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Žijem tu rád a dúfam, že svojím pôsobením prispievam k tomu, aby sa aspoň časť
tých problémov vyriešila a aby sa nám tu
všetkým žilo lepšie. Ja naozaj verím tomu,
že by nám prospelo menej kritiky a viac
spolupatričnosti. To ostatné sa skôr-neskôr
spraví.
(Viac na 4. strane.)

93701@pobox.sk

Ž

ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur
Našou
snahou
je, aby si žiaci
vybudovali užší
vzťah s prírodou,
aby boli čo najviac na čerstvom
vzduchu.

Aj pozemok na Poštovej ulici od poľovníckej chaty po bitúnok patrí medzi
lokality, ktoré chceme rekultivovať. Keď
sa odstráni ten neporiadok, bude tam
možné vytvoriť parcely na 10 až 11 rodinných domov s celkovými výmerami
800 - 1000 m2.
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Podpora príprave
výstavby obchodov
v centre
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadalo na svojej 26. schôdzi dňa 27. októbra
v sobášnej sieni MsÚ. Hneď v úvode sa poslanci zaoberali zajímavou témou: žiadosťou developerskej spoločnosti o odkúpenie
pozemku v centre mesta s cieľom výstavby
obchodného centra. Prítomným sa predstavil predseda predstavenstva spoločnosti
KLM real estate, a.s. Vladimír Buček, ktorý
prezentoval doterajšie aktivity holdingovej
spoločnosti. Spoločníci KLM RE majú podľa jeho vyjadrenia 13-ročnú prax v oblasti
prípravy a výstavby komerčných objektov
po celom Slovensku. Následne odpovedal
na otázky poslancov týkajúce sa finančných
záležitostí spoločnosti, výberu lokality
v rámci mesta, dokonca prisľúbil, že jeho
spoločnosť zrealizuje a zafinancuje zmenu
územného plánu ako potrebnej podmienky k realizovaniu investičného zámeru. Po
dlhšej rozprave k tejto téme sa mestské
zastupiteľstvo uznieslo, že súhlasí so zámerom predaja parcely s rozlohou 8 707 m2,
zároveň uložilo začať práce na zmenách
a doplnkoch územného plánu centrálnej
mestskej zóny, stanoviť všeobecnú hodnotu pozemku a vypísať na predaj obchodnú
verejnú súťaž.
Rozsiahlejšiu diskusiu vyvovala aj správa o činnosti mestskej polície za uplynulé
obdobie. Tibor Csenger sa dotazoval na
spôsob riešenia nepriehľadných križovatiek
zo strany MsP, čo podľa poslanca spôsobuje
v meste čoraz viac problémov. Marek Kepka
pomenoval ako príklad jednej z takýchto
križovatiek spoj Štúrovej a Mierovej ulice.
Primátor vyhlásil, že mestská polícia do týždňa preverí územie celého mesta, zmapuje
problémové úseky a mesto následne vykoná
nápravu.
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Na októbrovej schôdzi MsZ sa poslancom predstavil zástupca developerskej spoločnosti, ktorá
plánuje v centre meste vybudovať obchodné centrum
Foto: (ik)

Pripravujú zateplenie
ďalších objektov
Okrem pripravovanej rekonštrukcie
a zníženia energetickej náročnosti budovy
mestského úradu plánuje samospráva aj rekonštrukciu ďalších objektov vo vlastníctve
mesta. Aktuálne pripravuje podklady k projektom na zníženie energetickej náročnosti
telocvične T-18 a objektov ZŠ s vyučovacím
jazykom maďarským. Telocvičňa bola síce
sčasti rekonštruovaná, efektívne využívanie
objektu si však vyžaduje zníženie výdavkov
na energie, čo sa dá dosiahnuť zateplením
objektu.
„Ministerstvo životného prostredia SR
plánuje vyhlásiť výzvu na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok
v operačnom programe Kvalita životného
prostredia. Jej vyhlásenie očakávame v naj-

bližších dňoch. Vzhľadom k tomu, že so
žiadosťou o nenávratný finančný príspevok
na telocvičňu T-18 vo výzve Ministerstva
školstva SR v investičnej časti sme úspešní
neboli, aktualizáciou projektu v prípade
oprávnenosti by sme sa opätovne mohli
uchádzať o financie v pripravovanej výzve
ministerstva životného prostredia. Aktualizácia by stála asi 1200 eur, uchádzali by sme
sa o cca 400 tisíc eur. Ďalšími objektmi, ku
ktorým vhodný projekt vypracovaný ešte nie
je, sú budovy Základnej školy s VJM - Alapiskola. Podľa prvotných odhadov náklady
projektu by boli okolo 1 mil. eur,“ informovala v dôvodovej správe o pripravovaných
projektoch vedúca odboru výstavby a územného rozvoja Emese Gubíková.
(ik)
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Zastupiteľstvo
schválilo
hodnotenie dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkov
v školskom roku 2015/2016,
schválilo aktualizáciu členov
v školských samosprávach
delegovaných zriaďovateľom,
zobralo na vedomie a schválilo správu o kontrole plnenia
uznesení a riešení interpelačných pripomienok poslancov.
Vzalo na vedomie aj výročnú
správu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky
mesta a správu auditora k tejto
účtovnej závierke za minulý
rok. Tibor Csenger v mene
skupiny poslancov navrhol
zvýšenie pohyblivej zložky platu primátora z 20 na 45 %, čo
odôvodnil zlepšenou finančnou
bilanciou mesta v uplynulých
dvoch rokoch, prejavujúcej sa
aj v uhrádzaní záväzkov mesta
v lehotách splatnosti, ako aj
investíciami v meste a odbornosťou primátora.
Návrh 3. zmeny rozpočtu
mesta na tento rok bol podľa
ekonómky mesta Moniky Tomekovej najmä o zosúladení
s aktuálnym stavom v oblasti
jeho napĺňania a reakciou na
vyššie príjmy od očakávaných.
V krátkej rozprave sa zastupiteľstvo venovalo aj zmene
organizačnej štruktúry mesta,
v ktorej boli niektoré pracovné miesta zrušené. Primátor
Ondrej Juhász na poslaneckú
otázku odpovedal, že zmeny sú
trvalé a tieto pracovné miesta
nebudú v budúcnosti obnovované a obsadzované. Zastupiteľstvo rozhodovalo o žiadostiach
o predaje mestských pozemkov,
o prenájme poľnohospodárskych pozemkov mesta miestnemu
poľnohospodárskemu
družstvu. Prerokovanie žiadosti
OZ Svodov o prenájom budovy
bývalej materskej školy vo Svodove za symbolickú cenu bolo
stiahnuté z rokovania z dôvodu
potreby zistenia technického
stavu budovy.
Primátor informoval o pripravovaných žiadostiach mesta
o nenávratné finančné príspevky na rekonštrukciu telocvične
T18 a objektov ZŠ s VJM.
Skonštatoval, že aktuálne je

vyhodnocovanie projektov pozastavené, je však možné očakávať výrazné zrýchlenie v tejto
oblasti, keďže čerpanie európskych fondov v SR je zatiaľ na
úrovni 1,36 %. Zastupiteľstvo
zobralo informáciu na vedomie
a schválilo prípravu žiadostí
o nenávratné finančné príspevky na rekonštrukciu oboch
spomínaných objektov mesta.
Zobralo na vedomie správu
o stave a vymáhaní nedoplatkov na nájomnom v bytových
a
nebytových
priestoroch
mesta. Poslanci sa zaoberali
žiadosťou Miroslava Hasznosa
o zníženie dane z nehnuteľnosti a úrokov z omeškania. Po
odbornom výklade Marianny
Šedivej, z ktorého vyplynulo,
že mestské zastupiteľstvo nemá
kompetencie rozhodnúť v takýchto veciach, MsZ zobralo
žiadosť na vedomie.
Predsedovia komisií informovali o zasadnutiach nimi
vedených poradenských orgánov zastupiteľstva. Primátor
pri tejto príležitosti oboznámil
poslancov so situáciou v Centre
voľného času. Poznamenal, že
dočasným vedením inštitúcie
nepoveril žiadneho z pracovníkov CVČ z dôvodu prekročenia
niektorých finančných limitov
v uplynulom období a všeobecnej nespokojnosti s činnosťou
centra. Ako príklad uviedol, že
CVČ ponúkalo počas letných
prázdnin voľnočasové aktivity
len počas jedného týždňa. Podľa Pavla Polku zastupiteľstvo dlhodobo kritizovalo obmedzenú
ponuku CVČ počas prázdnin.
Predseda komisie výstavby
Kazimír Kovács vyjadril spokojnosť s tým, že mestské zastupiteľstvo takmer vo všetkých
záležitostiach akceptovalo návrhy jeho komisie. Tibor Csenger informoval kolegov o tom,
že komisia ekonomiky zasadala
prvýkrát k budúcoročnému
rozpočtu. Ďalšie sedenie v tejto
otázke bude v polovici novembra. Poslanec Ladisla Sokol,
ktorý je zároveň predsedom
Mestského športového klubu,
sa poďakoval vedeniu mesta za
možnosť kompenzovania nedoplatkov MŠK na nájomnom

dobrovoľníckou prácou členov
klubu. Keďže organizácia úplne
vyrovnala svoje nedoplatky, zo
zasadnutia dotačnej komisie
vzišiel návrh na pridelenie dotácie vo výške 8000 eur. Tibor
Csenger informoval o tom, že
sa chystá zmena VZN o dotáciách, ktorá by mala priniesť aj
posunutie termínu na podanie
žiadostí.
V interpeláciách Alexander
Tóth požiadal o výkaz príjmov
z daní za uplynulé obdobie , v
diskusii zas navrhol zverejňovať
zvukové nahrávky zasadnutí
MsZ na webovej stránke mesta.
Pavol Ivan poukázal na neporiadok na mikulskom cintoríne,
Ladislav Sokol na nedostatok
parkovacích miest v okolí škôl.
Primátor informoval o tom, že

pred poliklinikou budú rozšírené parkovacie mesta. Tibor
Csenger navrhol, aby mesto
určilo všeobecnú cenu pozemkov v jednotlivých lokalitách,
z ktorých by mohlo vychádzať
pri ich predaji. Pavel Polka
vyslovil pochvalu za promptnú
opravu odkvapových rúr na
kaštieli. V závere zasadnutia sa
prítomní venovali stavu miestnych cintorínov a negatívnemu
dopadu konkurenčného boja
pohrebných služieb. Primátor
vyslovil aj možné riešenia tohto
stavu – správu cintorínov by
mali prevziať cirkvi, ktoré sú
ich vlastníkmi, alebo by sme sa
v Želiezovciach vrátili k starému systému a správu by vykonávalo priamo mesto.
(ik)

Čistia sa cintoríny
O stave cintorínov a problematike ich správy sa často diskutuje
ako medzi občanmi, tak i na zasadnutiach MsZ. Podľa momentálne
platnej zmluvy správcovi vyplýva povinnosť kosenia a hrabania trávy, nie však odstraňovanie kríkov a náletových drevín. O to sa zatiaľ
stará mesto. Ako nás informoval vedúci oddelenia správy mestského
majetku a služieb MsÚ Peter Haris, popri plotoch cintorínov boli
odstránené náletové dreviny, ktoré bránili vo výhľade a priestory boli
vyčistené a odvezený odpad, ktorý sa v kríkoch ukrýval. Na jar sa
budú čistiť zadné časti cintorínov. Momentálne sa pracuje v mikulskom cintoríne, kde boli opílené stromy, v zimných mesiacoch bude
vyčistený zanedbaný pozemok za domom smútku.
(šh)

Pre rovnosť príležitostí

O budovaní bezbariérových priechodov a vstupov v Želiezovciach
sme v poslednom období už písali viackrát, no keď sa situácia mení
z mesiaca na mesiac, nemôžeme to nechať bez povšimnutia. Počas
októbra sme zaznamenali dve lokality s novovybudovanými bezbariérovými vstupmi. Koncom októbra pribudol bezbariérový priechod
na priechode pre chodcov pred Kostolom sv. Jakuba. O niekoľko dní
neskôr bola bezbariérovým nájazdom
opatrená aj budova
pošty.
Odstraňovaním
architektonických
a spoločenských bariér napr. na úradoch
a verejnej doprave sa
obce a mestá usilujú
o to, aby vytvorili
kvalitnejšie životné
prostredie všetkým
občanom, bez ohľadu na zdravotné postihnutie, stav alebo vek. Do
tohto snaženia sa v poslednom období zapojili aj Želiezovce. Na území mesta vzniklo v ostatnom štvrťroku niekoľko nových bezbariérových vstupov a priechodov.
(ik, foto: rl)
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Investor chce postaviť nákupné centrum

Voľná lokalita v centrálnej časti mesta na
Mierovej ulici je už dlhšie obdobie lákadlom
pre investorov najmä komerčných objektov,
doteraz však všetky snahy developerov o budovanie obchodných prevádzok stroskotali.
Dlhé desaťročia nezastavaná lokalita sa tak
napĺňa len pozvoľna, od zbúrania radovej
zástavby rodinných domov v 80. rokoch
minulého storočia pribudol na tzv. prérii iba
nájomný bytový dom a maloobchodná prevádzka zahraničného reťazca Lidl. Situácia
by sa však v budúcom roku mohla zmeniť.
O využitie pozemku má záujem developerská spoločnosť, ktorá by v lokalite ohraničenej Mierovou ulicou, Pionierskou ulicou,

zástavbou rodinných domov na Sacherovej
ulici a areálom Lidlu vybudovali tzv. retail
box, čiže obchodné centrum s viacerými
prevádzkami. Investícia by podľa developera
priniesla do mesta nové obchody, služby, oddych a zábavu.
Investor ponúka mestu výstavbu komplexu budov v tvare L, v ktorej by sa vytvorilo
niekoľko samostatných obchodných prevádzok. Medzi možnými záujemcami o vytvorené prevádzky sa spomínajú obchodné
reťazce Billa, DM, Jysk, KIK a záujem má
aj istý čínsky podnikateľ. „Ak by sa podarilo
zrealizovať túto investíciu, chceme zabezpečiť,
aby jedna z prevádzok bola vyhradená pre

Na Poštovej ulici vzniknú stavebné pozemky
Priestranstvo od objektu bývalého bitúnku
medzi hrádzou a Poštovou ulicou sa do
vlastníctva mesta dostalo v roku 2011 zámenou s Poľnohospodárskym družstvom, ktoré
získalo ornú pôdu. Mesto získalo pozemok,
na ktorom sa už niekoľko desaťročí tvorila

čierna skládka. Vozil sa na ňu stavebný odpad, kmene stromov ale aj komunálny odpad
z domácností.
Lokalita bola zapracovaná do územného plánu mesta ako pozemok určený na individuálnu bytovú výstavbu. Aby však bolo možné
pozemky predať záujemcom, bolo potrebné
najskôr odstrániť skládku a pozemok vyčistiť.

„Aj pozemok na Poštovej ulici od poľovníckej
chaty po bitúnok patrí medzi lokality, ktoré
chceme rekultivovať. Keď sa odstráni ten neporiadok, bude tam možné vytvoriť parcely
na 10 až 11 rodinných domov s celkovými
výmerami 800 - 1000 m2. To prostredie špatí
objekt bývalého bitúnku. Využijeme
všetky právne možnosti, aby ho jeho
majiteľ dal zbúrať,“ povedal primátor
Ondrej Juhász.
Vedúci odboru správy mestského
majetku MsÚ Peter Haris: „Na odstraňovaní skládky sa pracuje. Verejnú
súťaž vyhral Eurospinn s.r.o., ktorý
má na to stavebné mechanizmy. Na
jar bola buldozéromnavŕšená kopa, z
ktorej sa teraz separuje zemina, ktorá
bude odvezená a uložená na prípadné
ďalšie použitie. Odpad bude tiež separovaný a odvezený na riadenú skládku.
Vyčistený bude aj priestor pred bitúnkom.
Po vyčistení bude rekultivovaná celá táto
lokalita aj s areálom kúpaliska.“ Na likvidáciu nelegálnej skládky na Poštovej ulici
získalo mesto z Environmentálne fondu
nenávratný finančný príspevok vo výške
43 tis. eur.
(šh)

záujemcu z radov miestnych podnikateľov.
Samozrejmosťou bude v tom prípade aj vytvorenie patričného počtu parkovacích miest.
Budeme trvať aj na tom, aby investor v časti
tejto lokality vytvoril oddychovú zónu so zeleňou, detským ihriskom alebo športoviskom,“
vyhlásil primátor Ondrej Juhász.
Podľa predbežnej vizualizácie developera by išlo o výstavbu obchodného centra
s rozlohou asi 3200 m2, vedľa ktorej by bolo
vytvorených 86 parkovacích miest. Podľa
plánov investora by sa výstavba mohla začať
v júli budúceho roka, otvorenie komplexu
prevádzok sa plánuje v novembri 2017.
(ik)

