bocsátott egy kalkulációt az esetlegesen
új források bevonása nélküli bérnövekedés önkormányzatokra
gyakorolt hatásairól. Szó volt az önkormányzati köztisztviselők továbbképzésének szükségességéről az elektronikus kommunikáció
bevezetésével kapcsolatban. Ahogy elhangzott: a ZMOS forrásokat
keres erre a célra.
(šh)

A Csemadok zselízi alapszervezete egyéb magyar városi szervezettel és társulással
karöltve idén is megemlékezést szervezett az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
emléknapján, március 15-én. Az ünnepi megemlékezés a 169. évfordulón is a már bevált forgatókönyv szerint folyt. A résztvevők a Magyar Háznál gyülekeztek, ahonnan
magyar és a székely zászló alatt a Hősök Emlékparkjába vonultak. Itt Révész Csilla
tiszteletes asszony vezetése alatt a református egyházközség gyermekcsoportja adott
rövid programot, majd a helyi intézmények és társadalmi szervezetek képviselői
megkoszorúzták a kopjafát. Ezt követően
az ünneplők a művelődési otthonba vonultak, ahol a Comenius Gimnázium diákjai adtak ünnepi műsort. Orbán Viktor
határon túli magyarokhoz intézett beszédét Csonka Ákos olvasta fel, majd Fráter
Olivér, a budapesti Nemzetstratégiai
Kutatóintézet elnökhelyettese mondott
ünnepi beszédet. A megemlékezés a Himnusz eléneklése után a kultúrház előtti
1848/49-es emlékműnél tartott koszorúzással ért véget.
(foto: ik)

Nőnapot ünnepeltek

A nőnapot, mint minden évben, idén is
méltóan ünnepelték a szeniorok. A Szlovákiai
Nyugdíjasegylet (SZNYE) helyi szervezetének fellépésekkel és megvendégeléssel színesített ünnepi
taggyűlését március 8-án tartották a művelődési
otthonban. Az egybegyűlteket Emília Nichtová,
az országos szervezet lévai járási elnöke, Juhász
András polgármester, valamint Csicsman Diana, a
városi hivatal szervezési-közigazgatási és szociális
osztályának vezetője köszöntötte. A résztvevőknek
adott műsorban a Hopsasa, a Cimbora és a Lienka
óvoda növendékei, a Franz Schubert Művészeti
Alapiskola tanulói, a Matica slovenská alapszervezetének Vrbovianka éneklőcsoportja, valamint a
SZNYE saját, Fialky nevű éneklőcsoportja. Juhász
András polgármester intézett néhány kedves szót
az ünnepeltekhez, és mindegyiküknek egy szál
vörös szegfűt adott át.
(šh)

Egészségpercek
Metabolikus szindróma – fuj, nem szeretem
a bonyolult kifejezéseket. De mit is jelent?
Manapság az általános többlet, a gyors
életmód, a stressz és a frusztráció idején ezek
a napi rendszerességgel jelentkező negatív
befolyások nyomokat hagynak testünkön,
egészségünkön. A metabolikus szindróma az
európai populáció egyharmadát érinti, ezért
úgy gondolom, jó lenne tudni, miről van szó,
talán a tájékoztatás egy-két magja termékeny
talajba hull. Talán néhányan elgondolkodnak,
és késztetést éreznek majd arra, hogy tegyenek valamit egészségükért. Miért kellene változtatnunk? Egyszerű az ok. A metabolikus
szindróma olyan betegségek kialakulásának
esélyét növeli, mint pl. az érelzáródás, a szívés érrendszeri megbetegedések, a 2-es típusú
cukorbetegség stb.
Honnan tudhatjuk, hogy metabolikus
szindrómáról van-e szó? A kifejezés egy
problémát magában foglaló gyűjtőfogalom,
mégpedig:
1.) abdominális elhízás (alma típusú = fér-

fiakra jellemző elhízás, férfiaknál 102 cm,
nőknél 88 cm derékbőség felett);
2.) magas trigliceridszint a vérben (1,7
mmol/l felett);
3.) a HDL „jó” koleszterinszint csökkent
szintje (férfiaknál 1 mmol/l, nőknél 1,3
mmol/l alatt);
4.) magas vérnyomás (130/85 Hgmm felett);
5.) magas vércukorszint (éhgyomorra 5,6
mmol/l felett).
Három vagy több faktor előfordulásánál lehet
metabolikus szindrómáról beszélni. Gyakori
a vita arról, hogy ez a megbetegedés örökletes-e. Sűrűbben fordul elő olyan családban,
ahol valakit már kezeltek ilyen metabolikus
szindrómával. Ez esetben sem biztos, hogy
a gének, vagy az elterjedt vélemény szerint
inkább a rossz étkezési szokások tehetnek
róla, amelyeket egyik generáció a másiktól
sajátít el. Ahogy észrevették, nem nehéz néhány jel alapján megállapítani a metabolikus
szindróma meglétét. Nehezebb dolog javítani
a helyzeten az étkezési és mozgási szokások

módosításával.
Sok olyan eset jut eszembe, amikor látható
súlyfelesleggel küszködnek olyan specialisták
(orvosok), akik tisztában vannak a magas
vérnyomás, cukorbetegség, magas koleszterinszint okozta gondokkal, de nem törődnek
egészségükkel. Ezért is írtam meg ezt a cikket. Talán a Kedves Olvasó vagy családtagja
figyelmeztet majd valakit a saját egészségéhez való mostoha hozzáállásra.
A metabolikus szindróma tényezőinek többségét a táplálék helyes összetételével is befolyásolhatjuk. Fontos tudni, hogy a táplálék
helyes megválasztása nem harc. Az esetek
többségében a finom és egészséges ételből
fakadó öröm, amely pozitívan befolyásolja
szervezetünket. A metabolikus szindróma
megléte esetén elhatározott étrend-változtatást viszont csak szakértő felügyeletével ajánlatos megtenni. Végezetül szeretném önöket
bátorítani arra, hogy tegyenek valamit saját
és hozzátartozóik egészségéért.
Rastislav Bagita
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A víz világnapja – három év után
ismét Zselízen
Március 22-én a főtéren vízműves berendezések kezdtek sokasodni: ciszternás kocsik, daruk, tömlők, vezetékek. Valamint lufik
és transzparensek. Aztán óvodások, iskolások kezdtek gyülekezni... „A víz világnapja
rendezvényünkkel a széles tömegeket, de
főleg a gyerekeket és a fiatalokat szeretnénk
megszólítani. Meg akarjuk említeni nekik
az ivóvíz fontosságát, a környezetvédelem
jelentőségét, és egyúttal bemutatni vállalatunk tevékenységét” – számolt be
a rendezvényről a Nyugat-szlovákiai
Vízművek lévai üzemének igazgatója,
Zuzana Trnková.
A gyerekek számára különféle maketteket, bemutatókat készítettek elő a vízvezeték, tisztítóállomások, csatornahálózatok működéséről, javításairól. Ebben a témában a vállalat rajzversenyt is hirdetett.
A lakosok vízmintákat hozhattak helyszíni kivizsgálásra. „A víz nitráttartalmát
mérjük, az adott paraméterek szerint
elmagyarázzuk, milyen is az adott minta.
Természetesen nem tudjuk megmondani,
hogy iható-e vagy sem, ahhoz steril edényben
hozott minta kellene, amelyet laboratóriumi
biokémiai vizsgálatnak vetnének alá” – jelentette ki Eva Janáková, a vállalat laboratóriumi
alkalmazottja. „A zselízi régióban sekélyek a

kutak, a víz nitráttartalma, valamint a vas- és
mangántartalma is magas. Ezért vezetjük ide
a vizet egészen Bősről” – nyilatkozta az igazgatónő, majd hozzátette: „Ilyen rendezvényt
minden évben szervezünk, de minden alkalommal másik városban, és elmondhatom,
hogy Zselízen is, ahol utoljára három éve
voltunk, javul a helyzet. Ugyan a középiskolák nem, de az alapiskolások és óvodások

egyre nagyobb számban kapcsolódnak be az
együttműködésbe. E gyerekek esetében nagy
esély van arra, hogy felnőttként jobban becsülik majd az ivóvíz és a környezetvédelem
jelentőségét.
(šh)