Zastávky na oboch
stranách cesty

SVODOV (ik) – Ak všetko pôjde podľa
plánu, Svodovčania sa nasledovnom období dočkajú novej krytej autobusovej
zastávky. V mestskej časti sú kryté autobusové zastávky len na severovýchodnej
strane cesty smerom na Levice, pritom
viacero Svodovčanov, najmä v školskom
veku, potrebuje nastupovať na autobus
smerujúci do Želiezoviec na juhozápadnej
strane štátnej cesty. Keďže tam žiadne kryté
objekty nie sú, cestujúci sú v nepriaznivom
počasí nútení zdržiavať sa pod strechou na
druhej strane cesty a prejsť len vtedy, keď
sa približuje autobus. To je podľa mnohých
Svodovčanov nebezpečné, najmä v zimnom období, keď je ráno ešte pološero.
Z tohto dôvodu už v minulosti požiadali
o vyznačenie priechodov pre chodcov aj
kryté autobusové zastávky. Ich požiadavka
sa podľa najnovších informácií z mestského úradu v nasledujúcich mesiacoch naplní, keďže mesto už začalo s vybavovaním
stavebného povolenia. Na vybudovanie
krytých zastávok je v tohtoročnom rozpočte vyčlenených 5000 eur.
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Prospelo by nám menej kritiky a viac spolupatričnosti
Je známy ako športovec
a podnikateľ. Od roku
2009 je predsedom
Mestského športového klubu. Už druhé
volebné obdobie je
poslancom Mestského
zastupiteľstva v Želiezovciach. Jeho vystúpenia v zastupiteľstve sú
stručné a vecné, pôsobí skromným dojmom.
Ladislav Sokol.
Pochádzate zo Želiezoviec?
- Nie. Narodil som sa v roku 1961 v Šuranoch,
bývali sme vtedy v Bardoňove a asi po polroku
sme sa presťahovali do Želiezoviec. V roku
1963 sme sa usadili vo Svodove, kde moji
rodičia žijú doteraz. Ja som sa do Želiezoviec
presťahoval v roku 1988 a odvtedy sa cítim byť
Želiezovčanom.
Takže detstvo ste prežili vo Svodove?
- Áno. Chodil som tam do škôlky, ktorá bola
veľmi pekná, preto ma mrzí, že teraz chátra.
A tam som absolvoval aj prvé štyri ročníky
základnej školy. Tie štyri ročníky boli v jednej
triede. Od piateho ročníka som chodil do Základnej školy v Želiezovciach.
Čím ste sa v detstve zaoberali, čím ste sa
chceli stať?
- Musím povedať, že som mal veľmi dobré
detstvo. Doprial by som ho každému. Som
typický dedinčan, vyrastal som pri rieke Hron,
na ktorú nedám dopustiť. Ako chlapci sme tam
boli od rána do večera. A hneď pri Hrone bolo
futbalové ihrisko. V tom čase nebolo veľa možností športovania, futbal hral každý, niekto lepšie, niekto horšie. Potom som hrával volejbal,
basketbal, behával som rôzne súťaže, aj stolný
tenis som hral...
Takže šport. Vybrali ste si podľa toho aj
svoje ďalšie štúdium?
- Chcel som ísť na vojenskú strednú školu do
Martina, kde som úspešne urobil skúšky, ale
neprijali ma. Ponúkli mi školu na Morave
v Holešove. Bola to novozaložená vojenská
stredná odborná škola zameraná na sociálne
právo. Chodil som tam 4 roky, až som zistil, že
vojenský život nie je pre mňa. Mesiac pred maturitami sme mali podpísať pracovné zmluvy,
na základe ktorých by sme sa mali stať vojakmi
z povolania až do dôchodku. Spolu s niekoľkými spolužiakmi sme tieto zmluvy odmietli
podpísať a školu sme opustili. Stalo sa to v roku 1979. Odchod zo školy nebol jednoduchý.
Keďže naše politické štúdium bolo financované
ministerstvom vnútra, rodičia museli uhradiť
náklady na štúdium. Bolo to niekoľko desiatok tisíc korún. Navyše sme museli dokončiť
základnú vojenskú službu. Osem mesiacov
som odslúžil ako príslušník pohraničnej stráže
v Chebe. Bola to tvrdá vojna. Zo ZVS som sa
vrátil ako 19-ročný a stredoškolské vzdelanie
som ukončil na Gymnáziu v Želiezovciach.

Mal som záujem o vysokoškolské štúdium, samozrejme telovýchovu a šport, ale nemal som
dobré kádrové posudky...
To ste tú školu opustili z politických dôvodov?
- Nie, vôbec nie. A tiež netvrdím, že tam bolo
zle. Išiel som na tú školu hlavne pre šport, aj
som sa tam športovo realizoval. Hral som
v dorasteneckej lige a ako 17-ročný som hral
v krajskej súťaži za A mužstvo Rudá hviezda
Holešov. V roku 1978 naše školské mužstvo
vytvorilo československý rekord v halovom futbalovom maratóne. Odohrali sme 34 hodín bez
prestávky. Dokonca som tancoval džezgymnastiku v súbore, ktorý tvorili chlapci z vojenskej
školy a dievčatá z pedagogickej školy. Dvakrát
sme boli majstrami Československa. Čo mi
však prekážalo, bolo to, že absolvovaním tej
školy sa človek upísal armáde a to som nechcel.
Na tie časy rád spomínam a mám odtiaľ veľa
kamarátov. Prvú stretávku sme mali po tridsiatich rokoch. Bola nezabudnuteľná.

Na vojenskej škole v r. 1977
Kde ste pôsobili po skončení gymnázia?
- Najprv som pracoval v ZŤS na Veľkom Dvore. V roku 1981 sa v Želiezovciach začalo pod
patronátom Technických služieb formovať dobré futbalové mužstvo. V TS som sa zamestnal
ako skladník a stal som sa platným hráčom
futbalového oddielu. V tých rokoch sme vybudovali autokemping, neskôr amfiteáter a stal
som sa správcom týchto zariadení. Istý čas som
mal na starosti aj azylový dom a futbalový štadión. Medzitým som sa stihol oženiť. Keď prišla v roku 1989 revolúcia, hral som Slovenskú
národnú ligu za Levice. Po revolúcii som začal
podnikať a podnikám doteraz. Manželka pracuje na ŽŠ s vyučovacím jazykom maďarským.
Máme dve deti, 29-ročnú Zuzku a 16-ročného
Ladislava.
Ako sa začalo vaše podnikanie?
- Podnikať som začal hneď po revolúcii. Priznám sa, že k podnikaniu ma viedla moja zve-

davosť. Boli to prvé roky po páde komunizmu.
Bolo to niečo úplne nové, vzrušujúce, obrovská
výzva. Neskôr som svoju podnikateľskú činnosť
zámerne rozvíjal tak, aby som sa mohol čo
najviac venovať mojej obľúbenej športovej
činnosti a neskôr aj spoločenskej činnosti. Najprv som mal obchod so športovými potrebami,
potom som od bývalej Jednoty mal v prenájme
na Mierovej ulici v Želiezovciach nehnuteľnosť
známu ako Polákov dom, ktorú som neskôr odkúpil a zrenovoval. Neskôr som mal 4 vlastné
obchody, V súčasnosti prevádzkujem kvetinárstvo, ostatné priestory prenajímam.
Prečo ste sa rozhodli kandidovať za poslanca?
- Nikdy predtým som o to nemal záujem.
Považujem sa za jednoduchého a praktického
človeka, politika mi bola cudzia. Mal som len
pocit, že v tomto meste sa málo pomáha športu
a v mestskom zastupiteľstve treba posilniť podporu športu. Mesto malo športového referenta,
ale jeho pracovná náplň a právomoci neboli
jasné, tak ani jeho práca nemohla byť efektívna. V prvom roku môjho poslaneckého mandátu vedenie mesta túto funkciu zrušilo, čo bolo
podľa môjho názoru unáhlené rozhodnutie.
Namiesto rýchleho zrušenia by sa mala táto
funkcia prehodnotiť a konkretizovať. Takže
odkedy som poslancom, je to ešte horšie.
To nemyslíte vážne...
Ale áno. Ako predseda MŠK najlepšie viem
posúdiť podmienky futbalového oddielu. Už
takmer 5 rokov sme nedostali žiadnu dotáciu.
Sme partnermi Slovenského futbalového zväzu.
Málokto si uvedomuje, ako to funguje a koľko
peňazí to oddiel stojí. Poviem len príklad. Vlani sme hrali štvrtú ligu, za jeden majstrovský
zápas A mužstva sme museli zaplatiť 300 eur
rozhodcom, u dorastencov 50 eur a máme dve
mládežnícke mužstvá, kde to bolo 40 eur. Keď
si to spočítate, zistíte, že za jeden majstrovský
domáci zápas, keď hrajú všetky štyri mužstvá,
zaplatíme 390 eur len za delegovaných rozhodcov. Keď hrajú vonku, sú to plus výdavky na
dopravu. A za jeden mesiac, keď hráme len dva
zápasy doma a dva vonku, náklady presiahnu
1000 eur. Zväzu sa platí za registrácie, pokuty
za červené a žlté karty, všetko sa spočítava.
A naraz príde mesačná zberná faktúra na
1200 eur a keď neuhradíme načas, hrozia finančné pokuty. Okrem toho treba zabezpečiť
plno vecí okolo tréningov i materiálneho vybavenia. Futbalový štadión bol postavený v roku
1967. Za tých 49 rokov sa na budove prakticky
nič neopravovalo. Nebola odvtedy vymenená
jediná sprcha, funguje len jedno pánske WC
a nie je možné vetrať, pretože okná sú priklincované. Teraz sa nesťažujem, len konštatujem.
Nemôžem nepripomenúť, že ročné náklady
na energie budovy štadióna idú na náklady
mesta. Bez finančnej podpory sponzorov a bez
obetavosti vedenia, hráčov, členov, rodičov a
fanúšikov by futbalový klub mesta Želiezovce
neprežil. Niekedy mám pocit, že sme kúzelníci,
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že to aspoň takto funguje.
Z vašej odpovede usudzujem, že ako
predseda MŠK to máte ťažké a ako poslanec MsZ ste až príliš sebakritický. Dotácie
občianskym združeniam mesto neprideľovalo z dôvodu zlej ekonomickej situácie
a vy ako poslanec ste s tým nemohli nič
robiť.
- Ja viem. Napokon, situácia sa teraz zlepšuje,
znovu sa začali prideľovať dotácie, schválili nám 8000 eur, za ktoré ďakujeme. Som
športovec a za poslanca som išiel, aby som
pomohol športu a keď sa to nedarí, vyzerá to,
že som slabý poslanec. Ale ako poslanec mestského zastupiteľstva som si musel uvedomiť,
že v meste sú aj dôležitejšie veci. Preto som za
ten šport nebúchal do stola a nesnažil sa za
každú cenu získať nejaké financie, lebo som
videl, že sú tu školy, ktoré nie sú v poriadku,
škôlky, cesty, chodníky atď.
V budúcom roku sa oslavuje storočnica
želiezovského futbalu. Ako sa na to pripravujete, čo chystáte?
- Prvou myšlienkou bola kniha. Začal som
zbierať materiály a fotografie, ale nejako sa
to zastavilo, možno zostane len pri nejakom
kalendári. Závisí to od toho, kto a ako mi
pomôže. Ale 100 rokov je 100 rokov a patrilo
by sa to slušnou formou osláviť. Hovoril som
o tom s vedením mesta, je prísľub, takže niečo
bude. Budeme ešte o tom rokovať, konkrétnejšie informácie budem mať v najbližších
týždňoch.
Ja by som bol rád, keby sa budova štadióna
zrekonštruovala. Spomínam si, keď som
v roku 1980 prišiel do Želiezoviec hrať futbal,
budova štadióna a jeho okolie vzbudzovali
rešpekt a závisť u súperov. Teraz to však už
začína byť naopak. My sme tí, ktorí obdivujeme a závidíme podmienky klubov a vybavenie ihrísk našich súperov bez rozdielu, či je
to dedina alebo mesto. A pritom náš športový
stánok je postavený v nádhernom prostredí.
Neviem, koľko by stála oprava hygienickej
časti, výmena okien, možno kabín... Bolo by
dobré, keby sa to podarilo, a slúžilo by to ďalších 100 rokov.
Keby som sa vás spýtal, čo by ste ako predseda MŠK chceli dosiahnuť, odpoveďou
by bolo: oprava štadióna?
- Áno, ale je toho viac, čo by som chcel dosiahnuť. Veľmi by som si prial, aby naše mužstvá
všetkých vekových kategórií mali vytvorené
vhodné podmienky na prípravu, na tréningy
počas celého týždňa, lebo to je základ na
úspešné účinkovanie na majstrovskom zápase
a pre dobré umiestnenie v tabuľke.
Prial by som si, aby sa počet aktívnych futbalistov zvýšil, aby štadión bol čo najviac využitý na športovanie a nemyslím tým len futbal.
Bol by som rád, keby okolie štadióna a budova čo najlepšie reprezentovali mesto.
Veľmi by som si prial, aby si ľudia uvedomili, že práca nášho občianskeho združenia
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spočíva v denno-dennej príprave. My mesto kom... Vybudovanie centra mesta z vlastných
reprezentujeme týždeň čo týždeň. Dospelými, zdrojov je zatiaľ nemožné. Sú občania, ktorí
dorastencami, veľkými žiakmi, malými žiakmi, tie veľké obchody uvítajú a my, podnikatelia,
prípravkou. To, že 3 mužstvá v sobotu hrajú musíme sa s tým vyrovnať. A niekedy je konmajstrovský zápas a jedno mužstvo v nedeľu, kurencia dobrá, lebo človeka preberie. Taký je
je cyklus jedného týždňa. A to je len vyvrcho- život.
lenie našej práce. V pondelok majú tréning dve Čo by ste chceli dosiahnuť ako poslanec?
mužstvá, v utorok dve, v stredu všetky štyri, - Chcel by som, aby to, čo v Želiezovciach
vo štvrtok tri, v piatok štyri. Je to pravidelná máme, fungovalo a bolo v lepšom stave. Nielen
práca s deťmi a mladými ľuďmi.
školy, cesty, chodníky, ale napríklad aj kúpalisTo, ako stojíme v tabuľke, je na debatu. Niekto- ko. Nemusí byť také, ako v Štúrove, stačí také,
ré mužstvá si vedú dobre, niektoré menej. Ale v ako pre nás, Želiezovčanov. Mnohí ľudia, vrášporte je to raz tak.
tane mojich známych, hovoria o tom, že odAko sa vám darí skĺbiť vaše podnikanie tiaľto treba odísť, lebo tu nič nie je. Ja a moja
s prácou trénera, predsedu športového klubu a poslanca?
- Asi nemusím hovoriť, že okrem môjho podnikania všetky ostatné činnosti
fungujú na dobrovoľníckej báze. Ako
som už hovoril, zámerne som si vytvoril. Aj keď nie vždy to tak funguje.
Okrem toho ako poslanec som v radách oboch základných škôl, gymnázia
s VJM a CVČ... Som členom dotačnej
komisie mesta. Je toho veľa, niekedy
mám aj také myšlienky, že funkciu
predsedu MŠK už prenechám niekomu
inému. Nie je to ľahké a ide to na úkor
rodiny. Našťastie mám veľmi tolerantnú rodinu.
Poslancom ste sa stali, keď sa začínalo druhé volebné obdobie primátora Pavla Bakonyiho, opätovne
ste boli zvolený, keď sa primátorom
mesta stal Ondrej Juhász. Ste poslancom druhé volebné obdobie, čo
vám umožňuje porovnávať. Myslíte
si, že mesto ide dobrým smerom?
- Verím, že áno. Aj keď som pôvodne
nechcel byť poslancom, nakoniec som V drese Slovana Levice, účinkujúceho v 1. SNL v r. 1986.
rád, že som sa ním stal. Dovtedy som
sa venoval športu a obchodu. V komunálnej rodina sme tu však radi. Keď potrebujem ruch
politike som stretol aj iné typy ľudí, veľa som veľkomesta, nie je problém vycestovať do Nitry,
Budapešti, Bratislavy alebo Viedne. Chcel by
sa naučil a na veľa vecí sa pozerám inak.
Nerád kritizujem tých bývalých, preto by som som, aby Želiezovce boli pokojným mestečkom,
nerád porovnával. Myslím si, že keď je primá- kde sú ľudia hrdí na to, čo majú a vzájomne
tor zvolený druhé funkčné obdobie, zvykne sa rešpektujú.
poľaviť. Zdá sa mi, že to tak bolo. Terajší pri- Chceli by ste zmeniť ľudí?
mátor je nový, je tam energia a vidno, že niečo - Nie, nechcel by som meniť ľudí. My ľudia sme
chce. Možno príliš veľa naraz, ale zdá sa mi, že už raz takí. V živote sa ocitneme v situáciach,
kde robíme určité rozhodnutia ktoré nás posúto začína mať dobrý smer.
Ako sa staviate k nedávno prezentova- vajú buď dopredu a alebo naopak.
nému zámeru zastavania voľnej plochy Chceli by ste niečo dodať?
- Nie som poslancom preto, aby som si presav centre mesta?
- Odsúhlasil som ho aj ja, napriek tomu, že tu dzoval nejaké svoje záujmy. Viem, že je veľa
mám svoje podnikanie. Preto viem pochopiť problémov v tomto meste i v mestských časkaždého, kto sa toho obáva. Chápem pri- tiach. Žijem tu rád a dúfam, že svojím pôsobepomienky, prečo nestavajú obchodné centrá ním prispievam k tomu, aby sa aspoň časť tých
na kraji mesta. Vývoj však ide iným smerom. problémov vyriešila a aby sa nám tu všetkým
Dokedy bude toto priestranstvo prázdne ako žilo lepšie. Ja naozaj verím tomu, že by nám
prospelo menej kritiky a viac spolupatričnosti.
teraz, bude pre investorov zaujímavé.
Aj ja by som si vedel predstaviť v centre mesta To ostatné sa skôr-neskôr spraví.
nový reprezentačný kultúrny dom s knižnicou, Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko
parčíkom s lavičkami, menším detským ihris-
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Nová cyklotrasa v príprave
Z mesta povedie k Hronu nový cyklochodník, dozvedeli sme sa nedávno od
vedúcich predstaviteľov mesta. Trasa má
viesť od areálu Eurospinnu až po most vedľa
hlavnej cesty. Pri Hrone sa bude môcť napojiť na cyklotrasu pripravovanú pozdĺž rieky
investorom malej vodnej elektrárne. Práce
na príprave novej komunikácie sa už začali
vytýčením trasy a vyčistením terénu.
Čistenie zabezpečili začiatkom októbra členovia Mestského športového klubu.
„Chcem sa poďakovať vedeniu mesta za
to, že umožnilo, aby sa dlhy MŠK voči mestu
mohli vyrovnať formou brigád. Do prác na
úprave verejných priestranstiev sme sa najprv
zapojili v parku pred konaním ľudovo-umeleckého festivalu a neskôr pri príprave cyklochod-

níka smerom od mesta k Hronu. Naše dlhy
sme tým vyrovnali úplne a vďaka tomu sme
mohli požiadať mesto o dotáciu, ktorú sme
nedostali už asi 5 rokov,“ vyjadril sa predseda MŠK Ladislav Sokol, ktorý sa prác na
druhej brigáde zúčastnil spolu s Tiborom
Rotíkom a Ladislavom Kemenceim. Dodal,
že dlhy vznikli z nedoplatkov na nájomnom budovy Tiposu. „V roku 2012 bola
voči MŠK začatá exekúcia za nevyplatené
záväzky ešte z obdobia predchádzajúceho vedenia klubu. Nevyplatené cestovné
dodávateľom spred desaťročia narástlo za
niekoľko rokov z 1900 na 8600 eur, čo malo
za následok, že MŠK nedokázalo uhrádzať
nájomné.“
Práce budú pokračovať realizáciou pod-