A mélyből hozzád száll szavam…
Énekeljük ezt az ifjúsági éneket szinte minden héten az iskolában mi, lévai
gimnazisták. Azonban most nem a hitről
szeretnék szólni. Szeretném megmutatni,
hogy mi minden található környékünkön,
ami értékes, de nem az embernek köszönhető…
A tavalyi évben komolyabban kezdtem el foglalkozni egy kutatással, melynek
célja, hogy feltárja Zselíz és környékének
hidrogeológiáját. Érdekes téma, bár a hétköznapokban lehet, elsiklik felette mindenki.

Felmerülhet a kérdés: miért fontos egy fiatal
lány számára ez a téma? Amit eddigi életem
során megtanultam, az az, hogy a természet
egy örök kincs, és mindig tartogat valami

újat az ember számára, de ugyanakkor azt is,
hogy az emberek többsége pusztító és csak
egy fogyasztó az életben. Nem gondolják
végig a lehetőségeket, csak a pénzért és a
pénzzel élnek. Ha ésszerűbben fektetnék be a
millióikat – és nem ipari parkokat létesítenének –, akkor ma már híres fürdőváros lehetne lakóhelyünk. Igen, híres és fürdőváros is.
A múlt században nagyon sok mélyfúrást
végeztek egész Szlovákiában, környékünkön
azonban két olyan furat is van, melyek vizei
értékesek, tehát gyógyvizek. Amikor ezzel a
ténnyel találkoztam, nem akartam elhinni,
csak legyintettem egyet és mentem tovább.
Ugyanakkor ebben a tanévben megmérettetett a téma egy versenyen, ahol helyezett
is lettem. Számomra ez egy bizonyíték,
miszerint nem hiábavalóak a törekvéseim.
Folyamatosan próbálkozom előrelépni a témában, és úgy hiszem, eljött annak az ideje,
hogy a nagyközönséggel is megismertessük
a tényeket, melyek a következők:
– A zselízi furat hőmérséklete 72 °C, és ásványianyag-tartalma 10 329 mg/l (Pöstyénben a
víz ugyanezen tartalma 1340 mg/l)
– 916 méter mély. Az alsó réteg kőzettani
összetétele ismeretlen…
– A víz radioaktív
Igen, Zselíz mellett radioaktív víz rejtőzik
a mélyben. Felmerül jó pár kérdés: Ön ezt

Gyepet kutyapiszok nélkül!
A közterületek tökéletes tisztasága és
rendezettsége a zselízi lakosság többsége szerint egy elérni kívánt cél. A valóság egyelőre
a kutyapiszokkal való szennyezettség. Az
utóbbi időben mintha négylábú kedvenceink
száma is megszaporodott volna, legalábbis a
járdák melletti zöldterületen található ürülék
mennyiségéből következtetve. Mi tehát a teendő, ha a városnak nem áll rendelkezésére
a megfelelő felszereltség, a tulajdonosoknál
pedig még nem alakultak ki a környezetkímélő szokások? Elméletben világos a kép:
aki piszkít, az takarítson. De mi a helyzet a
gyakorlatban?
A leghosszabb út is az első lépéssel
kezdődik, mondják a tapasztaltak. Ennek
szellemében az önkormányzat merész lépésre
szánta el magát: megpróbálja csökkenteni a
kutyaürülék mennyiségét a közterületeken.
Az idei költségvetésben 4 ezer eurót hagyott
jóvá e célra. Jelenleg is folynak a tárgyalások
egy, a belföldi piacon új, környezetkímélő kutyavécét forgalmazó vállalattal. Eredményük
még kérdéses, mint ahogy számos, ilyen utat
választó önkormányzat esetében is, amelyek
nagy többsége még nem jutott egyezségre.
Egyúttal az önkormányzat kampányt
indít a törvényes eljárás betartásának támogatására. A törvény szerint ugyanis a kutya
kísérője köteles az állat ürülékét eltávolítani
a közterületről. Ezt a város úgy támogatná,
hogy a kutyaadó bevételeinek egy részét
kutyaürülék-zacskók vásárlására fordítaná.
Ezek minden kutyaadót befizető lakosnak
rendelkezésére állnak majd.
Hogy az előzékeny hozzáállás eredményre
vezet-e, meglátjuk a következő hónapokban,
minden esetre szükség lenne az állattartók
polgári tudatosságára és a nyilvánosság általi
ellenőrzésre is. Ha pedig ez sem segít, akkor
akár büntetésre is.
(ik)
tudta? Miért nem hasznosítjuk ezt a vizet?
Hogyan került ide ez a víz? Jó ez nekünk,
nem káros? Miért nem kutatunk? Nos, még
sorolhatnám a kérdéseket, de az utóbbinál
megállnék: miért nem kutatunk? Jelen
korunkban, ha nem lenne kutatás, nem
lennének okostelefonok, nem lennének
számítógépek, élményparkok, gyógyfürdők.
A mai kor emberének rettenetesen nagy
szüksége van a kényelem korszakában az
egészségre, a testmozgásra és a pihenésre is.
E három fogalmat összeboronálva pedig az
egyik lehetséges megoldás a gyógyfürdő. Itt
megjegyezném, hogy a víz radioaktivitása
nem aggasztó, de egyenes felhasználása
veszélyes lehet. Mindemellett van megoldás
arra, hogy optimálissá tegyük a benne található anyagok mennyiségét.
Mindennek feltétele a kutatás és a befektetés. Ezekhez nem kell más, mint bizalom,
remény és vágy, hogy az emberek javát
szolgáljuk.
Mészáros Zsuzsanna
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Képviselők a választási időszak derekán
Baka Lajos
Többségünk, amikor ismeretlen
környezetbe kerül, különböző
elképzelésekkel, elhatározással
teszi. A kellő lelkesedéssel indul
el... Nem volt ez másképp az én
esetemben sem. A kezdetek a
környezettel való ismerkedéssel,
iránykereséssel teltek. Bizony
gyakran mentem haza felemás
érzésekkel, csalódottan. Kezdtem
rájönni, hogy nemcsak a nagypolitika, hanem a helyhatósági
is lehet hamis. Képviselői ténykedésem kezdetén gyakran találkoztam személyeskedéssel. Mint
olyasvalakinek, akinek az erkölcs
és becsület jelent valamit, sok
mozzanat és a gusztustalanság
nem tetszett. Az az igyekezetem,
hogy ezekre rámutassak, és hogy
megtisztítsam a helyi politikát
az erkölcstelenségektől, a nem
normális megnyilvánulásoktól,
valahogy nem kapott politikai
támogatást. Zavar, ha valaki
a politikai életet saját erkölcsi

megtisztítására használja, főleg
ha ismételten. A hiányos törvények és az illetékes szervek
langyos hozzáállása csak éltető
talaja ennek a hozzáállásnak.
Ilyen negatív tapasztalataim
voltak, amelyek keserű szájízt
hagytak bennem.
Szerencsére a dolgok jó irányba
kezdtek elmozdulni. Az önkormányzat élére végre egy
pragmatikusan gondolkodó és
cselekvő ember került, akinek
nincsenek sci-fi elképzeléseket
és terveket dédelgető tendenciái.
Az első kézzelfogható és látható
eredményeknek lehetünk tanúi.
Örülök, hogy tevékeny részese
lehetek a városunkban régóta
várt pozitív változásoknak. Annak is örülök, hogy a kemény
kritikusok is hangnemet váltottak, és elismerést is hallani tőlük.
Világos, hogy mindenkinek
nem tehetünk kedvére. Míg egy
határozattal valakin segítünk,
más esetében fordított lehet a

helyzet. Hosszú idő után anyagi
támogatásban részesülnek a civil szervezetek. E kérdésben azt
ajánlanám, hogy módosítsunk a
feltételrendszeren és a dotációk
megítélésének eljárásán. Jelenleg
úgy tűnik, hogy aki hangosabban
és gyakrabban kér, annak van
nagyobb sikere.
Hiszem, hogy még sok értelmes
döntés születik, amelyek javítják
városunk lakosainak életkörülményeit. Szeretném, ha új,
versenyképes munkahelyek teremtődnének, megállna a lélekszámcsökkenés, főleg a fiatalság
körében. E téren van még tennivalónk. Alakultak és alakulnak új
munkahelyek, de megjelent egy
új jelenség, a munkaerőhiány.
E téren a foglalkoztatóknak is
el kell gondolkozniuk. A város
minden értelmes beruházásra
nyitott, de a beruházók nem élhetnek állandóan vissza a munkanélküliség miatt alacsonyan
tartott bérezéssel. Ez irányban

Megalakult a Želiezovčan polgári társulás
Mint már tudjuk, városunkban létrejött
egy új polgári társulás, és az is ismert, kik
az alapító tagok. Február 24-én, pénteken a
kultúrházban tartották a társulás nyilvános
taggyűlését. Felkértük az elnököt, Miroslav
Kriškát egy rövid beszélgetésre.
Kultúra, művelődés, sport, környezetvédelem... Széles tevékenységi kör. Ha megnevezne néhány tervezett rendezvényt,
felmerülhet a kérdés, kell-e ez irányban új
társulást létrehozni, nem lett volna elegendő megerősíteni a már meglevő, városban
működő társulások, szervezetek, intézmények tevékenységét...?
– Az egész jómagam és Šuchter Norbi kezdeményezéseként kezdődött. Úgy éreztük, hiány van
a kulturális-társadalmi élet terén, és az önkormányzat sem teremt erre megfelelő feltételeket,
miközben Szódón és Mikolán ez polgári társulások elvén működik. A legjárhatóbb útnak
a saját társulás megalakítását tartottuk. Nem
elég, ha a város évente egyszer városi napokat
vagy vásárt, verbunkot tart. Több kell. Célunk,
hogy létrehozzunk egy aktív emberek alkotta
közösséget. Az alapítók: Šuchter Norbert, Šedivá Marianna, Kovács Kázmér és én...
Csupa képviselő...
– Amellett, hogy a városi képviselő-testület
tagjai vagyunk, a polgári társulást egyszerű
zselízi lakosokként hoztuk létre. Az, hogy képviselők vagyunk, a társulás és a tevékenység
szempontjából pozitívum lehet.
Céljaik és célkitűzéseik megvalósításához
nem elegendő, hogy aktív képviselők?
– Nekünk, képviselőknek nagyon korlátozott

a jogkörünk. Egy képviselő dolga az, hogy
szavazzon az előterjesztett anyagról, nagyobb
dolgokban, nagyobb projektekről. Ám ami a
társadalmi élet alakítását illeti, ahhoz jobb
mezei polgárnak lenni.
A képviselő javaslatokat is beterjeszthet.
– Igen. De nem tudja elérni, hogy a város olyan
tevékenységet fejtsen ki, amely olyan aktivitásokhoz vezet, amelyeket mi szeretnénk csinálni.
Képviselőként javasolhatunk, ajánlhatunk, de
aztán már minden a várostól, annak vezetésétől függ, megfogadja-e a javaslatokat vagy
sem. Ha egyszerű emberek vagyunk, vagy
egy közösség, polgári társulás, és szeretnénk
valamit alkotni, akkor azt megtehetjük. Például most tervbe vettünk egy gyermeknapi
rendezvényt. Amióta emlékszem, a város nem
szervezett ilyet, sem például Mikulás-napot.
Valaki azt mondhatná, hogy ezt senki nem
javasolta...
– Egy és fél éve vagyok képviselő, előttem mások
is voltak képviselők, de ez az állapot már évek
óta fennáll. Mi az egyszerű utat választottuk.
Önkormányzati szinten is beszéltünk arról, hogy
mi minden lenne jó. De a városnak mások a
prioritásai, és más irányúak is. Természetesen,
mi nem szeretnénk átvállalni a város feladatkörét,
csak szeretnénk besegíteni a város formálásába,
és kialakítani egy közösséget, amely a városnak is
segítségére lehet céljainak megvalósításában.
Tehát nem zárja ki a várossal, esetleg további
polgári társulásokkal való együttműködést?
– Nem, éppen ellenkezőleg. Beszélgettem a
polgármesterrel arról, mik a terveink, célja-

hasznunkra válna további bérlakások építése, amelyekben a
fiatalok megkezdhetnék önálló
életüket.
Kovács Kázmér
Az első két évet nagyon pozitívan értékelem, mivel javult
a város gazdasági helyzete, és
beindult néhány fejlesztési és
városszépítési beruházási tevékenység is. A lakosoktól pozitív
és negatív visszajelzéseket is
kapok. Ez utóbbiak főleg a városi
csatorna-hálózat teljes kiépítésének szükségességére, valamint
a helyi utak, járdák állapotára
és felújítására irányulnak. A
választási időszak fennmaradó
idejére az lesz a célkitűzésem,
hogy ismereteimmel a lehető
legjobban segítsem a város
gazdasági és szociális fejlesztési
programjának
megvalósítását
városunk lakosainak megelégedésére.
Feldolgozta (ik)