Hľadajú sa dočasní opatrovatelia
Považujete súčasný svet za nevďačný? Potrebujete úprimný vzťah? Krátiace sa dni
a jesenné počasie vás robí melancholickým
a jednoducho túžite po spoločnosti? Máme
riešenie...
Predchádzajúce vety by mohli odznieť aj v nejakej lacnej reklame, ale tentoraz to myslíme
naozaj vážne. Želiezovská záchranárka zvierat,
ktorá svoju činnosť robí úplne na dobrovoľnej
báze, hľadá pre zachránené zvieratá dočasných opatrovateľov. Monika Novosadová:
„Hľadám takých ľudí, ktorí by boli ochotní na
určitý čas prijať zachránené zvieratá, zabezpečiť
im miesto, lásku a starostlivosť. Nič okrem toho,
všetko statné zabezpečím ja – jedlo, veterinárnu
starostlivosť aj hľadanie nového domova. Platiť
za to neviem, na druhej strane nebudete mať so
zvieraťom žiadne výdavky a zostane vám dobrý
pocit, že ste pomohli nevinnému tvorovi.“
Podľa Moniky je situácia stále horšia, neprejde týždeň, že by ju nevyhľadali, že treba
zachrániť zviera. Minulý týždeň napríklad
musela nájsť dočasný domov pre 7 šteniat a to
všetko po práci, vo voľnom čase. Záchranu
zvierat považuje za poslanie, inak by sa to
ani nedalo robiť, keďže táto činnosť prináša
mnoho stresu, vybavovačiek a v neposlednom rade výdavkov. „Robím to na úplne dobrovoľnom princípe, výdavky na vycestovanie,
veterinárnu starostlivosť, dočasný domov,
hľadanie nového majiteľa a kŕmenie zvierat
počas dočasnej opatery hradím z vlastných
peňazí, nikto mi neprispieva. Zvieratám
pomáham, lebo nemám to srdce odvrátiť sa
od nich v núdzi. Pôsobím najmä v Želiezovciach, ale bola som zachraňovať aj v Šarovciach, Bátorových Kosihách a nedávno sme
staršieho psa zachránili z odchytnej stanice
v Maďarsku, kde ho chceli uspať, lebo nemali
preňho miesto. Odvtedy je v dočasnej opatere
v Trnave a hľadá si nový domov. Zachraňovala som aj mačiatka.“
V Želiezovciach nemáme útulok, preto
umiestnenie zvierat občas spôsobuje problém. Podľa Moniky spôsobuje v celom proce-

se najviac problémov nedostatok miesta. „Keď
ma upozornia, že treba zachrániť zviera, hneď
mu spravím album na facebooku, začnem ho
ponúkať. Na jar som zachránila psa, ktorý bol
5 rokov na polmetrovej reťazi, ledva sa dostal
do búdy, oči mal zapálené a bol plný červov.
Jeho album za jeden deň zdieľalo tisíc ľudí
a asi 15 záujemcov mi písalo, že by ho chcelo
adoptovať. O dva dni sme ho už brali do jeho
nového domova do Trenčína. Je až neopísateľné, aký bol šťastný, keď sme ho prvýkrát
odpojili z reťaze. Počas cesty nespustil zo mňa
oči, aj teraz sa mi slzy tlačia do očí, keď na to
spomínam, aký bol vďačný. Jeho noví majitelia
mi mesačne posielajú správy a fotky. Pre mňa
je to ten najkrajší pocit.“
Podľa Moniky sa vždy nájdu ľudia, ktorí
pomôžu, žiaľ, často bývajú ďaleko a v takom prípade okrem iných výdavkov treba
počítať aj s vybavením odvozu a výdavkami
na cestovné. „Jednou z miestnych dočasných
opatrovníkov je Timike Reischová s rodinou.
Pomohli mi už nespočetnekrát, za čo som im
veľmi vďačná, rovnako ako ďalším, ktorí mi
pomohli. Najväčšou pomocou by bolo, keby sa
tu, v Želiezovciach alebo blízkom okolí našlo
viac ľudí, ktorí by mi vedeli pomôcť dočasným
opatrovaním alebo zabezpečením dopravy. Keď
sa niekto prihlási, odložím si kontakt naňho
a v prípade potreby mu zavolám, či dokáže
daný typ zvieraťa prijať.“
Určitý typ zvieraťa sa teda k dočasnému opatrovníkovi dostane iba vtedy, keď mu vyhovuje
na základe rozmerov, veku a pod., keďže podľa
Moniky sú špecifické prípady, napríklad opatrovníci s malým dieťaťom, ktorí dokážu prijať
iba mláďatá. Ak teda vyhľadávate úprimný
vzťah alebo túžite po spoločnosti, voľbou zo
srdca a zároveň logickou môže byť možnosť
ponúkaná Monikou Novosadovou. Ak ste sa
už rozhodli reflektovať na ňu a takýmto spôsobom pomôcť odkázaným zvieratám, ozvite
sa Monike na e-mailovú adresu novosadmonika1@gmail.com.
(ik)

kladového násypu, na ktorý bude použitá aj
vytriedená zemina a inertný odpad z vyčistenej parcely na Poštovej ulici, kde sa pripravujú pozemky na budovanie rodinných
domov.
(ik)

Slávnostná certifikácia
Zelenej školy

Tak sme sa dočkali tej slávnostnej chvíle. 5. októbra 2016 v kultúrnom dome Zrkadlový háj v Bratislave sa uskutočnilo Slávnostné vyhodnotenie
11. ročníka programu Zelená škola, do ktorého je
zapojená aj naša Materská škola Lienka v Želiezovciach. Ako jediná materská škola v Levickom
okrese sme už po tretíkrát obhájili titul Zelená
škola, keď sme uspeli v záverečnom hodnotení
plnenia programu. Certifikát z rúk organizátorov
– Juraja Hipša, riaditeľa Centra etickej a environmentálnej výchovy OZ Živica, prevzali zástupcovia školy: riaditeľka Ildikó Kállaiová, koordinátorka Gizela Kováčová a ako čestný hosť prednostka
MsÚ Želiezovce Diana Csicsmanová.
Pociťovali sme hrdosť na to, že sme zas boli
medzi ocenenými školami. Počas dvoch rokov

sme uskutočnili množstvo zaujímavých podujatí.
Vieme, že sme sa zapojili do dobrej veci a zmysluplného programu. Ocenenie, ktoré sme si doniesli
z Bratislavy, patrí všetkým deťom, pedagogickým
a nepedagogickým pracovníkom, rodičom i
sponzorom, ktorí sa počas dvoch rokov aktívne
zapájali do programu Zelená škola. Tešíme sa
z úspechu a v environmentálnom programe Zelená škola pokračujeme i v tomto roku. Ďakujem
všetkým, ktorí sa zapojili a podporili šírenie myšlienky Zelenej školy.
Gizela Kováčová,
koordinátor
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Učebňa pod holým nebom vo výstavbe

Školský dvor je každodennou súčasťou
života školákov. Je mimoriadne hodnotnou
súčasťou školského areálu, odzrkadľuje charakter danej školy. Musí spĺňať mnoho požiadaviek, vychádzajúcich z veku detí. Mal by
zabezpečovať možnosti pohybu, športovania,
rekreácie, oddychu aj učenia.
Pri sledovaní týchto kritérií sme si predsavzali, že si ideálny školský dvor v ZŠ s VJM
v Želiezovciach vytvoríme sami za pomoci
rodičov a sponzorov. Vytrvalou prácou,
snahou mnohých a za podpory sponzorov
sme na školskom dvore 1. júna otvorili multifunkčné detské ihrisko. Súbežne s tým sme
si vytýčili za cieľ výstavbu učebne pod holým
nebom. Náš projekt získal podporu 1000 eur
od Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN),

ktorá bola použitá na zhotovenie strešnej
konštrukcie. Strechu z pálenej krytiny

Rozpočet Nitrianskej župy počíta s nárastom
zdrojov o 27 miliónov eur
Nitriansky samosprávny
kraj (NSK) schválil na
budúci
rok
veľkorysý
rozpočet, vďaka priaznivým makroekonomickým
podmienkam a vyšším
výťažkom z podielových
daní počíta so zvýšenými príjmami o 18 %, čo
predstavuje nárast zdrojov
o 27 miliónov eur. Zastupiteľstvo NSK sa uznieslo
na tom, že nárast príjmov
bude použitý na zvýšenie
miezd pracovníkov inštitúcií v pôsobnosti župy,
opravy cestných komunikácií a nové investície.
Na rekonštrukciu ciest
bude použitých o 33 %
viac zdrojov ako v tomto
roku, čiže 8 mil. eur. Viac
zdrojov bude k dispozícii
aj na rozvoj vzdelávacej,
kultúrnej a sociálnej infraštruktúry, čo je z pohľadu spoločenských a odborných organizácií, ako aj
miestnych samospráv dobrou správou. Na podporu
kultúrnych a športových
činností bude k dispozícii namiesto súčasných
220 tis. až 300 – 330 tis.
eur. Činnosti a investície
v oblasti cestovného ruchu budú financované aj
v budúcom roku z balíka
120 tis. eur. Želiezovské
organizácie čerpali v minulom roku viac ako 5000
eur, čo vzhľadom na pomery nie je zlý ukazovateľ.

O priaznivom rozpočte
samosprávneho kraja nás
informoval
želiezovský
poslanec NSK Tibor Csenger, ktorý ho pri schvalovaní taktiež podporil.
Naďalej spôsobuje veľký problém, že zákon síce
zakazuje pohyb ťažkých
nákladných vozidiel a súprav po krajských cestách
3. triedy, pre zriedkavé
cestné kontroly však tento
zákaz nie je dodržiavaný.
Vedúci frakcie SMK Iván
Farkas preto na zasadnutí
zastupiteľstva NSK navrhol, aby župa umiestnila
na týchto úsekoch zákazové dopravné značky. Tieto
cesty neboli navrhované
na 40-tonové súpravy vozidiel, preto nie je prekvapujúce, že pod vplyvom
jazdy takýchto vozidiel sa
rýchlo opotrebúvajú. „Pre
mnohé obce by toto opatrenie znamenalo vykúpenie,
najmä tam, kde hlavnou
cestou vedúcou cez obec je
cesta 3. triedy, keďže značným znížením prejazdu
ťažkých vozidiel by sa malo
zastaviť aj zhoršovanie
stavu rodinných domov pri
týchto cestách,“ vysvetľoval
I. Farkas.
Po dlhej kalvárii bola
ukončená rekonštrukcia
takmer 13 km dlhého cestného úseku medzi obcami
Kubáňovo a Pastovce.
Realizácii rekonštrukcie

bránilo v uplynulých rokoch viacero problémov,
regionálni poslanci však
požadovali
vykonanie
prác. Týmto bola ukončená úplná rekonštrukcia
cesty 2. triedy medzi Šahami a Štúrovom na území
okresu Levice.
Do
budúcoročného
plánu obnovy cestných komunikácií bola na podnet
Tibora Csengera zahrnutá
aj 4,2 km dlhá trasa cesty
3. triedy medzi Ul. kpt.
Nálepku v Želiezovciach
a Veľkým Dvorom. Na trase dlhej 900 metrov síce už
prebehla výmena povrchu
vozovky, po zmene harmonogramu sa však nepokračovalo v prácach. Želiezovský poslanec opakovane žiadal pokračovanie
rekonštrukcie, na čo dostal
opäť prísľub. Realizácia by
sa mala uskutočniť v lete
roku 2017 v rámci investície za takmer 400 tis. eur.
Na základe projektov
vypracovaných v roku
2016 sa na jar budúceho
roka uskutoční výstavba
multifunkčného
ihriska pre potreby oboch
želiezovských
gymnázií
investíciou vo výške 80
tis. eur. Podľa vyjadrenia
poslanca mimo termínov
potrieb gymnázií budú
multifunkčné ihrisko môcť
využiť aj občania mesta.
Ákos Csonka

s rozlohou 25 m2 zhotovilo niekoľko
podnikateľov a dobrovoľníkov z radov rodičov. Vďaka ich podpore sme
ušetrili niekoľko sto eur. Na jar budeme pokračovať položením podlahy,
zariadením učebne, vykonaním parkových úprav a zriadením záhradky
v okolí areálu.
Našou snahou je, aby si žiaci vybudovali užší vzťah s prírodou, aby
boli čo najviac na čerstvom vzduchu.
Nadšeným prístupom a s pomocou
rodičov je možné robiť divy aj s malým
množstvom peňazí.
Zuzana Sokolová,
zástupkyňa riaditeľa ZŠ s VJM Želiezovce

Komisia o pozemkoch aj investíciách
Komisia výstavby, územného rozvoja
a životného prostredia, pôsobiaca pri
mestskom zastupiteľstve, zasadala 12.
októbra pod vedením svojho predsedu
Kazimíra Kovácsa. Členovia sa zaoberali
najmä žiadosťami o predaj pozemkov
a častí pozemkov vo vlastníctve mesta,
ku ktorým pred ich prerokovaním v zastupiteľstve zaujali stanovisko.
Komisia sa oboznámila so zámerom
mesta podať žiadosť o nenávratné finančné príspevky na rekonštrukciu
telocvične T-18 a ZŠ s vyučovacím
jazykom maďarským. V oboch prípadoch odporučila žiadosť podať. Zobrala
na vedomie informáciu o rozhodnutí
Environmentálneho fondu o pridelení
nenávratného finančného príspevku
mestu Želiezovce na likvidáciu nelegálnych skládok na jeho území. Zobrala
na vedomie aj snahu mesta vytvoriť
bezbariérové priechody na frekventovaných komunikáciách a po preskúmaní
možností odporučila vyhovieť žiadosti
spoločnosti Nausika, s.r.o., prevádzkujúcej budovu miestnej polikliniky, ktorá
požiadala o vyznačneie vyhradených
parkovacích miest pre zamestnancov
spoločnosti pred budovou.
Členovia komisie sa oboznámili s návrhom spoločnosti KLM real estate,
a.s. na výstavbu obchodného centra
na Mierovej ulici. Komisia odporučila
zvážiť tri alternatívy ponuky: potrebu
zmeny územného plánu, resp. zrušenia
platnosti územného plánu zóny, možnosť realizácie výstavby v lokalite tesne
pri rodinných domoch na Sacherovej
ulici a vo väčšej vzdialenosti od Mierovej ulice a zastavovací plán upraviť na
zrkadlový obraz, aby parkovisko bolo
zo strany Mierovej ulice za komplexom
budov a zároveň upraviť vzhľad budovy
smerom k tejto komunikácii.
(ik)
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Produkty šikovných rúk opäť
predstavené

Oberačkový sprievod
tiahol mestom

ktorá prítomným vystavovateľom odovzdala kvetiny ako symbol vďaky
za úspešnú spoluprácu. Náladu a úroveň podujatia pozdvihlo vystúpenie
súboru Šarovčanka pod vedením Heleny Bystrianskej a spevácka skupina MO MS Želiezovce pod vedením Dariny Kassaiovej.
(ik)

Oživiť zaniknutú tradíciu oberačkových slávností v našom meste
sa rozhodla miestna organizácia Csemadoku. Aj keď nejde o veľké
mestské oslavy, ako v nedávnej minulosti, tak aspoň v malom.
V sobotu 8. októbra popoludní sa po zraze v Maďarskom dome vydal
sprievod niekoľkých desiatok oslavujúcich s dvomi konskými povozmi prechádzkou mestom. Nechýbali medzi nimi členovia Csemadoku z Pohronského Ruskova, súboru Rozmaring z Veľkých Ludiniec a
speváckej skupiny Nosztalgia z Hronoviec. Zastavili sa pri katolíckej
fare, kde úrodu symbolicky požehnal dekan Stanislav Illés. Potom
sprievod pokračoval ďalej ulicami mesta so spevom a na niekoľkých
zastávkach i tancom pozdravoval Želiezovčanov a tí, ktorí sa pristavili, boli pohostení pagáčom i pohárom vína.
Po návrate zábava pokračovala v Maďarskom dome hostinou pri
cigánskej muzike s chutným gulášom, vínkom...
(šh)

Šikovní remeselníci a ľudia s tvorivými záľubami sa začiatkom októbra mohli svojimi prácami predstaviť na 4. ročníku výstavy obrazov,
ručných prác a remeselníckej tvorivosti, organizovanej Miestnym
odborom Matice slovenskej v Želiezovciach. Svoje práce vystavilo
v tomto roku 25 autorov zo Želiezoviec a okolia. Okrem obrazov boli
prezentované produkty ručných prác, napríklad výrobky z plste, šperky, tkané práce, drevorezby, bábky z textilu či keramika.
Tieto výstavy sú každým rokom sprevádzané čulým záujmom verejnosti,
a to tak z dôvodu veľkého počtu vystavovateľov, ako aj pre široký a zaujímavý sortiment vystavených prác. Na slávnostnom otvorení výstavy 3.
októbra účastníkov privítala predseníčka MO MS Magdaléna Holková,

Z denníka Lajosa Túróczyho...
Želiezovce, 5.–16. apríla 1944
Pri toľkej práci som takmer zabudol na písanie
denníka. Počasie je vždy dobré. Má jarný charakter. Máme veľa práce. Z Pešti k nám prišli
známi. Je nám s nimi dobre. Neustávajú ani
obvyklé každodenné poplachy. Na Veľkú noc
som bol poliať iba svoju krstnú mamu. Mladé
žrebce nám krásne rastú. Bol som viackrát
v kine, názvy filmov: Na krížovej ceste, Nešťastník. Boli dobré. Už nechodím do kancelárie.
Pán učiteľ na čas narukoval, ale opäť sa vrátil.
Poplachy sa vyskytujú každý deň. Planty mi
pekne rastú. Odteraz budem písať krajšie a viac.
Lajos Túróczy
Želiezovce, 16. apríla–22. mája 1944
Aké dlhé obdobie, aké dlhé. Veľa vecí sa odvtedy
stalo. Niekoľko z mnohých.
Videl som veľa filmov. Opäť tu bolo divadlo.
Aj tam som bol viackrát. Všetky jarné kvety
odkvitli, pomaly sa môžeme kúpať. Poplachy sa
vyskytujú vždy. Obilie pekne rastie. Je tu pár peštianskych detí. O takomto dlhom období píšem
len toľko. Lajos Túróczy
Želiezovce, 22. mája – 24. júna 1944
Dlhé obdobie, aké dlhé. Koľko času. Za ten
čas som napísal len málo záznamov. Začnime

tým, čo sa stalo predtým: všetko sa zmenilo.
V chotári všetko vyrástlo. S tým súbežne
aj domáci život, kurence, kačky, husi, Csillag a Cigány a tri roztomilé šteňatá a malé
mačiatko. Videl som veľa filmov. Doteraz to
boli vo väčšine dobré filmy. Bol nás dvakrát
navštíviť pán riaditeľ. Keď už sme pri hospodárskej škole, treba sa zmieniť aj o školskom
výlete, ktorý sa uskutočnil v Pohronskom
Ruskove, Karoline, Veľkom Dvore a Málaši.
Už v polovici júna som sa kúpal. Voda bola
dobrá. Zajtra bude dobrý program. Zápas,
kino, skautský program. No a na zápasy som
takmer zabudol. Celkom pekne sme vyprášili
VII. obvod, Šahy aj Ferencváros. Z tohto dlhého obdobia si na viac nespomínam.
Želiezovce, 28. jún 1944
V nedeľu sme boli na hodoch v Čate. Dobre sme
sa cítili. V pondelok aj utorok bol na poludnie
letecký poplach. V utorok zostrelili v chotári 2
nemecké motorové stroje. Pri strelách aj horení
som bol prítomný.
Želiezovce, 29. jún – 6. júl 1944. Písané neskôr.
Prebieha kosenie ďateliny. Chodíme pracovať aj
do viniča. Počasie je veľmi teplé.

12. júl
Zbierame ďatelinu. Ja som vždy len hrabal. Prebiehajú letné práce. Nosili sme ďatelinu. Nanosili
sme veľký stoh.
Želiezovce, 15. júla 1944
Upratovali sme pri králikoch. Mám ich dokopy toľko: 2 matky, 1 samec, 17 malých. Stále sa to mení.
Želiezovce, 16. júla 1944
Nedeľa.
19. júl
Príprava na žatvu.
20. – 30. júl
ŽATVA. Mlátenie. Protivzdušné hliadky.
21. august 1944
Jarmok v Tekovských Lužanoch.
25. august 1944
Jarmok v Bíni. Predali sme naše žrebce Csillaga
a Cigánya.
4. – 5. –6. septembra
Zamestnanie levente.
21. septembra – 4. októbra 1944
Lámanie kukurice.
4. októbra 1944
Návšteva riaditeľa.
16. októbra 1944
Prišla jeseň. Jesenná hlboká orba. Siatie pšenice.
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Srbské víťazstvo vo Svodove

Futbalisti neďalekých Veľkých Ludiniec zaznamenali v tomto ročníku Slovenského pohára nevídaný
úspech. Do Slovna Cupu sa zapojili v druhom kole, keď vyhrali v Nových Zámkoch 1 : 0. V ďalšom
kole získali cenný skalp, keď vyradili prvoligový FK Senicu, ktorú po remíze 1 : 1 zdolali na pokutové
kopy v pomere 5 : 3. V 4. pohárovom kole hostili druholigový FK Spišskú Novú Ves, ktorú taktiež zdolali
2 : 1. V osemfinále pred 2600(!) divákmi privítali hráči TJ Družstevník Veľké Ludince slávny Slovan
Bratislava, ktorému po vyrovnanom zápase podľahli najtesnejším výsledkom 0:1. (ik, foto: LV)

Futbalová
rekapitulácia

Pred koncom jesennej časti futbalových súťaží stojí družstvo dospelých MŠK Želiezovce
na 10. mieste tabuľky V. ligy – východ s 5 víťazstvami, tromi nerozhodnými výsledkami
a 5 prehrami a 18 bodmi. Hráči dorasteneckého tímu boli po 13 kolách na 12. mieste
tabuľky IV. ligy – juhovýchod s 13 bodmi,
keď dosiahli 4 víťazstvá, 1 remízu a 8 prehier.
Želiezovskí starší žiaci boli po 11. kolách na
10. priečke s rovnakým počtom bodov, tromi
víťazstvami, jednou remízou a 7 prehrami.
Najlepšie si v tomto ročníku vedú mladší
žiaci, ktorí po 11. kolách stáli na 2. mieste
III. ligy – juhovýchod. Pri 8 víťazstvách a 3
prehrách dosiahli 24 bodov. O zhodnotenie
doterajšieho účinkovania želiezovských
družstiev sme požiadali predsedu MŠK
Ladislava Sokola. „S prípravkou sme spokojní, máme tam asi 25 – 30 hráčov, sú veľmi
šikovní, práve im vybavujeme turnaj v Žiline. Mladší žiaci sú aktuálne asi najlepšie
účinkujúcim želiezovským tímom, pohybujú
sa na 1. – 2. mieste tabuľky. So staršími žiakmi je to v tomto roku o niečo horšie, viacerí
odišli do dorasteneckého tímu, zmenilo sa
zloženie družstva. Celé sa to však mení
a na budúci rok môžu byť lepší oni. Dorast
hrá teraz tiež poslabšie. V družstve nastala
generačná výmena, viacerí prišli z kategórie
starších žiakov, preto teraz naši 15 – 16-roční hráči nastupujú proti 18-ročným futbalistom súperov. Najväčšie sklamanie prežívame
v spojení s A mužstvom, keďže schopnosti
hráčov by ich predurčovali na prvé miesta
v tejto súťaži. Vytýčeným cieľom A mužstva

Víťazi Zelenyákovej trinástky
Takmer stovka pretekárov sa zúčastnila
tohtoročnej súťaže Zelenyákova trinástka
v Hronovciach. Na 21. ročníku súťaže, organizovanej obcou Hronovce a Občianskym
združením Ferenca Dudicha v sobotu 22.
októbra sa zrodili tieto výsledky:
Víťazi kategórií - kategória muži: 1. Marek Vidlička (Levice); muži (1976–1967):
1. Mário Ondriaš (Topoľčianky); muži
(1966–1957): 1. Róbert Tucsok (Moča); muži
(1956 a starší): 1. Peter Fašung (Prievidza);
ženy: 1. Daniela Havranová (Tlmače); ženy
(1976 – 1967): 1. Monika Kováčová (Levice);
ženy (1966–1957): 1. Darina Vuongová (Žarnovica); ženy (1956 a staršie): 1. Szász Mária
(Tatabánya); hobby 4 km – muži: 1. Domonkos Varga (Komárno); hobby 4 km – ženy:
1. Helena Ondriašová (Topoľčianky); 1900 m
(ročníky 2001–2002): 1. Dominik Balaj (Hronovce); 1300 m (ročníky 2003–2004): 1. Ákos
Prantner (Tát); 900 m (ročníky 2005–2006):
1. Ákos Prantner (Tát); 600 m (ročníky 2007–
2008): 1. Richard Kajtár (Hronovce); 300 m
(ročníky 2009–2010): 1. Balázs Koszorús
(Hronovce); 100 m (ročníky 2013–2014): 1.
Lukáš Karásek (Hronovce).
(r)
bolo ukončiť sezónu do 3. miesta. Napriek
súčasnému stavu je to stále reálne, veď ak by
sme doma všetky zápasy vyhrali a na ihriskách súperov by sme nezískali žiadny bod,
stáli by sme boli na 2. mieste. Bohužiaľ, taký
je futbal. Treba však poznamenať, že sme asi
jediné mužstvo v Strednej Európe, ktoré má
výlučne vlastných hráčov. Každý z nich je
náš odchovanec. Preto je dôležité pracovať
s deťmi už od 5 rokov.“
(ik)

Dňa 8. 10. 2016 sa pri príležitosti 70. výročia
založenia Miestnej organizácie Slovenského
rybárskeho zväzu v Želiezovciach konali
preteky dvojčlenných družstiev v LRÚ plávaná o Putovný pohár MO SRZ Želiezovce
(XXI. ročník). Netradične miestom konania
pretekov bola vodná nádrž Samota vo Svodove. Pretekov sa zúčastnilo 11 dvojčlenných družstiev s medzinárodnou účasťou
družobných organizácii zo Srbska (Mol,
Hložany, Báčsky Petrovec), pretekárov z
Maďarska a zo Slovenska. Zvíťazilo družstvo
z Báčského Petrovca, druhé miesto získalo
družstvo MO SRZ Želiezovce a na treťom sa
umiestnilo STONFO Vác. Víťazom sektora
A sa stal Ján Dulai zo Želiezoviec (1530 g),
sektor B vyhral Vilmos Török zo srbského
Molu (2520 g).
Za finančnú pomoc pri usporiadaní týchto
pretekov výbor MO SRZ Želiezovce ďakuje
mestu Želiezovce a zároveň poďakovanie
patrí všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní.
(tf)
FUTBAL
V. liga – dospelí –východ
T. Lužany – Želiezovce 2:1 (0:0) P. Kóša, M.
Viglaš – G. Bencsík
Želiezovce - Podhajská 1:1 (0:1) S. Rotík
– P. Nagy
Marcelová – Želiezovce 3:0 (1:0)L. Gere, N.
Hausleitner, R. Vörös
Želiezovce – H. Vrbica 4:2 (2:1) M. Dobiaš
2, P. Kokoška, S. Rotík – L. Kováčik 2
Okoličná n/O – Želiezovce 3:1 (0:0) M.
Mészáros 2, M. Hrabovský – E. Štuller
IV. liga – U 19 starší dorast – juhovýchod
Veľké Úľany – Želiezovce 7:0 (6:0)
Želiezovce – Tvrdošovce 6:1 (3:0) D. Burín
3, D. Páchnik 2, A. Majtán
Marcelová – Želiezovce 1:1 (0:0) T. Kúdela
Želiezovce – Nový Život 2:1 (1:0)
A. Majtán 2
Okoličná n/O – Želiezovce :04 (0:0)
D. Páchnik 2, Z. Nagy 2
III. liga U 15 starší žiaci – juhovýchod
Šahy – Želiezovce 3:1 (3:0) Á. Dudáš
Želiezovce – Hurbanovo 3:3 (2:1)
Á. Dudáš 2, K. Kovács
Šurany – Želiezovce 8:2 (4:2)
K. Kovács, J. Lakatoš
III.liga U 13 mladší žiaci – juhovýchod
Šahy – Želiezovce 1:2 (0:0)
K. Pompos, Zs. Miklós
Želiezovce – Hurbanovo 6:2 (2:1)
K. Pompos 4, L. Boťťan 2
Šurany – Želiezovce 2:4 (1:1)
D. Pizúr 2, L. Boťťan, Zs. Miklós
(nyf)
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Dopravný deň v MŠ

V materskej škole Lienka v Želiezovciach, sa aj tento rok organizoval dopravný deň spojený s dopravnými aktivitami pod názvom ,,DOPRAVÁČIK“.
Hosťom na tomto podujatí bol aj kpt. Ing. P. Polák, ktorý najprv oboznámil
deti s dôležitými informáciami o dodržiavaní bezpečnosti na cestách na interaktívnej tabuli. Materská škola už dopravné ihrisko mala, no vďaka projektu
Nadácia Volkswagen Slovakia, v ktorom uspela a získala sumu v hodnote 925
€, si ho vylepšila. Za víťazný projekt, ktorý ponúkla materská škola s názvom
,,Lienka na kolobežke“, sa dobudovalo detské dopravné ihrisko v areáli MŠ. Zo získaných
financií sa zakúpili reflexné
vesty, ochranné prilby, detské
dopravné prostriedky – štvorkolky, bicykle, kolobežky, šliapacie autíčka a traktory. Veľkým
prínosom pre deti aj učiteľky sú
zakúpené výučbové programy
na interaktívnu tabuľu. Pri
realizácii budovania detského
dopravného ihriska poskytla
finančný príspevok v hodnote
300 eur aj Rada rodičovského združenia pri MŠ. Regionálna správa a údržba
ciest Želiezovce darovala dopravné značky, poskytla farbu a zrealizovala maľovanie vodorovných dopravných značiek a križovatiek. Deti si mohli reálne
vyskúšať jazdu v dopravných situáciách za asistencie kpt. Poláka, ktorý sa
im snažil všetko veku primerane vysvetliť. Spoločne pomenovali dopravné
značky a vysvetlili si ich význam. Využívanie dopravného ihriska prináša tie
najlepšie výsledky v oblasti rozvíjania dopravnej gramotnosti detí predškolského veku a priamo tak podporuje dodržiavanie bezpečnosti našich detí
na cestách. Príjemné dopravné dopoludnie a jazdu na nových dopravných
prostriedkoch si mohli vyskúšať aj deti z MŠ Mikula.
(ms)

Szüreti felvonulást tartottak

A Csemadok alapszervezete céljai között a szüreti ünnepélyek hagyományának felélesztése is szerepel. Ezt a célt az utóbbi időben nem nagy, városi rendezvények formájában, hanem szerényebb részvételű rendezvények
révén valósítja meg.
Október 8-án délután a Magyar Ház udvarán gyülekeztek az idei szüreti
felvonulás résztvevői, akik két lovaskocsit kísérve indultak a város utcáira.
Nem hiányoztak közülük az oroszkai Csemadok, a nagyölvedi Rozmaring
folklórcsoport és a lekéri Nosztalgia énekegyüttes tagjai. A menet megállt
a katolikus plébániánál, ahol Stanislav Illés esperes szimbolikusan megáldotta a termést. Énekelve és táncolva folytatták a menet tagjai a felvonulást,
amely során üdvözölték a mellettük megálló zselízieket, akiket borral és
pogácsával is megkínálták.
A szüreti felvonulást követően a Magyar Házban cigányzene, finom gulyás
és bor mellett folytatódott a szórakozás.
(šh)

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek

2. 10. Marek Mirjak, 5. 10. Dorina Ördöghová, 9. 10. Adam
Kóša, 10. 10. Hanna Fűri, 23. 10. Dominik Csontos, Artur
Ján Hámorník, 30. 10. Sofia Viktóriuszová

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

15. 10. Peter Hegedűs (Želiezovce) - Martina Kanovská
(Bratislava - Karlova Ves), Gabriel Jankulár (Strekov)
- Alexandra Ballová (Želiezovce); 22. 10. Norbert Tuhárszky (Želiezovce) - Martina Babinská (Levice); 29. 10.
Alexander Róža (Želiezovce) - Lýdia Mathiová (Malý
Šariš), István Zsigmond (Želiezovce) - Žofia Csákányiová
(Želiezovce); 7. 11. Peter Gaál (Želiezovce) - Lenka Grégerová (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Peter Martinec
14. 11.
Ján Sunyík
17. 11.
Drahoslava Slašťanová
Gejza Csuvara
18. 11.
15. 11.
Tichomír Bajkay 21. 11.
Zita Vajdová
19. 11.
Štefan Líška
23. 11.
Július Lakatoš
22. 11.
Zuzana Danielová 22. 11.
Alžbeta Klenková 26. 11.
Karol Križák
28. 11.
Dezider Daitš
26. 11.
Marta Rufusová 28. 11.
Ľudovít Baka
27. 11.
70
60
Mária Vámošová 02. 11.
Ján Šimko
04. 11.
Margita Hercegová 03. 11.
Ľudovít Turza
06. 11.
Štefan Félix
15. 11.
Judita Csurgaiová 07. 11.
Alžbeta Wursterová 20. 11.
Veronika Bliznáková 09. 11. Ľudovít Kuczy
22. 11.
Milan Szilágyi
13. 11.
Ondrej Daniš
27. 11.
Anna Bajkayová 27. 10.