ink. Azt mondta, támogatni fog bennünket,
és segít, amiben tud. Tehát a város támogatása
és együttműködése már biztos. Ugyanígy a
polgári társulásokkal való együttműködés is.
Például a már említett gyermeknap szervezésébe bekapcsolunk néhány más társulást is, a
kutyásoktól kezdve a nyugdíjasok egyletéig vagy
a Matica slovenskáig. Szeretnénk összekötni kisebb közösségeket, és kialakítani egy stabil, erős
közösséget, amely itt fog tevékenykedni.
Tehát az ellenségeskedés helyett inkább az
összefogásról van szó?
– Pontosan. Mielőtt meghatároztuk volna
a gyermeknap időpontját, megkérdeztük a
többi társulást, mikor szeretnének hasonló
rendezvényt tartani. Szódón június 3-án lesz.
Nem szeretnénk keresztbe szervezni, egymás
rendezvényeinek látogatottságán rontani, ezért
az utolsó májusi szombatra esett a választásunk, május 27-re. Az érdeklődők eljöhetnek
tehát a mi rendezvényünkre, majd egy héttel
később Szódóra is.
Milyen lesz a gyermeknapi rendezvény?
– A parkban rendezzük a gyermekek minden
korosztálya számára. Sportos játékok, foci, zsákban ugrás, rolleres szlalom és sok más elfoglaltság
készül számukra. Emellett lesznek alkotóműhelyek tanítónők és óvónők vezetésével, tanösvények
állomáshelyekkel, kincskeresés, közlekedési pálya,
lovaglás, horgászati bemutatók, mentési technikák a rendőrség, a tűzoltóság, mentők és kutyás
mentők részvételével. Kabalafigura és a frissítő
sem hiányozhat majd a rendezvényről.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko
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Zselízi borok világszínvonalon
A szlovák borok ismét nagyon jól szerepeltek a Vinales
Internationales Paris elnevezésű,
egyik legrangosabb világversenyen. A hazai borászok 11 aranyés 37 ezüstéremmel tértek haza
Franciaországból. A világverseny
idei, 23. évadjában látták vendégül a legnépesebb mezőnyt. A
versenyzők 40 százalékát kitevő
hazai versenyzők mellett sokan
érkeztek Európából, Észak- és
Dél-Amerikából, Ausztráliából,
Új-Zélandról, Japánból és Kínából is. A versenyen összesen 3540
mintát jegyeztek be, ami százzal
több, mint tavaly. Borászaink
is nagy számban képviseltették
magukat, a 214 beküldött minta
alapján Szlovákia a harmadik
legnépesebb csapattal rendelkezett.
Ez nem is lenne meglepő,
hiszen a hazai borok ismertek jó minőségükről. Az idei
évad különlegessége zselízi
szemszögből az volt, hogy a
világ legjobb borai közé két,
városunkban készült bor is besorakozott. Mindkettő az Angel
Wines borászat terméke, az egyik egy 2016-os fehér burgundi,
a másik pedig a 2015-ös vörös
Dunaj, amelynek sikere annál in-

kább kiemelkedő, hogy csupán 8
szlovákiai vörösbor ért el érmes
helyezést. A kimagasló eredmény
azonnal a hazai borász-szakma
legfelsőbb soraiba katapultálta
a borászat tulajdonosát, a zselízi
Vladimír Turčant.
„Már tavaly is sikerült több
szép eredményt elérnem hazai
borversenyeken. Évről évre javítani tudom a minőséget, és amikor azt láttam, hogy idén nagyon
jók a boraim, úgy döntöttem,
hogy egy nemzetközi verseny
mezőnyében próbálok képet
kapni a minőségükről. Párizsba
három mintát küldtem, közülük
kettő ezüstérmes lett. A harmadik mintával megpróbálkozom
még a bécsi és a strasbourgi
nemzetközi versenyen is, hogy
lássam: csak pechem volt-e, hogy
érem nélkül maradt a francia
fővárosban” – számolt be a szlovák borászati elit közé jutásának
előzményeiről az Angel Wines
tulajdonosa. A párizsi sikernek
gyorsan meglett az eredménye.
Jelentkeztek a borász-kollégák,
illetve konkurensek és a forgalmazó cégek képviselői is. Ez
előbbiek gratuláltak a sikerhez,
az utóbbiak pedig üzleti ajánlatokkal kopogtattak. „A forgalma-

Ankét ◦ Ankét ◦ Ankét ◦ Ankét
járniuk, de ha valakinek szüksége
van rájuk, elérhetőek lennének.
Természetesen biztosan más
tapasztalatom lenne, ha mondjuk
éjjel már megtámadtak volna.

Javorka Barbara: Megtörtént,
hogy amikor szükség volt rájuk, nem jöttek ki, de a rend
fenntartása
szempontjából
szerintem szükségesek. Talán
lehetnének nagyobb jogköreik.
Sok törvénysértő kihasználja,
hogy a városi rendőrök nem
sokat tehetnek ellenük, esetleg
csak rendre utasíthatják őket,
és sok esetben meg kell várniuk
„zöld testvéreiket”, akik nem
mindig tudnak időben kijönni.
Gondot okozott például, hogy
néhány embertársunk állandóan a Jednota előtt ücsörgött,
velük szemben sokáig tanácstalanok voltak. De szükség van
rájuk, például a parkolás vagy
az illegális szemétlerakatok
ellenőrzésére. Nehéz megmon-

dani, hogy éjjel vagy nappal
van-e rájuk nagyobb szükség,
más-más napszakokban más
feladataik vannak, de talán
mégis inkább nappal lenne
több feladatuk.
Vincze Mónika: A városi rendőrség figyelhetne például annak
a rendeletnek betartására,
amely tiltja a gyom vagy egyéb
biológiailag lebomló hulladék
kerti égetését. A füst zavarja
a szomszédokat. Sokan nem
tartják be a tiltást, és ilyenkor
a füstöt messziről érezni, így
sok esetben nem is lenne gond
azonosítani az elkövetőket.
Richard
Galata:
Nem tudom. Néhány
ember szerint szükség van rájuk, mások
szerint nem. Nem
szeretnék véleményt
mondani ez ügyben.

(šh, ik)

zók rögtön a párizsi eredmények
nyilvánosságra hozatala után érdeklődni kezdtek, de amíg nem
tudtam megfelelő szinten palackozni a boromat, nem akartam
nagy mennyiségben forgalmazni,
nehogy véletlenül megtörténjen,
hogy valamelyik üveg tartalma
megromlik. Most a címkékkel
bajlódom. Eddig kézzel ragasztottuk, de a
megnövelt kapacitás mellett
ez már lehetetlen” – nyilatkozta Vladimír
Turčan. Idén
először
egy
osztrák vállalat
által működtetett mobilis,
óránkénti 3000
üveg kapacitású
gépsor
segítségével
palackozta borait.
Vladimír Turčan boraival a
forgalmazó vállalatok élénk
érdeklődésének köszönhetően
különböző szállodákban és éttermekben találkozhatunk, de
saját webes kereskedést is indít,
amely néhány héten, legfeljebb
hónapon belül elérhető lesz. Az
Angel Wines címkéjű borokat

Turčanéknál otthon, a Csikó
Csárda szomszédságában is
megvásárolhatjuk, és nagy valószínűséggel a nemzeti borszalonba is bekerülnek.
A párizsi versenyről hozott
érem minden bizonnyal minden
borász karrierjének az egyik csúcsát jelentheti, hiszen a Vinales Internationales eredményei alapján

állítják évente össze a világ ezer
legjobb borát. 2017 februárjában
két zselízi bornak köszönhetően
városunk is rákerült a világ borászati térképére, és büszkeségre
okot adó árucikkel gazdagodott.
Így vendégeinknek a jövőben a
Sacher-torta mellett fehér burgundit vagy Dunajt is bátran
kínálhatunk.
(ik)

Újakat ültetnek a beteg fák helyett
A város már hosszabb ideje vizsgálta a Nálepka százados utcai
házak előtt álló gesztenyefák egyre romló állapotát. A hulló ágak, a
korona egy részének elszáradása vagy a törzs rothadása miatt a város végül engedélyt kért a fák egy részének kivágásához. A hatalmas
gesztenyefák biztosan sokaknak hiányozni fognak, főleg a nyári időszakban. A város új fák ültetését tervezi a kivágottak helyébe.
Az első szakaszban csak a veszélyes állapotban levő fákat vágják ki.
Az állami természetvédelmi hatóság dendrológusa ellenőrzése során
megállapította, hogy szinte az összes gesztenyefa veszélyt jelent, hiszen
a részletesebb vizsgálat szerint az összes fát gombás megbetegedés
támadta meg, amely nyomán rothadásnak indult a törzs és a korona
egy része. Ezért csökkent a stabilitásuk. A helyzetet rontotta, hogy a
koronák villanyvezetékek melletti részét rendszeresen csonkították,
és az utóbbi években gazdasági megfontolásból a város nem végezte
el a vadgesztenyelevél-aknázómoly elleni kezelést.
A város az első szakaszban 6 gesztenyére kapott engedélyt. A következő engedély kiadása után újabb fákat vágnak majd ki. „Reméljük, hogy az új fákat megértéssel fogadja a lakosság. A gesztenyékhez
hasonlóan az újonnan kiültetett fák is teljesítik majd a tőlünk elvárt
funkciókat, akár az oxigén-termelésről, akár a levegőszennyeződés
szűréséről és felfogásáról van szó. Emellett mikroklimatikai funkciókat látnak el, felfogják a csapadékot, csökkentik a talaj felmelegedését,
és esztétikai szerepet is betöltenek” nyilatkozta Gabriela Bieliková,
a városi hivatal építésügyi, területfejlesztési és környezetvédelmi osztályának szakelőadója, aki a lakosságtól megértést és türelmet kért a
fakivágások idején.
(ik)
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A hónap témája: A zselízi városi rendőrség
A városi rendőrséggel kapcsolatban városunkban különböző vélemények hangzanak
el. Kezdve munkájának értékelésével, beállítottságának módosításával, folytatva egészen
a léte megkérdőjeleztetéséig. Az utóbbi években jelentős változásokon ment keresztül,
elsősorban az észszerűsítő intézkedések
hatására. Az akkoriban kilenctagú rendőrség
száma ötre csökkent.
A témával kapcsolatban március 24-én
munkaértekezletet tartottak a polgármester,
a városi képviselők, a belügyi és szervezési
bizottság valamint a városi rendőrség tagja-

A járdán nem biciklizünk! Ezt a szabályt sok kerékpáros nem tartja be, voltak esetek, amikor gyalogosokat is veszélyeztettek. A városi rendőrök ezért
tájékoztatást tartottak, amely során figyelmeztették
a kerékpárosokat a szabálysértésre.
Kiderült: a kerékpárúttal rendelkező Béke utcában
is gyakori ez a szabálysértés. Ez ellenkezőleg is
igaz, hiszen a kerékpárútra is gyakran tévednek
gyalogosok...

inak részvételével. Sok mindenről szó volt, a
városi rendőrség küldetéséről, törvényes jogköreiről, működésének gazdasági vonzatáról,
a lakosok szükségleteiről, amelyet nagyon
sokszínűek, valamint a jelenlevők személyes
és közvetett tapasztalatairól.
Néhányan – pl. Alexander Tóth képviselő
– az eredeti állapot felújítását szorgalmazták, tehát a rendőrök számának emelését, és
állandó szolgálatot, Juhász András polgármester ellenben a kisebb számú állományt
és a tevékenység hatékonyságának növelését
szorgalmazta. Az eddigi tevékenységben
főleg a kihágásokat elkövetők megnevezését
hiányolta. Az elhangzottakra a jelen levő
városi rendőrök is reagáltak, élükön Roland
Hanzó parancsnokkal. A vitázók konkrét
esetekre is kitértek, beszéltek az emberi
kapcsolatok és a lehetséges kommunikációs
akadályok kérdéseiről is.
Az ülés végén az elhangzottak összegzése
után a polgármester megfogalmazta döntését,
amely szerint stabilizálni fogja az állapotot a
jelenlegi 5 rendőr szintjén. Ezt követően élénk
vita alakult ki, amely során elhangzott egy
javaslat, hogy a belügyi és szervezési bizottságnak mindig legyen egy tagja a városi rendőrség kötelékéből. Hogy a javaslat gyakorlattá
válik-e, meglátjuk.
Az ülés után a polgármester azt nyilatkozta,
hogy a térfigyelő kamerarendszer bővítésére
helyezi a hangsúlyt. Ez egy sikeres projektnek
köszönhetően áprilisban 2 kamerával bővült,
és újabb projekt révén szeretné a város to-

vább bővíteni. Hozzátette, hogy bár csupán
5 rendőr teljesít szolgálatot, a védett műhely
keretében további 2 alkalmazott ül a kamerák
előtt. Számuk a rendszer bővítése nyomán
tovább nőhet.
Aki hosszabb ideje figyeli az önkormányzati
történéseket, tudhatja, hogy az esetek többségében a nem megfelelő kommunikáció
játszik szerepet. 5 és fél év telt el azóta, hogy
megemlékeztünk a városi rendőrség fennállásának 20. évfordulójáról. Štanc Ferenc alapító
parancsnok egy interjúban (ZSH, 2011. szeptember) arról beszélt, hogyan működött a
városi rendőrség a kezdetekben, Dobrovicky
László polgármester idején:
Milyen volt az együttműködés a városi
képviselő-testülettel?
ŠF: Minden hónapban tartottunk munkaértekezletet. Erről mindig tájékoztattuk a polgármestert és a képviselőket. Mint minden tagunknak, a képviselőknek is jogukban állt hozzászólni a témához. Mindenki kinyilváníthatta
a véleményét, minden nézetet meghallgattunk,
mielőtt elfogadtuk vagy elutasítottuk volna. A
véleményeket bizonyítani kellett, nem egyszer
felemeltük a hangunkat is. De mindig az ügy
érdekében. A munkaértekezletekre eljárt a polgármester és néhány képviselő is.
Manapság ez nem így működik?
ŠF: Manapság ez nem így működik. Az értekezletek a munka javára váltak. A résztvevő
képviselők reálisan tudták értékelni a városi
rendőrség tevékenységét.
(šh)
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Az utca emberétől kérdeztük a városi rendőrségről alkotott véleményét, mennyire van rá
szükség, és mire kellene a városi rendőröknek
elsősorban odafigyelniük. A válaszokban sok
hasonlóság volt.
Ladislav Hlesko: Városi rendőrség? Igen, szükség van rájuk.
Láttam őket akcióban. Elsősorban a rendbontásokra kellene
figyelniük, gyakrabban kellene ellenőrizniük az embereket a parkban, hogy kevesebb rongálás történjen.
Gál Tibor: Szükség van rájuk.
Főleg arra kellene figyelniük,
hogy itt a lakótelepen sokat
szédtobálják a szemetet. Gyakran
turkálnak a konténerekben is.
A „vepososok“ összeszedik, de
két óra múlva ismét szanaszét van. Voltak
itt városi rendőrök, néhányszor elzavarták őket. Gyakrabban kellene kijönniük.
Bajkay Gabriella: A városi rendőrség főleg a
játszóterek környékének szemmel tartásával
foglalkozhatna. A közeli (kultúrház melletti)
játszótérhez gyakran járnak hajléktalanok, a

gyerekek félnek tőlük. Az is katasztrofális, ami a konténerek körül történik, néhányan hihetetlen
rendetlenséget hagynak ott.
Nem tudom, hogy az emberek
jelentik-e, de múltkor kijöttek a
városi rendőrök, a szemetelőket rendre utasították, a hajléktalanokat pedig elküldték a
játszótérről. Szerintem inkább nappal kellene
szolgálniuk.

ide jutni. Sem Párkányból, sem Léváról nincs
csatlakozás. Sajnálom, hogy ideköltöztem.
Az iskola előtt a buszmegállónál nincs korlát. A gyerekek lökdösődnek ott. Tudom,
reggel a városi rendőrök felügyelnek, de
miért nincs korlát. Mire várunk? Hogy valakit elüssön egy autó?

Katarína Kondačová: Határozottan szükség van a városi
rendőrségre. Részben nappal,
de főleg éjjel. A közbiztonságra
kellene felügyelnie, hogy az
emberek nagyobb biztonságban
érezzék magukat. Tetszik, hogy segítenek az
iskolák előtt, tegyék ezt továbbra is.