Opustili nás – Elhunytak

1. 10. Július Fűry (Želiezovce, 63 r.), 4. 10. Ján Masný (Svodov, 80 r.), Ján Szebeni (Želiezovce, 49 r.), 15. 10. Vojtech
Molnár (Želiezovce, 82 r.), 20. 10. Zoltán Gubík (Želiezovce, 54 r.), Estera Boháková (Keť, 83 r.), 22. 10. Jozef Kakačka
(Želiezovce, 63 r.), 6. 11. Dezider Drozdík (Želiezovce, 86
r.), 10. 11. Emília Málašská (P. Vozokany, 90 r.)
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2013

31. 12. 2014

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

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

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

30. 10. 2016

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

992 610,29 €
10 928,14 €
1 502 972,80 €
-

UNI P A R K E T

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí
dňa 7. 11. 2016 vyprevadili na poslednej ceste nášho drahého pána

Erik Kyseľ

Jána Masného

VÁM PONÚKA

na svodovskom cintoríne.
Manželka, syn a dcéra s rodinami
Köszönjük minden rokonnak, barátnak, szomszédnak és
ismerősnek, akik 2016. november 7-én a szódói temetőben
elkísérték utolsó útján drága szerettünket
(16-19)

Ján Masnýt.

(16-22)

Felesége, fia és lánya családjaikkal

BRÚSENIE

31.12. 2015

nožov, nožníc, dlát, sekier a iné

Miesto

pre Váš
inzerát

Želiezovce - Svodov 108
pri hlavnej ceste * 0903 274 703

..

NAJVAČŠÍ VÝBER

• laminátových parkiet:
korkové, keramické a laminátové
• interiérové a fasádne farby
• polystyrénové lišty, rozety
• prechodové a schodové lišty VŠETKO
AKCIA NA INTERIÉROVÉ DVERE ZA SUPER
CENY
+ ZÁRUBNE A KĽUČKY

(16-09)

Položka

(16-18)

Spomienka
... čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 25. novembra uplynie 5 rokov, čo nás náhle opustila

Zuzana Eliadesová.

V našich srdciach budeš večne žiť.
S láskou spomínajú deti, vnúčatá, pravnúčatá, priatelia a známi.
Príďte sa zohriať bowlingovým večerom v zimných mesiacoch za akciovú cenu od nedele do
(16-20)
štvrtka za 6 €/h , v piatok a v sobotu za 9 €/h. Bowling bar Želiezovce
V priestoroch Záložňa Gold
na ulici Mierovej č. 18 v Želiezovciach.

Lacno predám použité, ale funkčné plynové kachle (gamatky). 0905 969 174
(16-21)

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

J. K. Rowling a kol.: Harry Potter a prekliate dieťa (Ikar,
2016)
Vždy bolo ťažké byť Harrym Potterom a nie je to ľahké ani
dnes, keď je prepracovaným zamestnancom Ministerstva mágie, manželom a otcom troch školopovinných detí.
Dominik Dán: Nežná fatamorgána (Slovart, 2016)
Richard Krauz má na stole tri staré nevyriešené vraždy
mladých dievčat, ktoré vrah znásilnil a zahrdúsil na lavičke
mestského parku.
Knihy pochádzajú z dotácie Fondu pre podporu umenia.

kniznicazeliezovce@gmail.com
kniznicazeliezovce.webnode.sk

Táňa Keleová-Vasilková: Si ako slnko (Ikar, 2016)
Je to príbeh všetkých dcér, ktoré tragicky prišli o svojich
otcov a nevedeli sa s tým vyrovnať, zmieriť, prijať smrť milovaného človeka.

A Városi Könyvtár könyvajánlata
(
7711000):
Victoria Holt: A francia királyné (I.P.C. Könyvek, 2008)
A lebilincselő, izgalmas, humort sem nélkülöző történet során az olvasó Európa nagy királyi családjainak mindennapi
életébe nyer betekintést.
Leon O´Forge: Bambusz-hercegnő (STB Könyvek, 2010)
Honnan tudhatod, mi a valóság, és mi csak álom? Egyáltalán:
létezik olyan, hogy valóság? A meditáció, mágia és a belső én
megismerésének a kérdéseit boncolgatja a könyv szerzője.
Julie Hearn: Nell. Egy boszorkány unokája (Orlando stúdió, 2007)
A boszorkányüldözések korában játszódó történet nemcsak
lebilincselően izgalmas meseszövésével, de különleges atmoszférájával is leköti az olvasót: kaland, humor, szenvedély,
mély életbölcsességgel fűszerezve.
A könyvek lakossági adományokból származnak.
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* Sport *
A közeli Nagyölved labdarúgócsapata nem
mindennapi sikert ért el a Szlovák Labdarúgó Kupa idei sorozatában. A Slovna
Cup néven futó versenysorozatba a második
fordulóban kapcsolódott be, amelyben 1:0
arányban legyőzte Érsekújvár csapatát. A
következő fordulóban értékes trófeát ejtett,
amikor az extraligás FK Senica együttesét
búcsúztatta, miután 1:1-es döntetlent követően 5:3 arányban diadalmaskodott a
büntetők során. A 4. kupafordulóban a
nagyölvediek a második ligás Igló együttesét
látták vendégül, és 2:1-es győzelem után búcsúztatták a sorozatból. A nyolcaddöntőben
nem mindennapi ellenfelet látott vendégül a
nagyölvedi gárda: 2600 (!) néző előtt a pozsonyi Slovant fogadta, és kiegyenlített küzdelmet követően a legszorosabb eredménynyel, 1:0 arányban maradt alul a többszörös
kupagyőztes ellenében.
(ik, foto: LV)

Futball-összegzés
A területi labdarúgó bajnokságok őszi
évadjának vége előtt a Zselízi Városi Sportklub
A csapata az V. liga keleti csoportjában a
10. helyen tanyázik, miután az eddig mérkőzéseken 5 győzelmet, 3 döntetlent, 5 vereséget és 18 pontot ért el. Az iúsági csapat 13. forduló után a IV. liga délkeleti csoportjában a 12. helyen áll 13 megszerzett
ponttal. 19 év alatti fiataljaink 4 győzelmet,
1 döntetlent és 8 vereséget könyvelhettek
el eddig. A 15 éven aluli serdülőcsapat
a 11. fordulót követően a 10. helyen áll
10 megszerzett ponttal, 3 győzelemmel,
1 döntetlennel és 7 vereséggel. A folyó
idényben csapataink közül a legjobban a
korosztályos III. liga délkeleti csoportjában
szereplő zselízi diákcsapat teljesít. 13 év
alatti labdarúgóink 11. forduló után 8 győzelmet és 3 vereséget követően 24 ponttal
a 2. helyen állnak. A városi sportklub csapatainak eddigi teljesítményét a klubelnök
Sokol László értékelte röviden.
„Az előkészületi gyerekcsapattal elégedettek vagyunk, 25–30 nagyon ügyes kis
labdarúgónk van ott, jelenleg éppen Zsolnán intézünk nekik egy tornát. A diákcsapat jelenleg a legjobban teljesítő gárdánk,
az 1–2. helyen tanyázik. A serdülőcsapat
idén kicsit gyengébben teljesít, több játékos
átlépett az ifikhez, és ezáltal megváltozott
a keret összetétele. Ez egy állandóan változó folyamat, jövőre akár ők lehetnek a
legjobbak. Az ificsapat szintén gyengébben
teljesít. A keretben generációs váltás volt,
többen jöttek a serdülőcsapatból, ezért
mostanában a 15–16 éves játékosaink 18
évesek ellen szerepelnek. Leginkább a felnőttek szereplése okozott csalódást, hiszen a
játékosok képessége bajnokság első helyeire
sorolná a csapatot. A szezonkezdéskor azt
a célt tűztük ki, hogy az első három hely

LABDARÚGÁS
egyikén végezzünk. Ez a jelenlegi állapot
ellenére még reális, hiszen ha csupán hazai pályán szereztük volna meg az összes
pontot, most a 2. helyen állnánk. Sajnos,
ilyen a futball. Meg kell azonban említeni,
hogy Közép-Európában talán egyetlenként kizárólag saját nevelésű játékost
szerepeltetünk az első csapatban. Ezért is
fontos, hogy már 5 éves koruktól foglalkozzunk a gyerekekkel.”
(ik)

Szerb győzelem
Szódón
A Szlovák Horgászszövetség zselízi
alapszervezete
megalakulásának
70.
évfordulója alkalmából 2016. október 8án kéttagú csapatok számára rendezett
horgászversenyt úszós horgászatban. A
zselízi alapszervezet vándorserlegéért kiírt
verseny idei, XXI. évfolyamát rendhagyó
módon a szódói víztárolónál rendezték
meg. A nemzetközi részvételű versenyen 11
kéttagú belföldi, magyarországi és szerbiai
(Mol, Dunagálos, Petrőc) partnercsapat
vett részt.
A viadalt a petrőci páros nyerte, mögötte a
zselízi alapszervezet csapata, a harmadikon
pedig a váci Stonfo helyezkedett el. Az A
szektor győztese a zselízi Dulai János lett
(1530 g), a B szektorban a szerbiai Mol
színeiben versenyző Török Vilmos (2520 g)
győzedelmeskedett.
Alapszervezetünk ezúton is köszönetet
mond Zselíz város önkormányzatának,
amely pénzügyi támogatást nyújtott
a
verseny
rendezéséhez,
valamint
mindazoknak, aki a szervezési feladatokban
segítettek.
(tf)

V. liga–kelet – felnőttcsapat
T. Lužany – Želiezovce 2:1 (0:0)
P. Kóša, M. Viglaš – G. Bencsík
Želiezovce - Podhajská 1:1 (0:1)
S. Rotík – P. Nagy
Marcelová – Želiezovce 3:0 (1:0)
L. Gere, N. Hausleitner, R. Vörös
Želiezovce – H. Vrbica 4:2 (2:1)
M. Dobiaš 2, P. Kokoška, S. Rotík – L.
Kováčik 2
Okoličná n/O – Želiezovce 3:1 (0:0)
M. Mészáros 2, M. Hrabovský – E. Štuller
IV. liga – délkelet – U 19 iúsági csapat
Veľké Úľany – Želiezovce 7:0 (6:0)
Želiezovce – Tvrdošovce 6:1 (3:0) D. Burín
3, D. Páchnik 2, A. Majtán
Marcelová – Želiezovce 1:1 (0:0) T. Kúdela
Želiezovce – Nový Život 2:1 (1:0)
A. Majtán 2
Okoličná n/O – Želiezovce 0:4 (0:0)
D. Páchnik 2, Z. Nagy 2
III. liga – délkelet – U 15 serdülők
Šahy – Želiezovce 3:1 (3:0) Á. Dudáš
Želiezovce – Hurbanovo 3:3 (2:1)
Á. Dudáš 2, K. Kovács
Šurany – Želiezovce 8:2 (4:2)
K. Kovács, J. Lakatoš
III. liga – délkelet – U 13 diákcsapat
Šahy – Želiezovce 1:2 (0:0)
K. Pompos, Zs. Miklós
Želiezovce – Hurbanovo 6:2 (2:1)
K. Pompos 4, L. Boťťan 2
Šurany – Želiezovce 2:4 (1:1)
D. Pizúr 2, L. Boťťan, Zs. Miklós
(nyf)
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Túróczy Lajos naplójából...
Zselíz, 1944. április 5-16-ig
Sok munkában egész megfeledkeztem naplóm
vezetéséről. Az időjárás mindig szép. Tavasz
jellegű. Sok munkánk van. Pestről kaptunk
ismerősöket. Jól vagyunk velük. A már megszokott mindennapi riadó sem maradt el.
Húsvétkor csak a keresztanyámnál voltam
öntözni. Szépen nőnek a kis csikóink. Többször voltam moziba, címeik Keresztúton, Szerencsés flótás. Jók voltak. Már az irodába nem
járok be. A tanár úgy egy időre berukkolt, de
ismét visszajött. A riadók minden nap előfordulnak. A palántáim szépen nőnek. Ezentúl
szebben és többet írok. Túróczy Lajos
Zselíz, 1944. április 16 – május 22-ig
Milyen nagy idő de még milyen. Sok minden
telt el azóta. Egy pár a sok közül.
Nagyon sok mozit láttam. Itt volt a színház
megint. Ott is voltam sokszor. Elnyílt minden
tavaszi virág, lassan lehet fürödni. A riadók
mindig kerülnek. A gabonák szépen nőnek.
Van itt egypár pesti gyerek. Ilyen hosszú
időről csak ennyit írok. Túróczy Lajos
Zselíz, 1944. május 22-től – június 24-ig
Sok idő de még milyen. Mennyi idő. Ezalatt
csak ezt a kevés bejegyzést írtam. Kezdjük,
mi történt azelőtt: Minden másképp lett. A
határba megnyőlt minden. Vele együtt az
itthoni élet, a kis csibék, libák, kacsák, a Csillag
és a Cigány, no még a három aranyos kiskutya
és kis macska. Sok mozit láttam. Általában
eddig nagyon jó mozik voltak itt. Volt már
kétszer meglátogatni az igazgató úr is. Ha
már a gazdasági iskolánál tartunk, akkor
meg kell említeni az iskolai kirándulást is,
mely Oroszka, Karolina, Nagypuszta (Kerekudvar) és Málason volt. Már június közepén
fürödtem. A víz jó volt. Holnap jó műsor
lesz. Meccs, mozi, cserkész műsor. No még
a meccseket majdnem elfelejtettem. A VII.
kerületet, Ipolyságot, Ferencváros ifit elég
szépen elnyúztuk. Most már a hosszú időből

más nem jut az eszembe.
Zselíz, 1944. jún. 28.
Vasárnap a csatai búcsún voltunk. Jól
éreztük magunkat. Hétfőn, kedden a
déli órákban légiriadó volt. Kedden egy
2 motoros német gépet lőttek le a határunkban. A lövésnél és égésénél én is
jelen voltam.
Zselíz, 1944. jún. 29 – júl. 6. Utóírás
Here kaszálások folynak A szőlőbe is
eljárunk dolgozni. Az időjárás nagyon
meleg.
Július 12.
Heréket gyűjtöttünk. Én mindig csak gerebléztem. Folynak a nyári munkák. Herét
hordtunk. Egy nagy kazallal lett.
Zselíz, 1944. július 15.
A nyulakat tettük rendbe. Összesen ennyi
nyulam van: 2 anyanyulam, 1 hímnyulam, 17
kisnyúl. Ez mindig változó.
Zselíz, 1944. július 16.
Vasárnap.
Júl. 19.
Előkészület az aratásra.
Júl 20 – 30-ig
ARATÁS. Cséplés. Légó őrségek.
1944. augusztus 21.
Vásár Nagysallón.
1944. augusztus 25.
Vásár Bényben. Eladtuk Csillag és Cigány
csikónkat.
Szeptember 4—5—6.
Levente foglalkozás.
1944. szeptember 21 – október 4-ig
Tengeri törés.
1944. október 4-én.
Igazgatói látogatás.
1944. október 16-án.
Beköszöntött az ősz. Őszi mélyszántás. Búza
vetés.