Halász Hedvig: Szerintem szükség van rájuk, ha lehet, állandó
szolgálatban, ha nem, akkor talán inkább éjjel. A fiatalok által
látogatott területekre kellene
főleg figyelniük. Napközben
a konténereknél szoktam fura alakokkal
találkozni. Nem valami jó érzés. Amint
kidobok valamit, mindjárt turkálnak
benne. Ott is felügyelhetnének, ahol sok
a gyerek, mondjuk a kultúrház környékén.

Miroslava Verešová: Sok minden nem
működik a városban. Néha éjjel nem égnek
a lámpák, nem tudom, talán takarékossági
okokból. Valakihez kihívtam a mentőket, 42
percig tartott, míg kijöttek. Ez nincs rendben.
Feküdt a földön, senki sem segített neki, elég
hosszú ideig fekhetett, mert vér volt alatta.
Pozsonyból nem tudok reggeltől délutánig

Meliška József: A városi rendőrség szerintem szükséges, hiszen
sok községben is működik rendőrség. Leginkább a város mögé,
erdei utakra igyekvő autókat kellene figyelniük illegális szemétlerakatok létesítését megelőzendő. Éjjel inkább készültség kellene, nem szükséges a város utcáit
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Polgármesterekkel tárgyalt a miniszter
Solymos László környezetvédelmi miniszter a Most-Híd parlamenti képviselőivel,
Gál Gáborral és Peter Antallal régiónkba
látogatott, és a zselízi városi hivatalban is
megállt. Találkozott az Alsó-Garam Menti
Régió önkormányzatainak képviselőivel és
más érdeklődőkkel. Ennek megfelelően alakult a találkozó témája is.
Bevezetőben a miniszter néhány tanácsot
intézett a szaktárca pályázati felhívásaival
kapcsolatban. Gál Gábor, a párt képviselői
klubjának elnöke ecsetelte a kormánykoalícióba való belépés körülményeit. Felszólította a régió képviselőit, hogy számoljanak
be a lakosoktól származó javaslataikról,
észrevételeikről, meglátásaikról, amelyeket a
párt mint a kormánykoalíció tagja ebben a
választási időszakban keresztülvihet, amelyekhez jogi kereteket biztosíthat. Peter Antal,
aki amellett, hogy parlamenti képviselő, Garamszentkereszt polgármestere is, pozitívumként értékelte, hogy a polgármesterek megválaszthatók a parlamentbe, mert ők valóban
ismerik a régiók problémáit és szükségleteit.

A régiók egyik égető problémájának nevezte
a hiányzó vízvezeték-hálózatot, miközben az
elmúlt évek támogató programjai kizárólag
a csatornahálózat kiépítésére vonatkoztak.
Az egyik polgármester példaként említette
az Ipoly menti régiót, ahol ez a probléma
nagyon szembetűnő.
Juhász András zselízi polgármester
szerint régiónkban nagy gondot jelent
a hiányzó infrastruktúra és a munkaerőhiány. Hozzátette, hogy a város egyik
részében már van csatornahálózat, a másik
részéből még hiányzik. Ebben a helyzetben
nem igazságos, hogy mindenki egyforma
adót fizet, de a lakosok egy része kénytelen fizetni a szennygödrök kiürítéséért. A
munkaerőhiánnyal kapcsolatban konkrétan
két zselízi vállalatot említett. A miniszter
is megerősítette, hogy a régiókban gondot
jelent a szakképzett munkaerő hiánya. Gál
Gábor szerint a munkanélküliek egy része
alkalmatlan a munkavégzésre, ezért nehezen
találnak megélhetést. A környező falvak polgármesterei megerősítették, hogy a hosszú

A város felszabadítására emlékeztek

Zselízen minden évben március 25-én
emlékezünk meg a város felszabadításának
évfordulójáról. Március 24-én az Antifasiszta
Harcosok Szlovákiai Szövetségének helyi
szervezete ünnepi üléssel emlékezett meg a
72. évfordulóról. A város területén működő
egyik legaktívabb szervezet rendezvényén
részt vettek vendégek és néhány tucatnyi
tag is. A vendégek közt volt Juhász András
polgármester, Šuchter Katalin, a Szlovákiai
Nyugdíjasok Egylete alapszervezetének elnöke valamint a magyar antifasiszták képviseletében Mészáros György.
Az antifasiszták zselízi alapszervezetének elnöke, Jozef Výboch az 1945-ös eseményekről
Túróczy Lajos havilapunkban közölt naplója
egy részletének felolvasásával emlékezett
meg. Ezt követően az elnök M. R. Štefánik
emlékérmet adott át Hangya Mihálynak, a
szervezet régi tagjának, valamint oklevelet
a polgármesternek és Pompos Editnek.

Juhász András az elismerést – legnagyobb
meglepetésére – rögtön kétszer is átvehette:
egyet a város képviseletében, egyet pedig a
saját nevében.

Az ünnepi ülés résztvevői a tanácskozás után
a város felszabadítói előtt tisztelegve a Szent
Jakab téren levő emlékműnél elhelyezték az
emlékezés koszorúit.
(ik)

Szétosztották a dotációkat

A városi képviselő-testület márciusi ülésén jóváhagyták a városi költségvetésből 2017-ben
folyósítandó támogatásokat. A dotációs bizottság ajánlásai alapján a testület döntése értelmében 16 szervezet részesül összesen 29 050 eurós támogatásban. A testületi ülésen a képviselők két egyház – a római-katolikus és az evangélikus egyházközség – hiányos kérvényének
kérdésével is foglalkoztak. A testület úgy határozott, hogy a hivatal értesítse a két pályázót,
hogy kérvényük módosítását követően lehetőségük nyílik támogatásban részesülni. A városi
dotációkat a testületi határozat alapján így osztották szét: Mikulčan PT (polgári társulás)
1600 €, Szlovákiai Nyugdíjasegylet HSZ (helyi szervezete) 600 €, Castellum Zeliz PT 1850
€, Csemadok HSZ 2350 €, református egyházközség 1300 €, EES teniszklub 220 €, Matica
slovenská HSZ 130 €, Szlovák Horgászszövetség HSZ 1130 €, Sacher PT 400 €, Szlovák Antifasiszta Harcosok Szövetsége HSZ 600 €, Szlovákia Magyar Szülők Szövetsége 1220 €, Szódó
PT 1600 €, Szlovákiai Mozgássérültek HSZ 500 €, Zselízi Hangok PT 2150 €, Városi Sportklub
12 000 €, a helyi szlovák alapiskola szülői szövetsége 1400 €. A támogatási szerződéseket március folyamán készítették elő.
(ik)

ideje állástalanok ismételt munkába állítása
rendkívül időszerű és nagy probléma, hiszen egy részük még a közmunkák elvég-

zésére is alkalmatlan. Peter Antal ismertette a városában működő szociális vállalat
projektjét, amely a romák foglalkoztatására
irányul. Tájékoztatta a polgármestereket a
törvénymódosításról, amely megkönnyíti az
ilyen vállalatok megalapítását. A résztvevők
a továbbiakban a közmunkások betegszabadságáról, a fiatal farmerek támogatásának
késéséről, ill. a munkanélküliekkel szembeni
végrehajtásról beszéltek. Az utóbb említett
probléma megoldása Gál Gábor szerint a
magáncsődről szóló új törvény lehet. Erről
tájékoztató jellegű kampányt kellene szerinte indítani, mert a lakosok ilyen jellegű
ismeretei hiányosak.
(ik)

Képviselők
a régióban

Gál Gábor és Peter Antal, a Most-Híd
parlamenti képviselői, akik március 16-án
Solymos László miniszterrel együtt látogattak Zselízre, este a kultúrházban a lakosokkal is találkoztak.
Nem volt túl sok érdeklődő, a lakosok
valószínűleg elszoktak attól, hogy a képviselők a választási éven kívül is közéjük látogatnak. Az érdeklődők kis csoportja viszont
aktív volt, így a találkozón sok témát érintettek. Csudai Róbert, a párt járási elnöke
kijelentette, hogy a képviselők gyakrabban
járnak majd a régiókba, ha igény mutatkozik rá, akár kéthavi rendszerességgel is.
A nyilvános ülésen szó esett a kormánykoalíció létrejöttének körülményeiről, a pártnak
a Mečiari amnesztiákkal kapcsolatos véleményéről, a magáncsőd-törvény módosításáról, a nyugdíjak valorizációjáról. A politikusok kijelentették: „Az állampolgársági
törvény kérdésének megnyitását a koalíciós
partnerek elutasították, minden más kérelmünket figyelembe vették. Így jöhetett létre
a nemzeti kisebbségek kulturális támogatásának alapja, a vasútállomásokon a kétnyelvű feliratok, és megmaradtak a kisiskolák
is.”
Megvitatták még pl. a termőföld védelméről szóló törvényt, a Kotleba pártjával
szembeni állásfoglalást vagy az állami földek bérlésének feltételeit is.
(ik)
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kérvényezőket, akiknek lehetőségük lesz módosítani dotációs
kérvényeiken. Tekintettel arra,
hogy nem mindegyik kérvény
felelt meg a követelményeknek,
a képviselők arról érdeklődtek,
megfelelő-e a kérvényezők
tájékozottsága a dotációs feltételekről. A polgármester kijelentette: a dotációs rendeletet bárki
letöltheti a város honlapjáról,
ám a jobb tájékoztatás érdekében a jövőben célzott kampányt
is folytathat a város. A testület
jóváhagyta a támogatásokat, és
arról rendelkezett, hogy a helyi
római-katolikus és az evangélikus egyház képviselőit tájékoztassa a hivatal: lehetőségük
van a megfelelő célra ismételten
beadni a kérvényt.
Az önkormányzati testület
tudomásul vette a tavalyi év
kulturális eseményeiről szóló
beszámolót, és jóváhagyta az
idei kulturális rendezvények
előzetes tervét. A napirendi pont
vitájában a képviselők kitértek
néhány részletre is. A tervezet
előterjesztője, Csicsman Diana
elmondta, hogy a jövőben a
költségvetés jóváhagyása előtt
kell dönteni a kulturális események tervezetéről, mert az
aktuális javaslat jóváhagyása
után a büdzsét át kell dolgozni.
A képviselők egy szeptemberre
tervezett Richard Müller-koncert kapcsán arról vitáztak, mely
helyszín lenne legalkalmasabb

egy nagyobb koncert megszervezésére: a szabadtéri színpad
vagy a T18-as tornaterem. Újabb
alternatívaként a városi sportpálya is szóba jött. A polgármester
megjegyezte: a szóban forgó
koncertet ráfizetésesként tervezték, és az ilyen rendezvények
megtartását jól át kell gondolni.
Napirendre került egy javaslat
a város tagságára egy térségi
idegenforgalmi szervezetben. A
csoportosulásban való részvétel
Csicsman Diana, a városi hivatal szervezési-közigazgatási és
szociális osztályának vezetője
szerint lehetőséget teremtene
idegenforgalmi célokra fordítható források szerzésére. A
szervezet megalapítását Léva
város kezdeményezte. A vitában
a jelenlevők megegyeztek: fontos, hogy városunk jelen legyen
a szervezet vezetési struktúráiban is. A képviselők tudomásul
vették a belépés szükségességét
hangoztató tájékoztatást, és
jóváhagyták a város belépését
a szervezetbe. Döntöttek egy
zselízi területen található parcellarész eladásáról, tudomásul
vették a lakbérhátralékok behajtásáról szóló tájékoztatót, és
úgy határoztak, hogy a jövőben
ne havonta, hanem negyedévente készüljön ilyen jellegű
kimutatás. Tudomásul vették az
árajánlatokat elbíráló bizottság
beszámolóját, majd a nem lakás
céljára szolgáló helyiségeket és

Képviselő-testületi vita

A márciusi képviselő-testületi ülés általános vitájában a résztvevők a város területén zajló kulturális rendezvények kérdésével,
a temetők és a temetkezési szolgáltatások állapotával, a nyilvános
illemhelyek helyzetével és egyéb témákkal foglalkoztak. Sokol László
szerint a kulturális rendezvények reklámjait és molinóit a jelenleginél nagyobb időelőnnyel kellene kihelyezni. A képviselő a temetési
szertartásokkal kapcsolatban újabb problémás esetekre hívta fel a figyelmet, mire a polgármester megjegyezte: elérkezett az idő, hogy átértékeljük a temetők üzemeltetésének rendszerét. Csenger Tibor kérdése kapcsán a képviselők tájékoztatást kaptak arról, hogy a magyar
tanítási nyelvű alapiskola felújításának pályázata a következő ülésen
kerül napirendre. Polka Pál javasolta, hogy készüljenek képviselői
igazolványok, amelyek hasznát Šuchter Norbert esetén illusztrálta. A
képviselő több személlyel keveredett konfliktusba, amikor utcai rongálást igyekezett meggátolni. Szó volt még a készülő garammikolai
monográfiáról, valamint arról, hogy Zselíznek is szüksége lenne egy
hasonló jellegű kiadványra. Képviselői felvetésre, hogy a tervezett
Béke utcai üzletközpontban alakítsanak ki nyilvános illemhelyeket,
Juhász András megjegyezte, hogy a jelenleg működő, piactér melletti nyilvános vécéket is fel kell újítani, katasztrofális állapotuk
tarthatatlan.
(ik)

garázshelyeket bérbeadását is
jóváhagyták.
A képviselő-testület jóváhagyta a garammikolai óvoda
tervezett bővítésére irányuló,
A zselízi gyerekek beiskolázásának növelése a garammikolai
óvoda hozzáépítés útján történő
bővítésével elnevezésű projekt
előterjesztését. Ezzel kapcsolatban jóváhagyta a 200 700
eurós elismert költségű pályázat maximálisan 10 035 eurós
társfinanszírozását,
valamint
145 940 eurót a projekt jogosulatlan költségeinek térítésére.
Jóváhagyta a Környezetvédelmi
Alapba irányuló támogatási kérvény előterjesztését is az illegális
szemétlerakatok felszámolására,
a projekt megvalósítását és
társfinanszírozását. Jóváhagyta
a Zselízi kerékpárutak – a motor
nélküli közlekedés vonzerejének és forgalmi kapacitásának
növelése elnevezésű pályázat
előterjesztését, 65 888 eurónyi
társfinanszírozását, valamint az
esetleges jogosulatlan költségek
finanszírozását. A napirendi
pont vitájában Polka Pál javasolta: meg kellene fontolni egy
tanösvény építését a süllyedt
kastélyhoz. Ivan Pál megállapította, hogy a kerékpárút
megépítésével megoldódna a
Szódó és Garammikola közti
biztonságos közlekedés kérdése
is. A polgármester megjegyezte,
hogy a pályázat ugyan csak a
szódói szivattyúállomásig tervezi a kerékpárút építését, a város
saját költségre kiegészítené a
városrész belterületéig vezető
útszakaszt.