A Zelenyák 13-as győztesei
Csaknem száz versenyző vett részt a
közeli Lekéren megrendezett Zelenyák
tizenhármasa elnevezésű hagyományos
futóversenyen. A helyi önkormányzat és a
Dudich Ferenc Polgári Társulás által rendezett verseny 21. évadjában a következő
eredmények születtek. Az egyes kategóriák
győztesei: férfiak: 1. Marek Vidlička (Levice); férfiak (1976–1967): 1. Mário Ondriaš
(Topoľčianky); férfiak (1966–1957): 1. Tucsok
Róbert (Moča); férfiak (1956 és idősebbek): 1.
Peter Fašung (Prievidza). Nők: 1. Daniela
Havranová (Tlmače); nők (1976 – 1967):
1. Monika Kováčová (Levice); nők (1966–
1957): 1. Darina Vuongová (Žarnovica);
nők (1956 és idősebbek): 1. Szász Mária
(Tatabánya); hobby 4 km – férfiak: 1. Varga
Domonkos (Komárno); hobby 4 km – nők:
1. Helena Ondriašová (Topoľčianky); 1900
m (2001–2002 évfolyam): 1. Dominik Balaj
(Hronovce); 1300 m (2003–2004 évfolyam):
1. Prantner Ákos (Tát); 900 m (2005–2006
évfolyam): 1. Prantner Ákos (Tát); 600 m
(2007–2008 évfolyam): 1. Richard Kajtár
(Hronovce); 300 m (2009–2010 évfolyam):
1. Koszorús Balázs (Hronovce); 100 m
(2013–2014 évfolyam): 1. Lukáš Karásek
(Hronovce).
(r)

A zselízi kinológia 40 éve
(Befejezés.)
1991-ben a Zväzarm felszámolását
követően a garammikolai autóiskolában a
klubhelyiséget áttelepítették a mai helyére,
a mikolai mezőgazdasági szövetkezet
Garam
melletti
szivattyúállomására.
Ettől az évtől kezdve a kiképzőterületen
minden évben megtartották az általános
teljesítményvizsgákat az akkor érvényes
SVV-1 és IPO-1 vizsgarend szerint,
ugyanígy
évente
rendeztek
járási
kinológiai ligát az SVV-1 szerint,
téli védelmi versenyt Zselíz város
polgármesterének díjáért és különböző
egyéb versenyeket, amelyeken az egész
akkori
Nyugat-Szlovákiai
kerületből
– Pozsonyból, Pöstyénből, Nyitráról és a

környékről is – érkeztek érdeklődők.
Ezek a versenyek évente valósultak
meg 2006-ig, amikor csökkent a
kutyakísérők érdeklődése az ilyen jellegű
rendezvények iránt (valószínűleg annak
pénzügyi vonzatai miatt). A kiképzés
azonban tovább folytatódott, és immár a
klub fennállásával azonos 40 éves múltra
tekinthet vissza.
A Zselízi Kinológiai Klubnak jelenleg 32
tagja van, akiknek életkora 11-től 65 évig
terjed. A klub elnöke 1982-től Ivan Pál. A
kiképzők: Ivan Pál és Dulai József. A klub
gazdasági felelőse Baranyai Tibor, a kiképzés
során figuránsokként Tóth Gergely, Hajnovič
László és Peter Dimitrov működnek közre.
A kiképzés minden vasárnap 9:00–12:00

órakor folyik. A klub egész tevékenysége
természetesen az önkéntesség elvén és a
tagok aktív hozzáállásának köszönhetően
működik, legyen szó akár a terület
rendbetartásának során vállalt társadalmi
munkáról, akár a tagsági díj befizetéséről a
klub gondtalan működése érdekében.
Örömteli, hogy az utóbbi időben egyre
több fiatal jön a klubba, főleg leányok kisebb
kutyafajokkal, mint pl. border kólia és hasonlók,
akik megszerették a kinológiát, a hobbijukká
vált. Ez lehetővé teszi, hogy a városunkban ez a
tevékenység továbbra is fennmaradjon. Végül a
kinológiai klubnak minden jót kívánunk, hogy
városunkban a kinológia a további 40 évben is
sikeresen működjön.
Ivan Pál,
a kinológiai klub elnöke
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Épül a kültéri „tanterem” a zselízi Alapiskolában

Az iskolaudvar hozzátartozik az iskolás
gyerekek életteréhez. Különösen értékes területe az iskola egészének, sugallja, tükrözi
egy adott iskola arculatát. Számos életkorral
összefüggő igényt kell kielégítenie. A jó
iskolaudvar lehetőséget biztosít mozgásra,
sportolásra, játékra, ugyanakkor a kikapcsolódás, a tanulás és a pihenés színtere is kell,
hogy legyen.
E szempontokat követve tűztük ki célul, hogy az ideális iskolaudvart magunk
alakítjuk ki pályázatok segítségével, szülők,
támogatók bevonásával. Sokak kitartó, fáradságos munkájának és tenni akarásának,
valamint számos támogatónak köszönhetően
az Alapiskola udvarán június 1-jén átadtunk
egy többfunkciós mászókát csúszdával. A
játszótér megújulásával egy időben kültéri

„tanterem” létrehozását is célul tűztük ki.
Pályázaton 1000 € támogatást kaptunk a Nitrianska komunitná nadácia (NKN) nyitrai
és Nyitra környéki nem-kormányzati szer-

vezeteket és informális csoportokat
pénztámogatással segítő szervezetétől
a tanterem tetőszerkezetére. A 25
négyzetméter alapterületű, cseréppel fedett tetőszerkezetet néhány
önkéntes szülő, vállalkozó építette
meg. Felajánlásuknak köszönhetően
több száz eurót spórolhattunk meg a
költségvetésből. Tavasszal a padlózat
lerakását, a tanterem berendezését, a
környezet parkosítását és növénykert
kialakítását tervezzük.
Azt szeretnénk, hogy tanulóink minél
közelebb kerüljenek a természethez, minél több időt töltsenek a friss levegőn.
Lelkes hozzáállással, a szülők bevonásával
kevés pénzből is csodát lehet művelni.
Sokol Zsuzsanna, igazgatóhelyettes

27 millió euró többletforrással számol Nyitra megye jövő évi költségvetése
Nyitra megye a jövő évre nagyvonalú
költségvetést fogadott el, hiszen a kedvező
makrogazdasági viszonyok és a részadókból
befolyt többlet következtében 18 százalékos
növekedéssel számol, ami összesen mintegy
27 millió eurónyi többletforrást jelent. Nyitra
megye képviselő-testülete úgy határozott,
ezt a többletet a megye által fenntartott
intézmények dolgozóinak bérfejlesztésére,
közutak burkolat-felújítására és új beruházásokra kívánják fordítani. Az utakra a tavalyi
költségvetéshez képest 33 százalékkal többet,
összesen 8 millió eurót szánnak. Több jut az
oktatási, kulturális és szociális infrastruktúrára, fejlesztésre is, ami a társadalmi és szakmai
szervezetek, a helyi önkormányzatok számára kedvező hír. Az idei 220-220 ezer euró helyett jövőre 300-300 ezer euró jut a kulturális
és sporttevékenységek támogatásokra, az
idegenforgalom terén megvalósuló tevékenységek, beruházások pedig jövőre is 120
ezres kerettel számolhatnak. Tavaly a zselízi
szervezetek összesen több mint ötezer eurót
merítettek, ami arányait tekintve nem rossz

tendencia – mondta el a kedvező költségvetést ugyancsak megszavazó Csenger Tibor
zselízi képviselő.
Továbbra is nagy gondot jelent, hogy a
megyei harmadosztályú utakon, bár törvényileg tiltott a nehéz tehergépkocsik és szerelvények közlekedése, a ritka közúti ellenőrzés
miatt a gyakorlatban mindez nincs betartva.
Farkas Iván, az MKP képviselőcsoportjának
frakcióvezetője ezért javaslatot terjesztett be,
hogy a megyei hivatal helyezzen ki közlekedési tiltótáblákat az érintett szakaszokon.
Ezeket az utakat ugyanis nem 40 tonnás
szerelvényekre tervezték, így nem meglepő,
hogy a nagy terhelés alatt hamar tönkremennek. „Számos település számára megváltást
jelenthet az intézkedés, különösen ott, ahol
a falu főutcája egyben harmadosztályú út
is, így a nehéz tehergépkocsik forgalmának
jelentős csökkentésével remélhetően alábbhagy az utak és a környéken lakók házainak
károsodása is” – magyarázza Farkas Iván.
Hosszas kálvária után szeptemberben
befejeződött a Szete és Ipolypásztó közötti

közel 13 kilométeres útszakasz felújítása
is. Az útszakasz kivitelezésével több gond
is adódott az elmúlt években, de a régiós
képviselők ragaszkodtak a munkálatok elvégzéséhez. Ezzel befejeződött az Ipolyságot
Párkánnyal összekötő másodosztályú út
lévai járásbeli szakaszának teljes felújítása.
A jövő évi útfelújítási tervezetbe Csenger Tibor javaslatára újra bekerült a zselízi
Nálepka utcát Nagypusztával összekötő 4,2
kilométeres harmadosztályú szakasz. Egy
900 méteres szakaszon ugyan elkezdődött a
burkolatcsere, de átütemezés után a munka
megrekedt. A zselízi képviselő viszont ismételten kérvényezte a folytatást, amire újfent ígéretet kapott. A felújítás 2017 nyarán valósulhat
meg mintegy 400 ezer eurós beruházással.
A 2016-ban elkészült tervek alapján jövő
tavaszra megépül a többrendeltetésű pálya
is a két gimnázium részére 80 ezer eurós
költségvetéssel. A képviselő ígérete szerint a
gimnáziumok által ki nem használt időben a
város lakói is igénybe vehetik majd.
Csonka Ákos

Óriási megtiszteltetés ért egy zselízi zenészt
Aki otthon van a zselízi zenei életben, annak
biztosan nem kell bemutatni Balázs Patrik billentyűst, aki fiatal kora ellenére több zenekar
oszlopos tagja is volt, gyerekként egyenesen
Benkő Lászlótól, az Omega alapítójától tanulhatott, és több magyarországi vendégfellépést
is maga mögött tudhat már. Együtt zenélt
többek közt Zeffer Andrással, a P. Mobil, a
jelenlegi Mobilmánia billentyűsével is.
Korábban a helyi Stonehenge, immár 12 éve
az Ayers Rock zenekarban muzsikáló zenészt
óriási megtiszteltetés érte, hiszen az őszi turnéjára felkérte vendégzenélni a Pataky Attila
fia által vezetett Pataky Művek. Kezdetben
három fellépésre szerződtek a felek, melyek
Szarvason, Szabadkán és Kecskeméten valósulnak meg, ám az együttműködés olyan

jól alakult, hogy Patrik továbbra is a zenekar
kötelékében marad.
„Életem három legjobb fellépése volt a Pataky Művekben, óriási élmény. Eddigi zenészi
pályafutásom legjobb döntése volt, hogy
elfogadtam Balázs Nándi, a Pataky Művek
billentyűsének a felkérését, mert ő külföldön
dolgozik, és nem tud részt venni az összes fel-

lépésen. Rengeteget segített a dalokban, hogy
tényleg jól menjen minden. Sokat dolgoztam,
de leírhatatlan öröm, hogy eljuthattam idáig.
Óriási megtiszteltetés ilyen zenészekkel együtt
játszani gyermekkorom ikonja, az Edda előtt, azt
pedig máig nem tudom felfogni, hogy játszhattam Gömöry Zsolt Hammond-orgonáján.
Profi banda, profi stáb, hatalmas közönség,
ettől többet egy zenész nem kívánhat” – értékelte a kivételes lehetőséget Balázs Patrik.
Így további taggal bővült a Pataky Művek csapata, és a továbbiakban Patrik mint helyettes
billentyűs vesz részt a banda életében. Azt
viszont még nem tudja, hogy hazai közönség
előtt mikor mutatkozhat be. Elmondása szerint tervben vannak felvidéki fellépések is.
Csonka Ákos
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Új kerékpárút készül
A közeljövőben új kerékpárút vezet majd
a városból a Garam partjáig, tudtuk meg a
városvezetés tagjaitól. A kerékpárút nyomvonala a főúttal párhuzamosan halad az
Eurospinn telephelyétől a hídig. A Garamnál
a kerékpározók átjuthatnak majd a folyó
mellett haladó, a kis vízi erőmű beruházója
által építendő új kerékpárútra. A várost a
folyóval összekötő útszakasz előkészítése a
nyomvonal kijelölésével és a terep megtisztításával már megkezdődött.
A bozót eltávolítását a városi sportklub
tagjai végezték el október elején. „Szeretnénk köszönetet mondani a város vezetésének, amiért lehetővé tette, hogy a klub
bérleti díjon keletkezett tartozásait ilyen
módon, önkéntes munkával törleszthettük.

Önkéntes munkát városi közterületeken a
népművészeti fesztivál előtt is végeztünk a
parkban, majd most ősszel a kerékpárú előkészítése során. A klub tartozását ezzel teljes
mértékben törlesztettük, és ennek köszönhetően városi dotációt is kérhettünk, amelyet a
hátralék miatt mintegy 5 éve nélkülöztünk”
– közölte Sokol László, a városi sportklub
elnöke. Hozzátette, hogy a tartozást a Tipos
sportfogadó-iroda bérleti díján keletkezett
hátralék alkotta. „2012-ben végrehajtást
kezdeményeztek a VSK ellen még az előző
vezetőség által ki nem egyenlített számlák
miatt. Az egy évtizeddel korábban keletkezett 1900 eurós kötelezettségek 8600 euróra
nőttek, ami azt eredményezte, hogy a klub
nem tudta fizetni a bérleti díjat sem.”

Ideiglenes befogadók kerestetnek
Hálátlannak tartja a világot? Őszinte
kapcsolatot szeretne? A rövidülő napok
és az őszi időjárás búskomorrá teszik, és
egyszerűen csak társaságra vágyik? Van
megoldás...
Akár egy olcsó reklámszöveg is kezdődhetne a fenti mondatokkal, de ezúttal teljesen komolyan a dolog. Egy zselízi, tisztán
önkéntes alapon tevékenykedő állatmentő
ideiglenes befogadókat keres a megmentett
állatok számára. Novosad Mónika: „Olyan
emberekre lenne szükség, akik hajlandóak
lennének befogadni, ideiglenesen helyet
biztosítani, és szeretni a megmentett állatokat. Semmi más feladatuk nem lenne, minden egyéb – az étel, az állatorvosi ellátást,
az új otthon keresése – biztosított. Fizetést
nem tudok adni, viszont nincsenek a kutya
körül kiadásaik, és meglesz az a jó érzésük,
hogy segített egy ártatlan teremtményen.”
Mónika szerint a helyzet az utóbbi időben egyre rosszabb, nincs olyan hét, hogy
ne lenne megmentenivaló állat. Az elmúlt
héten például 7 kutyának kellett ideiglenes
otthont találnia, mindezt munka után, szabadidejében. A mentésre küldetésként tekint, másként talán nem is lehetne csinálni,
hiszen rengeteg stresszel, utánajárással, intézkedéssel, és nem utolsó sorban kiadással
jár. „Teljesen önkéntes alapon teszem, saját
pénzből fedezem a kiadásokat – a kiutazást,
az állatorvosi ellátást, az ideiglenes otthon,
majd az új gazdi keresését, az ideiglenesen
elhelyezett állatok etetését, nem kapok támogatást senkitől. Azért mentem az állatokat, mert nincs szívem nem segíteni, elfordulni tőlük. Főleg Zselízen tevékenykedem,
de mentettem már kutyát Sáróban, Bátorkeszin, legutóbb pedig egy magyarországi
gyepmesteri telepről, ahol egy idős kutyát
el akartak altatni, mert nem volt számára
hely. Azóta Nagyszombatban van ideiglenes
otthonban, és keresi új otthonát. És voltak
kismacskák is.”
Zselízen nincs menhely, ezért gyakran

gondot jelent az állatok elhelyezése. Mónika szerint is az egész tevékenységben a
legrosszabb a helyhiány. „Amikor értesülök
egy megmentésre váró kutyáról, rögtön
készítek neki egy albumot a facebookon,
elkezdem hirdetni. Tavasszal egy kutyust
mentettem, aki 5 éven át egy fél méteres
láncon élte életét, alig tudott bebújni az
óljába, a szeme be volt gyulladva, tele volt
férgekkel. Facebook-albumát egy nap leforgása alatt ezren osztották meg, és vagy
15 érdeklődő írt, hogy szeretné örökbe
fogadni. Két nap múlva már vittük is az új
otthonába, Trencsénbe. Leírhatatlan, menynyire boldog volt, amikor először levettük a
láncról. Az út során egy pillanatra se vette le
rólam a tekintetét, még most is könnyes lesz
a szemem, ha rá gondolok, mennyire hálás
volt szegény. A gazdijai havonta küldenek
róla híreket, fényképeket. Számomra nincs
ettől szebb érzés.”
Mónika szerint általában mindig akadnak
emberek, akik segítenek, de sajnos gyakran
távolabb laknak, így ilyenkor minden egyéb
kiadás mellett még a kutya szállítását is
intéznie – és fizetnie – kell. „Egyik nagyon
segítőkész helybéli ideiglenes befogadóm
Reisch Timike családjával, ők már számtalanszor segítettek, amiért nagyon hálás
vagyok nekik, mint ahogy mindenkinek,
aki eddig segített. A legnagyobb segítség az
lenne, ha Zselízen és környékén többen is
jelentkeznének olyan kedves emberek, akik
ideiglenes befogadással vagy fuvarozással
segíteni tudnák munkámat. Ha valaki jelentkezik, elteszem az elérhetőségét, szükség esetén felhívom, és megkérdezem, hogy
tudja-e az adott állatot egy időre vállalni.”
Egy-egy állat tehát csak akkor kerül az
ideiglenes befogadóhoz, ha annak megfelel
a mérete, kora stb., hiszen Mónika szerint
vannak pl. olyan kisgyermekes befogadók,
akik csupán kölyökállatokat tudnak fogadni. Ha tehát őszinte kapcsolatot szeretne
vagy társaságra vágyik, szívből jövő és

A kerékpárút előkészületi munkái a
töltés építésével folytatódnak majd, amihez
a Posta utcai családiház-építés előkészületei
során összegyűlt földet és építési törmeléket
is felhasználják.
(ik)

Zöld iskola –
ünnepi díjátadó

Megértük hát ezt az ünnepi pillanatot.
2016. október 5-én Pozsonyban a Tükörliget művelődési házban megtartották a Zöld
iskola program 11. évfolyamának ünnepélyes eredményhirdetését. A versenybe a mi
óvodánk – a zselízi Katicabogár óvoda – is
bekapcsolódott. A Lévai járásban egyedüli
óvodaként már harmadik alkalommal
védtük meg a Zöld iskola címet, hiszen a
végső értékeléskor sikeresen teljesítettük
a programot. Az oklevelet Juraj Hipštől, a
Živica polgári társulás etikai és environmentális nevelési központ igazgatójától
óvodánk képviselői vették át: Kállai Ildikó
igazgató, Gizela Kováčová koordinátor és
tiszteletbeli vendégként Csicsman Diana, a
Zselízi Városi Hivatal elöljárója is.
Büszkeséget éreztünk, mert újra a díjazott
iskolák között lehettünk. Két év alatt rengeteg érdekes rendezvényt tartottunk. Tudjuk,
jó ügybe kapcsolódtunk be. A díj, amit Pozsonyból hazahoztunk, minden gyermek,
pedagógus és nem pedagógiai alkalmazott,
szülő és szponzor érdeme, akik két év
alatt aktívan bekapcsolódtak a Zöld iskola
programba. Nagyon örülünk a sikernek, és
a Zöld iskola környezetvédelmi programot
idén is folytatjuk. Köszönjük mindenkinek,
akik bekapcsolódtak és támogatták a Zöld
iskola gondolatának terjesztését.
Gizela Kováčová, koordinátor
egyúttal ésszerű döntésnek tűnhet a Novosad Mónika által felkínált lehetőség. Ha
megszületett a döntés, hogy ilyen módon
szeretne segíteni az állatokon, jelezze ezt
Mónikának a novosadmonika1@gmail.com
email címen.
(ik)
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összefogás
rossz gazdasági helyzet miatt nem adott
támogatást, és képviselőként ez ügyben
nem tehetett semmit.
– Tudom. Mégis, a helyzet most javulóban
van, újból megkezdték a támogatások odaítélését. Jóváhagytak nekünk 8000 eurót, amit
köszönünk. Sportoló vagyok, azért lettem képviselő, hogy segítsek a sportnak, és amikor ez
nem sikerül, úgy tűnik, hogy gyenge képviselő
vagyok. De a városi testület képviselőjeként
tudatosítanom kellett, hogy a városban vannak
fontosabb dolgok is. Ezért a sport miatt nem
csapkodtam az asztalt, nem igyekeztem minden áron pénzt szerezni, mert láttam, hogy iskolák is vannak itt, melyek nincsenek rendben,
és óvodák, utak, járdák.
Jövőre ünneplik a zselízi labdarúgás megalakulásának 100. évfordulóját. Hogyan
készülnek a jubileumra?
– Az első gondolat egy könyv megjelentetése
volt. Elkezdtem gyűjteni az anyagot, a fényképeket, de valahogy megállt a dolog, lehet,
hogy csak egy kalendárium lesz belőle. Attól
függ, ki és hogyan segít. De 100 év mégiscsak
100 év, és ezt illene méltóképpen megünnepelni. Beszéltem erről a város vezetésével, ígéretet
adtak, tehát valami lesz. Tárgyalunk még ez
ügyben, konkrétabb információkkal néhány
hét múlva rendelkezem majd.
Örülnék, ha az épületet kicsit rendbe tudnánk
tenni. Emlékszem arra, amikor 1980-ban
idekerültem Zselízre, a sportpályának tekintélye volt az ellenfeleknél. Most azonban már
visszájára fordult a helyzet. Mi vagyunk azok,
akik csodáljuk és irigyeljük más klubok feltételeit, függetlenül attól, hogy városi vagy falusi
csapatról van-e szó. Miközben a sportpályánk
gyönyörű környezetben van. Nem tudom, mibe
kerülne a higiéniai rész javítása, az ablakcsere… Jó lenne, ha sikerülne, és további 100 évig
szolgálna.
Ha megkérdezném, hogy a sportklub elnökeként mit szeretne elérni, azt a választ
kapnám, hogy a stadion javítását?
– Igen, de többet is el szeretnék érni. Szeretném,
ha az összes korcsoportos csapatunknak megfelelő felkészülési feltételei lennének az egész
hét folyamán, hiszen ez a sikeres bajnoki szereplés és a jó helyezés alapja. Azt is szeretném,
ha nőne az aktív labdarúgók száma, hogy a
sportpálya minél jobban ki legyen használva,
és nemcsak a futballra. És ha a stadion környezete és épülete minél jobban képviselné
városunkat. Nagyon szeretném, ha az emberek tudatosítanák, hogy polgári társulásunk
munkája a napi felkészülésen alapul. Mi hétről
hétre képviseljük a városunkat. Felnőttekkel,
iúsággal, gyerekekkel, utánpótlással. Az, hogy
3 csapat szombaton, egy pedig vasárnap játszik
egy bajnoki mérkőzést, egy hét történése. És ez
csak a munkánk kicsúcsosodása. Hétfőn két
csapatnak van edzése, kedden is, szerdán mind
a négynek, csütörtökön háromnak, pénteken
négynek. Rendszeres munka a gyerekekkel, fia-

talokkal. Hogy miképp szerepelünk, az megint
más kérdés. Némely csapat jól áll, mások nem.
De a sportban ez már csak így van.
Hogyan tudja összeegyeztetni vállalkozását az edzői, klubelnöki és képviselői
teendőkkel?
– Talán nem is kell mondanom, hogy a vállalkozáson kívül ezek mind önkéntes alapon
működnek. De így alakítottam ki. Bár nem
mindig működik így. Képviselőként dolgozom
még mindkét alapiskola, a magyar gimnázium, a szabadidőközpont iskolatanácsában is. A
városi dotációs bizottság tagja
is vagyok. Sok ez, néha már elgondolkodom, hogy a klubelnöki
teendőket átengedem másnak.
Nem könnyű, és sokszor a család
rovására megy. Szerencsére, nagyon toleráns családom van.
Akkor lett képviselő, amikor
Bakonyi Pál polgármester
második választási időszaka
kezdődött, újra megválasztották, amikor Juhász András lett
a polgármester. Második választási időszakban képviselő,
ami már alapot ad az összehasonlításra. Úgy gondolja, hogy
a város jó irányban halad?
– Hiszem, hogy igen. Bár eredetileg nem akartam képviselő
lenni, végül örülök, hogy az
lettem. Addig a sportnak és az
üzletnek szenteltem az időmet.
A helyi politikában más típusú
emberekkel is találkozhattam,
sokat tanultam, és sok dologra
másképp tekintek.
Nem szívesen bírálnám a régieket, ezért nem szeretnék hasonlítgatni.
Úgy gondolom, hogy ha egy polgármestert
másodjára is megválasztanak, alábbhagy a
lendülete. Szerintem ez így volt. A mostani polgármester új, sok az energiája, látni, hogy valamit akar. Lehet, hogy túl sok mindent egyszerre,
de úgy tűnik, jó irányban halad.
Mi a véleménye a városközpontban levő
szabad terület beépítéséről?
– Megszavaztam én is, annak ellenére, hogy van
vállalkozásom. Ezért meg tudom érteni azokat,
akik félnek. Értem azokat a véleményeket, hogy
a nagy üzletek a város szélén kapjanak helyet.
Csakhogy a fejlődés másfelé megy. Amíg ez a
terület ilyen üres lesz, érdekes lesz a beruházók
számára.
Én is el tudok képzelni a városközpontban pl.
egy új reprezentatív kultúrházat könyvtárral,
kis parkkal, padokkal, kisebb játszótérrel…
És saját pénzből egyelőre lehetetlen kiépíteni a
városközpontot.
Vannak emberek, akik nagy üzleteket szeretnének, s nekünk vállalkozóknak meg kell ezzel
békélnünk. Néha a konkurencia jót tesz, mert

felrázza az embert. Ilyen az élet.
Képviselőként mit szeretne elérni?
– Szeretném, ha Zselízen a dolgok jobban
mennének. Nemcsak az iskolák, utak, járdák,
de pl. a strandfürdő is. Nem kell, hogy olyan
legyen, mint Párkányban, elegendő lenne, ha
nekünk zselízieknek szolgálna. Sokan, köztük
az ismerőseim is, arról beszélnek, el kell innen
menni, mert itt nincs semmi. A családom és
én azonban szívesen élünk itt. Ha igényünk

van a nagyváros zajára, nem okoz problémát
elutazni Nyitrára, Budapestre, Pozsonyba vagy
Bécsbe. Szeretném, ha Zselíz nyugodt kis város
maradna, ahol az emberek büszkék arra, amijük van, és kölcsönösen tisztelik egymást.
Szeretné megváltoztatni az embereket?
– Nem szeretném őket megváltoztatni. Mi,
emberek már csak ilyenek vagyunk. Az életben
felmerülnek olyan helyzetek, amikor döntéseket
kell hoznunk, amelyek vagy előre visznek, vagy
ellenkezőleg.
Szeretne még valamit hozzáfűzni?
– Nem azért vagyok képviselő, hogy a saját
érdekeimet helyezzem előtérbe. Tudom, hogy
a városban és a városrészekben sok probléma
van. Örömmel élek itt, és remélem, hogy tetteimmel hozzájárulok ahhoz, hogy a sok problémának legalább egy kis része megoldódjon, és
mindenki jobban éljen. Én tényleg hiszek abban, hogy jót tenne nekünk a kevesebb bírálat
és a több összefogás. A többi előbb vagy utóbb
megoldódik.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko
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Jót tenne nekünk a kevesebb bírálat és a több
Sportolóként és vállalkozóként ismert. 2009-től
a
városi
sportklub
elnöke. Már a második
választási időszakban
a zselízi városi képviselő-testület
tagja.
Felszólalásai a testületi
üléseken rövidek és
lényegre törők, szerény
ember benyomását kelti. Sokol László.
Zselízről származik?
– Nem. 1961-ben születtem Surányban. Akkoriban Baracskán laktunk, onnan költöztünk fél
évvel később Zselízre. 1963-ban letelepedtünk
Szódón, ahol a szüleim a mai napig is élnek.
Jómagam 1986-ban költöztem Zselízre, azóta
zselízinek érzem magam.
Tehát a gyermekkorában Szódón élt?
– Igen. Ott jártam óvodába, ami nagyon szép
volt, ezért bánt, hogy most az enyészeté lett.
Ott végeztem az alapiskola első négy osztályát
is. A négy évfolyam egy osztályteremben volt.
Az ötödik évfolyamtól kezdve a zselízi alapiskolába jártam.
Mivel foglalkozott gyerekkorában, mi szeretett volna lenni?
– Nagyon szép gyerekkorom volt. Mindenkinek
ilyen gyerekkort kívánok. Tipikus falusi ember
vagyok, a Garam mellett nőttem fel. Mi, fiúk
ott voltunk reggeltől estig. A Garam mellett
volt a focipálya. Abban az időben nem volt sok
lehetőség más sportot űzni, focizni azonban
mindenki tudott, ki jobban, ki gyengébben.
Utána még röplabdáztam, kosaraztam, futottam, és több versenyen is részt vettem, valamint pingpongoztam is…
Tehát a sport. Ez határozta meg a továbbtanulást is?
– Túrócszentmártonba szerettem volna menni
katonai középiskolába, a vizsgákat sikeresen
le is tettem, mégsem vettek fel. Egy újonnan

létrejött, főleg szociális jogra szakosodó katonai szakközépiskolát ajánlottak a morvaországi Holešovban. Négy évig jártam oda, amikor
rájöttem, hogy a katonaélet nem nekem való.
Egy hónappal az érettségi előtt kellett volna
aláírnunk a munkaszerződéseket, amelyek
szerint nyugdíjas korunkig a katonaság kötelékében dolgoztunk volna. Több osztálytársammal együtt ezt elutasítottuk, és otthagytuk
az iskolát. 1979-et írtunk. Nem volt egyszerű.
Mivel a politikai oktatást a belügyminisztérium finanszírozta, a szülőknek vissza kellett
fizetniük a taníttatásom költségeit, több tízezer
koronát. A katonaság maradékát is le kellett
szolgálnom. Nyolc hónapra Chebbe kerültem
határőr-szolgálatra. Kemény katonaság volt.
A kötelező katonai szolgálatról 19 évesen
tértem haza, középiskolai tanulmányaimat
a zselízi gimnáziumban fejeztem be. Szerettem
volna testnevelési és sportfőiskolára járni, de
nem volt jó a kádermegítélésem.
Az iskolát politikai okokból hagyta ott?
– Nem, egyáltalán nem. Még csak azt sem
mondhatom, hogy rossz lett volna. A sport
miatt kerültem oda, és érvényesültem is a sport
terén. Az iúsági ligában játszottam, majd 17
évesen a kerületi bajnokságban szereplő RH
Holešov A csapatának tagja lettem. 1978-ban
iskolai csapatunkkal csehszlovák rekordot döntöttünk teremlabdarúgó-maratonban. 34 órán
át játszottunk szünet nélkül. Dzsesszgimnasztikáztam is egy csapatban, ahol a fiúk a katonai
iskolából, a lányok pedig a pedagógiai iskolából jöttek. Kétszer csehszlovák bajnokok is
lettünk. Ami viszont zavart, hogy az iskola
elvégzése után az ember elkötelezte magát a
hadseregnek, én pedig ezt nem akartam. Szívesen emlékszem vissza ezekre az időkre, és sok
barátom van abból az időszakból. 30 év után
volt az első találkozónk. Felejthetetlen volt.
A gimnázium befejezése után hol helyezkedett el?
– Először Nagypusztán, a nehézgépipari üzemben dolgoztam. 1981-ben Zselízen a műszaki
szolgáltatások védnöksége alatt jó focicsapat
formálódott. Raktárosként dolgoztam a
műszaki szolgáltatásoknál, és hasznos tagja
lettem a futball-szakosztálynak. Ezekben az
években építettük fel az autókempinget, majd
a szabadtéri színpadot is, ezeknek voltam
a gondnoka. Egy ideig felügyeltem a menedékházat és a futballstadiont is. Közben megnősültem. Amikor 1989-ben kitört a bársonyos
forradalom, Léván, a Szlovák Nemzeti Ligában
játszottam. A forradalom után vállalkozást
indítottam, a mai napig is ezzel foglalkozom.
Feleségem a magyar alapiskolában dolgozik.
Két gyermekünk van, a 29 éves Zsuzsanna és
a 16 éves László.
Hogyan kezdett el vállalkozni?
– Bevallom, hogy a kíváncsiság vezérelt a
vállalkozáshoz. A kommunizmus utáni első
években új, izgató érzés, és óriási kihívás volt.
Később úgy alakítottam vállalkozásomat,

hogy minél több időt tudjak szentelni sport-,
majd később társadalmi tevékenységemnek
is. Először volt egy sportszerüzletem, majd az
egykori Jednotától béreltem a Zselízen Polákháznak ismert épületet, amelyet a későbbiek
során megvásároltam és felújítottam. Négy
üzletem volt, de mára csak a virágüzletet hagytam meg, a többi helyiséget bérbe adtam.
Miért döntött úgy, hogy indul a képviselőválasztáson?
– Soha azelőtt nem érdeklődtem ez iránt. Egyszerű, gyakorlati embernek tartom magam, a
politika távol áll tőlem. De olyan érzésem volt,
hogy ebben a városban a sport kevés segítséget
kap, és a képviselő-testületben erősíteni kellene
ezt a segítséget. A városnak volt sportreferense,
de munkaköre és jogkörei nem voltak behatárolva, így munkája sem lehetett hatékony.
Első képviselői időszakomban megszűnt ez
a munkakör, ami szerintem elhamarkodott
döntés volt. A megszüntetés helyett át kellett
volna értékelni és konkretizálni a feladatát.
Szóval amióta képviselő vagyok, minden még
rosszabbra fordult.
Ezt nem gondolja komolyan...
– De igen. Klubelnökként fel tudom mérni szakosztályunk működési feltételeit. Közel öt éve
nem kaptunk semmilyen támogatást. A Szlovák Labdarúgó Szövetség partnerei vagyunk.
Kevesen tudják, hogyan működik ez, és menynyibe kerül. Csak egy példát mondok. Tavaly
a negyedik ligában játszottunk, egy bajnoki
mérkőzésért 300 eurót kell fizetni a bírónak,
az iúsági csapat esetében ez 50 euró volt, és
van még két ifi csapatunk, melyek esetében kb.
40 euró ez a kiadás. Ha összeszámolják, kijön,
hogy egy hétvégén, amikor idehaza játszik
mind a négy csapatunk, 390 euróba kerülnek
csak a játékvezetők. Ha kint játszanak, az
utaztatás kerül plusz pénzbe. Egy hónap alatt,
ha két meccset játszunk itthon és kettőt idegenben, a kiadások meghaladják az ezer eurót. A
szövetségnek fizetnünk kell a regisztrációért,
a piros és sárga lapokért, mindezt összeadják.
Aztán megérkezik az 1200 eurós számla, és
ha valamit nem fizetünk ki időben, büntetést
kapunk. Emellett biztosítani kell az edzések feltételeit és a felszerelést. A stadion egy 1967-ben
épült objektum, ahol 49 éve semmit sem javítottak, egyetlen zuhanyt sem, csak egy férfi WC
működik, ahol nem lehet szellőztetni, mert az
ablakokat biztonsági okokból beszögelték. Nem
panaszkodom, csak a tényeket sorolom. Nem
lehet nem megemlíteni, hogy a stadion energiaköltségeit a város állja. A támogatók segítsége,
a vezetőség, a játékosok, a klubtagok, szülők és
szurkolók áldozatvállalása nélkül a klub nem
maradna fenn. Néha az az érzésem: varázslók
vagyunk, hiszen biztosítani tudjuk, hogy úgyahogy működjenek a dolgok.
Válaszából kitűnt, hogy a sportklub elnökeként nehéz helyzetben van, a testület
képviselőjeként pedig túlságosan önkritikus. A polgári társulásoknak a város a
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Egy befektető bevásárlóközpontot építene

A város központjában levő Béke utcai
szabad terület már régóta csábítja a befektetőket, ez idáig azonban a kereskedelmi
egységek építésére vonatkozó törekvéseik
sorra meghiúsultak. A hosszú évtizedekig
beépítetlen terület csak apró lépésekben
épül be, a nyolcvanas években a családi házsor lerombolása óta az ún. prérin csak egy
lakóház, valamint a külföldi Lidl áruházlánc
kiskereskedelmi egysége épült fel. A helyzet
azonban a jövőben megváltozhat.
A terület hasznosítása iránt egy ingatlanfejlesztő társaság érdeklődik, amely a Béke
utca, az Úttörő utca, a Sacher utca családi

házai, valamint a Lidl által határolt területen
egy ún. retail boxot, tehát üzletközpontot
építene, több különálló üzlettel. A befektető
szerint a beruházás a városba új üzleteket,
szolgáltatásokat, pihenést és szórakozást
hozhat.
A beruházó egy L alakú épületkomplexum
felépítését kínálta fel a városnak, amelyben
néhány önálló üzletegység létesülne. A
lehetséges érdeklődők közt a Billa, a DM,
a Jysk, valamint a KIK üzletláncot emlegetik, de egy kínai vállalkozót is érdekel a
lehetőség. „Ha sikerülne megvalósítani ezt
a beruházást, szeretnénk biztosítani, hogy

Építési telkek keletkeznek a Posta utcában
Az egykori vágóhíd melletti, a Garam
melletti töltés és a Posta utca között elterülő
parcella 2011-ben jutott a város tulajdonába,
miután az önkormányzat termőföld ellenében
cserélte el az ingatlant a helyi mezőgazdasági
szövetkezettel. A város ezáltal olyan telket
szerzett meg, amelyen évtizedek óta illegális szemétlerakatok képződtek, amelyre
rengetegen hordtak építkezési törmeléket,
biohulladékot és háztartási hulladékot.
Néhány éve családi házak építésére
szánt területként került be ez a terület a
városrendezési tervbe. Ahhoz, hogy fel
lehessen parcellázni, és eladásra kínálni az
érdeklődőknek, előbb fel kellett számolni a
szemétdombokat, és meg kellett tisztítani a
telket.
„A Posta utcán található, az erdészház
és a volt vágóhíd közötti parcella is olyan
terület, amelyeket rekultiválni szeretnénk. Ha
sikerül felszámolnunk az ott található rendetlenséget, 10–12 családi ház építésére alkalmas parcellát tudnánk ott kialakítani. Arra is
szükség lenne, hogy a közeli vágóhíd látképet
rontó épületmaradványait eltávolítsák. Minden jogi lehetőséget kihasználunk arra, hogy
ezt a tulajdonos meg is tegye” – nyilatkozta
Juhász András polgármester.