A testület tudomásul vette a
képviselői kezdeményezésre kidolgozott beszámolót a Garam
medrét érintő beavatkozások
során lebontott duzzasztógát
eltávolításának okairól. A
polgármester a beszámolóval kapcsolatban elmondta:
az akkori képviselő-testület
álláspontját nem rögzítette
határozatokban. Egyúttal annak a meggyőződésének adott
hangot, hogy a vízi erőmű a
kerékpárút kiépítését követően előnyös lesz a lakosság
számára. A testület tudomásul
vette a városi hivatal szervezeti rendjének módosítását, és
megszüntetett egy hosszabb
ideje betöltetlen városi rendőri
munkahelyet. Ezzel kapcsolatban szélesebb vita alakult ki a
városi rendőrség helyzetéről,
az állami rendőrséghez fűződő
viszonyáról, a rendőrök számáról. A képviselők arra a véleményre jutottak, hogy a téma
egy külön munkaértekezletet
követel meg, ahol az összes
városi rendőr is jelen lehetne.
Ezt követően tudomásul vették
a városi rendőrség tevékenységéről szóló beszámolót,
döntöttek néhány városi telek
tulajdonjogi
rendezéséről,
valamint néhány telket érintő
telekügyi módosításokról is.
Jóváhagyták a T18-as tornaterem felújítására irányuló
pályázat előterjesztését, megvalósítását, 40 284 euróval
való társfinanszírozását, valamint az esetleges jogosulatlan
költségek térítését.
(ik)

A szorosabb párbeszédért

A város vezetése és a lakosság közti intenzív párbeszéd és információcsere mindkét fél számára egyformán fontos, jelentette ki Zselíz polgármestere. Juhász András hozzátette, hogy ez okból irodája
mindenki előtt nyitva áll, és emellett lakossági találkozók szervezését
is kilátásba helyezte. Ezek a városi hivatalban, illetve nagyobb érdeklődés esetén a kultúrházban valósulhatnának meg. Egyúttal
sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy már nem működnek
a városrészek bizottságai, amelyek ülései jól biztosították az önkormányzat és a lakosság közötti információáramlást.
A polgármester az elektronikus kommunikációra is bátorítja a
lakosokat. Ahogy elmondta: az információkhoz való szabad hozzáférést szabályozó törvény keretein felül feltett kérdéseiket, hozzászólásaikat és javaslataikat a primator@zeliezovce.sk e-mail címre küldhetik. Megválaszolásuk után azok a témák, amelyek lakosok szélesebb
rétegeit érintik, felkerülnek a város honlapjára is.
(ik)

HÍRMONDÓ
Városi újság

2017/4, április, XVIII. évfolyam

Az utóbbi években jelentős változásokon
ment keresztül, elsősorban az ésszerűsítő intézkedések hatására. Az akkoriban
állandó szolgálatot biztosító kilenctagú
rendőrség száma ötre, és ezzel arányosan
tevékenysége is.
(Bővebben 4. oldalon.)

A város vezetése és a lakosság közti intenzív párbeszéd és információcsere mindkét
fél számára egyformán fontos, jelentette ki
Zselíz polgármestere. Juhász András hozzátette, hogy ez okból irodája mindenki
előtt nyitva áll, és emellett lakossági találkozók szervezését is kilátásba helyezte.
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ára: 0,35 euró

2017 februárjában két zselízi bornak
köszönhetően városunk is rákerült a világ
borászati térképére, és büszkeségre okot
adó árucikkel gazdagodott. Így vendégeinknek a jövőben a Sacher-torta mellett
fehér burgundit vagy Dunajt is bátran
kínálhatunk.
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2. márciusi önkormányzati ülés

Projektek kerékpárútépítésre, tornateremre,
szemétlerakat-felszámolásra
A zselízi képviselő-testület március
29-én ülésezett 29. rendes ülésén, miután
az eredetileg tervezett időpontban, február
23-án nem volt jelen megfelelő számú képviselő az tárgyalás megkezdéséhez szükséges egyszerű többséghez. A tárgyalási
rendtartás értelmében ezért a polgármester
egy másik időpontban hívta össze a testületet az eredetitől számított két héten belül.
A februári, ill. immár márciusi ülésen teret
kapott a dotációk jóváhagyása a pályázó
szervezetek és polgári társulások számára,
illetve több vissza nem térítendő támogatás
kérvényezésének jóváhagyása is.
Az ülés bevezetőjében a városatyák
tudomásul vették, majd jóvá is hagyták a
testület határozatainak teljesítéséről és a
képviselői interpellációk megválaszolásáról
szóló beszámolót. Tudomásul vették a város
részvételével folyó bírósági és végrehajtási
ügyekről szóló beszámolót, valamint a
2016-ban benyújtott lakossági panaszok
és petíciók intézéséről szóló beszámolót. A
testület érvénytelenítette a panaszok és petíciók elbírálásának feltételeiről szóló, 2010/
5 sz. általános érvényű rendeletet (ÁÉR).
Tudomásul vette a főellenőr 2016-os évben
végzett tevékenységéről, valamint a pénzügyi ellenőrzésének eredményéről szóló
beszámolót.
A képviselő-testület 16 szervezet részére
hagyta jóvá a városi dotációk odaítélését. A
kérdés vitájában a résztvevők többek közt
azzal is foglalkoztak, hogy a kérvényt beadó
két egyház miért nem kapott támogatást.
Elhangzott: kérvényeik hiányosak voltak,
nem feleltek meg a dotációs városi rendelet
követelményeinek. Erre figyelmeztették is a
→3

Április 8-án a deportálások és kitelepítések évfordulójára emlékeztek meg városunkban,
amelyek a háború utáni időszakban Zselíz lakosságának csaknem egyharmadát érintették.
A Csemadok alapszervezete által rendezett megemlékezésen ökumenikus istentisztelet tartottak a református templomban, majd a Hősök Emlékparkjában felavatták a kitelepítettek
emlékművét. Bővebben a témáról lapunk következő számában számolunk be.
(foto: ik)

Téli stadion: a képviselők
egyelőre óvatosságra intenek
A városi képviselő-testület március utolsó napján tartotta 30. rendes ülését. A plénum
összehívásának célja a Szlovák Jégkorongszövetséghez benyújtott, jégpályás sportcsarnok
építésére irányuló pályázatának kiegészítése volt. A szövetség azt kérte a várostól, hogy adjon
előzetes hozzájárulást a csarnok építésére szolgáló 4256 négyzetméteres telek bérbeadásához
40 évre szimbolikus 1 eurós bérleti díjért. A kérdés vitájában a résztvevők támogatták a
csarnok lehetséges építésének további lépéseit. Ugyanakkor mindannyian hangsúlyozták:
egyelőre csupán szándéknyilatkozatról van szó, amely semmire sem kötelezi a várost. A
vitázók szerint ez azért fontos, mert egyelőre nem ismertek az építkezés és az üzemeltetés
részletei, sem azok gazdasági vonzatai. Ezért helyénvaló a józanság és az óvatosság. Határozatában a testület jóváhagyta a telek bérbeadásának szándéknyilatkozatát.
Az interpellációk során ismét a lakosok temetői és temetkezési szolgáltatásokkal
kapcsolatos gondjairól volt szó. Az eszmecsere során felmerült a római-katolikus temető
szabad kapacitásának kérdése is. Az általános vitában a Nyári utcában megnövekedett
teherforgalomról, a városi sportpálya felújításáról, a városi park állapotáról és más témákról is szó volt.
(ik)