Haris Péter, a városi hivatal vagyongazdálkodási osztályának vezetője: „Dolgozunk a
szemétlerakat eltávolításán. A közbeszerzést
az Eurospinn K. nyerte meg, amely rendelkezik a szükséges gépekkel. Tavasszal
buldózerrel egy helyre összpontosítottuk a

hulladékot, ebből jelenleg elkülönítjük a termőföldet, amelyet máshol fel tudunk használni. A megmaradt hulladékot osztályozzuk, és a
hulladéktelepen helyezzük el. A vágóhíd előtti
területet is kitisztítjuk, majd ezt követően rekultiváljuk a fürdő területével együtt.” A Posta
utcai illegális hulladéklerakat felszámolására a
város 43 ezer eurós támogatást nyer a Környezetvédelmi Alaptól.
(šh)

az üzlethelyiségek egyikét helyi vállalkozó
kapja meg. A beruházó természetesen megfelelő számú parkolóhelyet is létesítene. Ragaszkodni fogunk ahhoz is, hogy a beépített
terület mellett pihenőövezetet is kialakítson,
zöldsávval, játszótérrel vagy sportpályával”
– nyilatkozta Juhász András polgármester.
A befektető által elkészített tervek szerint kb.
3200 m2 területű bevásárlóközpont épülne,
mellette pedig 86 parkolóhelyet létesítenének. A befektető elképzelései szerint az
építkezés jövő júliusban elkezdődhetne, az
üzletek megnyitását 2017 novemberére tervezik.
(ik)

Megállók az út
mindkét oldalán

SZÓDÓ (ik) – Ha minden a tervek szerint halad, a szódóiak rövid időn belül fedett buszmegállókban várhatják a Zselízre
tartó autóbuszokat. A városrészben csak
az út északkeleti oldalán, Léva irányában
állnak fedett megállók, miközben számos
szódói lakos, főleg iskolások Zselízre
utaznak, és az út túlsó, délnyugati oldalán
kell felszállniuk a városba tartó buszra.
Mivel az út túlsó oldalán mindeddig
nincs fedett megálló, rossz idő esetén az
utasok az út község felőli oldalán álló
buszmegállókban kényszerülnek várni
a Zselízre tartó autóbuszra, amely érkezése előtt mennek át az úton. Ez a gyakorlat
sokak szerint veszélyes, elsősorban a téli
időszakban, amikor reggel még szürkület
van. Emiatt a szódóiak többször is kérték
már, hogy gyalogosátkelőket jelöljön ki,
ill. a az út másik oldalán fedett megállókat létesítsen. Kérésük a városi hivatal
tájékoztatása szerint meghallgatásra
talált, hiszen már folyik az építési engedélyeztetés. A szódói buszmegállókra
a város idei költségvetésében 5000 eurót
különítettek el.
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említette meg. A polgármester
végül kijelentette, hogy a városi
rendőrség egy héten belül feltérképezi a városban a nehezen
belátható útkereszteződéseket az
egész város területén.
A testület jóváhagyta az
iskolák és iskolai intézmények
elmúlt tanévben elért nevelési
és oktatási eredményeiről szóló beszámolót. Jóváhagyta az
iskolatanácsok összetételének
változásait a fenntartói képviselők körében megvalósult személycserék nyomán, tudomásul
vette a határozatok teljesítéséről
és az interpellációs hozzászólások
megválaszolásáról szóló beszámolót. Tudomásul vette a város
2015-ös individuális és konszolidált zárszámadását. Csenger
Tibor egy képviselői csoport
kezdeményezésére
javasolta,
hogy a polgármester fizetésének
mozgórészét a testület 20%-ról
45%-ra
növelje.
Javaslatát,
amelyet a testület jóváhagyott,
a város javuló pénzügyi helyzetével, kötelezettségeinek időbeni
kiegyenlítésével, a végrehajtott
városi beruházásokkal és a polgármester szakmai felkészültségével indokolta.
A városi költségvetés 3. idei
módosítását a város közgazdásza
szerint a valós helyzettel való
összehangolás követelte meg. Monika Tomeková azt is elmondta:
hogy a módosítás további célja,
hogy a vártnál magasabb bevételekhez igazítsa a kiadásokat.
Rövid vita erejéig a testület a
város szerkezeti felépítésének
módosításával is foglalkozott,
amely
néhány
munkahely
megszűnésével járt. Képviselői
kérdésre reagálva Juhász András polgármester kijelentette:
e posztok végérvényesen megszűntek, nem lesznek betöltve a
jövőben. A testület a továbbiakban telekvásárlási kérvényekkel
foglalkozott, és tárgyalt a város
tulajdonában levő mezőgazdasági területek bérbeadásáról is.
Az egykori szódói óvodaépület
bérbeadásának kérdését az ingatlan állapotának alaposabb
megismerése céljából a plénum
elnapolta.
A polgármester tájékoztatta
a testületet arról, hogy a város
pályázatokat készít elő a T18-as
tornaterem és a magyar tan-

nyelvű alapiskola felújítására.
Megállapította, hogy jelenleg
leállították
a
projektumok
értékelését, a közeljövőben
azonban jelentősen felgyorsulhat a pályázati tevékenység,
mivel országosan csupán 1,36
százalékos szinten tudtuk meríteni az uniós alapokat. A testület
tudomásul vette a tájékoztatást,
és jóváhagyta a két városi ingatlan felújítási pályázatainak
előkészítését. Tudomásul vette
a bérleti díjak utáni hátralékok
aktuális állapotáról, valamint
behajtásuk eredményeiről szóló
beszámolót is. A képviselők
foglalkoztak Miroslav Hasznos
beadványával, amelyben adócsökkentést kért, és javasolta,
hogy tekintsenek el a késedelmi
pótlékoktól. Marianna Šedivá
szakmai magyarázatát követően,
amelyből kiderült, hogy a képviselő-testületnek nincs jogköre
dönteni e kérdésben, a kérvényt
tudomásul vették.
A
szakmai
bizottságok
munkáját elnökeit értékelték. A
polgármester ennek apropóján
felvázolta a szabadidőközpont
aktuális helyzetét. Megjegyezte: azért nem az intézmény
alkalmazottai közül nevezte ki
a megbízott igazgatót, mert az
utóbbi időszakban a szabadidőközpontban bizonyos pénzügyi
korlátok átlépését tapasztalta,
és általánosan elégedetlen volt
az intézmény tevékenységével.
Példaként hozta fel, hogy a szabadidőközpont csupán egyetlen
héten át biztosított szabadidős
tevékenységet a nyári szünetben.
Polka Pál szerint a testület már
hosszabb ideje bírálta, hogy
a központ csak korlátozottan
működött a nyári szünidőben.
Kovács Kázmér, az építésügyi
bizottság elnöke elégedetten
vette tudomásul, hogy a testület
szinte minden kérdésben azonosult a bizottság ajánlásaival.
Csenger Tibor közölte kollégáival, hogy a pénzügyi bizottság
első ízben tanácskozott a jövő
évi költségvetésről. A következő
ülés november közepén várható.
Sokol László képviselő, aki egy
személyben a városi sportklub
elnöke is, megköszönte a városvezetésnek azt a lehetőséget,
hogy a klub várossal szembeni
bérlethátralékát a tagok társa-

dalmi munkában ledolgozhatták. Polka Pál dicsérte, hogy a várost
Miután a szervezet teljes egés- a gyorsan végrehajtotta a kastély
zében kiegyenlítette tartozását, esővízcsatornájának javítását. A
a dotációs bizottságon javaslat tanácskozás végén a képviselők
született arra, hogy a klub kapjon a helyi temetők állapotával, va8 ezer eurós városi támogatást. lamint a temetkezési vállalatok
Csenger Tibor elmondta, hogy konkurenciaharcának
negatív
készül a városi támogatásokról hatásaival foglalkoztak. A polszóló általános érvényű rendelet gármester felvázolta a lehetséges
módosítása, amely többek közt a megoldásokat – a temetők üzekérvények beadási határidejét is meltetését a telektulajdonosok,
meghosszabbítja.
azaz az egyházak vehetnék át,
Az interpellációk során Ale- illetve másik esetben az üzemelxander Tóth egy kimutatás kért tetést a régi gyakorlat szerint a
a város utóbbi években elért város venné át.
(ik)
adóbevételeiről,
majd az általános
vitában javasolta,
hogy a testületi ülések hangfelvételeit
tegyék hozzáférheA temetők állapotáról, valamint az
tővé. Ivan Pál szerint
üzemeltetésükkel kapcsolatos kérdések
nagy rendetlenség
napi szinten megjelennek a lakosok közti
uralkodik a mikolai
eszmecserékben, és gyakran szerepelnek
temetőben. Sokol
a képviselő-testületi ülések vitáiban is.
László szerint az
Az érvényes temetői bérleti szerződés
iskolák környékén
szerint az üzemeltető feladata a kaszálás
kevés a szabad
és a fű összegyűjtése, a bozótirtás viszont
parkolóhely.
A
nem, azt a város végzi. Haris Péter,
polgármester ezzel
a városi hivatal vagyongazdálkodási és
kapcsolatban meszolgáltatási osztályvezetője tájékoztatása
gjegyezte: a rendeszerint a temetőkben kivágták az elburlőintézet előtt is bőjánzott fákat és bokrokat, és eltakarították
vül a parkolóhelyek
a köztük összegyűlt szemetet is. Tavasszal
száma. Csenger Tia ravatalozó mögötti terület tisztításával
bor javasolta, hogy a
folytatódik a temetők rendbetétele. Jelenváros területenként
leg a garammikolai temetőben gallyaznak.
határozza meg a
A téli hónapokban a ravatalozó mögötti
telekárakat, hogy az
elhanyagolt területet hozzák rendbe.
eladásuknál legyen
(šh)
kiindulási
alapja.

Tisztítják
a temetőket

Az esélyegyenlőség érdekében

A Zselízen épülő akadálymentesített átjárókról és bejáratokról az
utóbbi időben már többször is írtunk, de mivel a helyzet hónapról
hónapra változik, az új fejleményeket nem hagyhatjuk említés nélkül.
Októberben két helyen is épült akadálymentesített bejárat. Október
végén a Szent Jakab-templom előtti útszakaszon épült meg egy akadálymentesített átjáró a gyalogos átkelőhelyen. Néhány nappal később
a posta felújított épülete is akadálymentesített bejáratot kapott.
Az építészeti és társadalmi
akadályok
megszüntetésével
– akár a hivatalokban, akár a
közlekedésben – a községek és
a városok a jobb minőségű környezet kialakításán fáradoznak,
hogy az minden polgárnak megfeleljen, tekintet nélkül egészségi
állapotára vagy korára. Ebbe az
igyekezetbe az utóbbi időben
Zselíz is bekapcsolódott. A város területén az utóbbi negyedévben
több új akadálymentesített bejárat és átjáró épült meg.
(ik)

HÍRMONDÓ
Városi újság

2016/11, november, XVII. évfolyam

Örömmel élek itt, és remélem, hogy tetteimmel hozzájárulok ahhoz, hogy a sok problémának legalább egy kis része megoldódjon, és
mindenki jobban éljen. Én tényleg hiszek abban, hogy jót tenne nekünk a kevesebb bírálat
és a több összefogás. A többi előbb vagy utóbb
megoldódik.
(Bővebben 4. oldalon.)

A Posta utcán található, erdészház és volt
vágóhíd közötti parcella is olyan terület,
amelyeket rekultiválni szeretnénk. Ha
sikerül felszámolnunk az ott található
rendetlenséget, 10–12 családi ház építésére alkalmas parcellát tudnánk ott
kialakítani.
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ára: 0,35 euró

Azt szeretnénk, hogy
tanulóink
minél
közelebb kerüljenek
a természethez, minél
több időt töltsenek a
friss levegőn. Lelkes
hozzáállással,
a szülők bevonásával kevés pénzből
is csodát lehet művelni.

7

Támogatják
a városközponti
beruházást

A városi képviselő-testület október
27-én a városi hivatal esketőtermében
tartotta 26. rendes ülését. Mindjárt az ülés
kezdetén érdekes témával foglalkoztak a
képviselők. Egy ingatlanfejlesztő vállalat egy
városközponti telek eladását kérvényezi az
önkormányzattól üzletközpont építésének
céljából. A jelenlevőknek bamutatkozott
Vladimír Buček, a KLM real estate Rt. vezetőségének elnöke, aki a holding eddigi tevékenységét mutatta be. Elmondása szerint
a KLM RE társtulajdonosai 13 éves ingatlanfejlesztési tapasztalatokkal rendelkeznek
elsősorban az üzletközpont-építés és építkezések előkészítése terén. Bemutatkozását
követően képviselői kérdésekre válaszolt,
amelyek egyrészt a vállalat pénzügyi kimutatásait, másrészt a vállalat Zselízen belüli
területválasztási okait feszegették. Emellett
ígéretet tett arra, hogy vállalata finanszírozza
és elvégezteti a városközponti zóna rendezési
tervének szükséges módosításait és kiegészítéseit. A témával kapcsolatos hosszabb vitát
követően a képviselő-testület úgy határozott,
hogy egyetért a 8707 négyzetméter kiterjedésű telek eladásával. Határozatában egyúttal utasítást adott a városközponti zóna
területrendezési tervének módosítására és
kiegészítésére, valamint arra, hogy a város
becsültesse fel a szóban forgó telek értékét,
és eladására írjon ki versenytárgyalást.
Szélesebb körű vitát váltott ki a városi
rendőrség utóbbi hónapokban kifejtett tevékenységéről szóló beszámoló is. Csenger
Tibor a rendőrparancsnoktól azt kérdezte, a
rendőrség hogyan kezeli a nehezen belátható útkereszteződések gondjait, amelyek az
utóbbi időben egyre több gondot okoznak
a járművezetőknek. Kepka Márk ilyen példaként a Béke és a Štúr utca kereszteződését
→2

Az októberi önkormányzati ülésen a városközpontban üzletközpontot építeni szándékozó ingatlanfejlesztő
vállalat képviselője is teret kapott, aki bemutatta cége eddigi tevékenységét.
Foto: (ik)

További épületek szigetelését
készítik elő
A városi hivatal épületén kívül a város tulajdonában levő további épületek felújítására
és energiaigényességének csökkentésére is
készül az önkormányzat. Jelenleg a T-18-as
tornaterem és annak a projektnek az anyagát
készítik elő, amely a magyar tanítási nyelvű
alapiskola létesítményeinek energiaigényességét csökkentené. A tornatermet ugyan
már részben felújították, de a létesítmény
hatékony kihasználása megköveteli az energiafogyasztás csökkentését, amit az épület
szigetelésével tudnak elérni.
„Az SZK Környezetvédelmi Minisztériuma
pályázatot készül kihirdetni a környezetminőség operatív program keretében. A
pályázat kihirdetésének a napokban kellene
megjelennie. Mivel az SZK Oktatási Mi-

nisztériuma által meghirdetett pályázatban,
melyben a T-18-as tornateremre kértünk
vissza nem térítendő támogatást, a beruházási részben nem voltunk sikeresek, a projekt
aktualizálását követően újra pályázhatnánk,
ezúttal a környezetvédelmi minisztérium
pályázatában. A projekt aktualizálása kb.
1200 euróba kerülne, az igényelt támogatás
400 ezer euró lenne. További létesítmény,
melyhez a projekt még nincs kidolgozva,
a magyar alapiskola épületegyüttese. Az
első becslések szerint a projekt kiadásai kb.
egymillió eurót tennének ki” – tájékoztatott
a készülő projektekről szóló beszámolóban
Gubík Emese, a városháza építési és területfejlesztési osztályának vezetője.
(ik)

