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V júni sa pod záštitou Csemadoku bude
opäť konať celoštátny folklórny festival v
Želiezovskom parku. Celoštátne vedenie
kultúrnej a vzdelávacej organizácie vlani
schválilo, aby 50. výročie festivalu zorganizovali na jeho originálnom mieste, v
Želiezovciach.

93701@pobox.sk
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ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur

O desať ihrísk súperia mestá, v ktorých sa
nachádza aspoň jedna predajňa Lidl. Podľa
počtu obyvateľov sú rozdelené do piatich
kategórií, pričom ihrisko získajú prvé dve
mestá z každej kategórie. O lokalite jednotlivých ihrísk rozhodnú ľudia v hlasovaní na
internetovej stránke www.zihadielko.sk.
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Januárové zasadnutie MsZ

Rozhodnuté o
spôsobe
prideľovania bytov
Mestské zastupiteľstvo sa zišlo na svojom
16. zasadnutí 28. januára. Prvé tohtoročné
prinieslo dynamické rokovanie, takže účastníci sa rozchádzali už po necelých štyroch
hodinách.
V úvode sa poslanci zaoberali správou
o kontrole plnenia uznesení zastupiteľstva
a riešením interpelačných pripomienok. Po
krátkej rozprave správu schválili. V správe
hlavného kontrolóra o následnej finančnej
kontrole mestskej investičnej akcie výstavby
parkoviska pri Dome kultúry sa konštatovalo, že v roku 2008 pri tejto investícii nedošlo
k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.
Na otázku Tibora Csengera, či teda môžeme
konštatovať, že všetko bolo v prípade tejto investičnej akcie v poriadku, primátor odpovedal, že nič sa nedokázalo a podobné kontroly
nemajú šancu zistiť prípadné prešľapy. „Preto
by bolo dobré túto etapu uzavrieť a pokročiť
ďalej,“ dodal Ondrej Juhász. Zastupiteľstvo
zobralo správu na vedomie.
Správu o vyhodnotení sociálnej starostlivosti
v meste za uplynulý rok priblížila poslancom
predkladateľka Irena Turzová, vedúca odboru
vnútorných a sociálnych vecí MsÚ. Následne MsZ zobralo správu na vedomie. Počas
rozpravy prerokovania správy o súdnych
sporoch vedených proti mestu a exekučných
konaniach vedeným mestom prednostka
MsÚ Diana Csicsmanová v odpovedi na
poslaneckú otázku informovala o tom, že
niektoré exekučné konania nemohli byť
začaté, lebo mesto nevedelo doručiť advokátskej kancelárii potrebné dokumenty. Bolo to
z dôvodu, že aj keď spis bol založený k daným
úkonom, bol prázdny. Podľa advokátskej kan→3

„Je dobré, že pribudla nová bytovka. Prvoradým cieľom je stabilizovanie mladých ľudí v
meste, vytvorenie podmienok pre mladé rodiny.“ Na začiatku februára to vyhlásil primátor Ondrej Juhász a dodal: „Nie sú to sociálne byty ani náhrada za ubytovanie v bývalej
slobodárni. Sociálne bývanie je v štádiu riešenia, ako aj rekonštrukcia slobodárne. Prioritou je zamestnanosť a bývanie.“
(šh, foto: sk)

Mesto znižuje svoje záväzky
Mesto Želiezovce si v minulom roku úspešne počínalo v procese revitalizácie svojej finančnej kondície. Racionalizačné opatrenia, šetrenie na výdavkoch a prehodnotenie niektorých zmluvných vzťahov dopomohli k tomu, aby sa finančné ukazovateľe mesta uberali
správnym smerom. Hovoria o tom čísla, poskytnuté odborom ekonomiky mestského úradu.
„Výška úverového zaťaženia mesta dosiahla koncom minulého roka 1 106 270,68 eur. Koncom
roka 2014 to bolo ešte 1 371 866,68 eur a na konci roka 2013 až 1 618 798,68 eur. Predpokladáme, že tento trend znižovania záväzkov bude pokračovať aj v tomto roku,“ povedala vedúca
odboru ekonomiky MsÚ Monika Tomeková.
V minulom roku sa stav úverového zaťaženia síce zvýšil, keďže ku koncu roka si mesto
zobralo euroúver na prefinancovanie projektu modernizácie verejného osvetlenia vo výške
583 957,12 eur. Tento úver má však iba preklenovací charakter, keďže mesto získalo nenávratný finančný príspevok na modernizáciu osvetlenia a po jeho vyplatení dôjde k úhrade celej
sumy tohto úveru.
Podobný pokles môžeme sledovať v oblasti vývoja dodávateľských záväzkov mesta. Ku
koncu roka 2013 boli tieto záväzky vo výške 141 672 eur, pred rokom už len 115 466 eur.
V priebehu minulého roka mesto dokázalo dodávateľské záväzky znížiť o vyše 40 tis. eur,
a tak na konci minulého roka dlhovalo dodávateľom už len 70 tis. eur.
(ik)
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celárie, ktorá v tejto veci mesto zastupuje, boli
originály listín odovzdané bývalej prednostke.
Tibor Csenger na základe predloženého materiálu konštatoval, že voči mestu je vedený iba jediný súdny spor, následne MsZ zobralo správu na
vedomie. Prednostka informovala o zmene organizačnej štruktúry mestského úradu v dôsledku zániku Mestskej knižnice ako samostatnej
organizácie a jej začlenenia do štruktúr mesta,
kde v rámci mestského úradu boli vytvorené tri
funkčné miesta knihovníčok.
MsZ prerokovalo podnet občana mesta Alexandra Tótha, adresovaného okresnej prokuratúre a následne touto inštitúciou postúpeného mestskému zastupiteľstvu, týkajúceho
sa prešetrenia prípadného porušenia zákona
o ochrane verejného záujmu. Podnet bol
smerovaný na prešetrenie toho, či primátor
mesta Ondrej Juhász v zákonom stanovenej
lehote ukončil funkciu konateľa v spoločnosti
Stavmont Želiezovce. Prednostka MsÚ Diana
Csicsmanová vo svoje správe tvrdí, že zákon
porušený nebol, pretože primátor sa funkcie
konateľa zriekol listom dňa 14. januára 2015.
To potvrdil aj predseda komisie ochrany verejného záujmu Pavol Ivan. Komisia zasadla kvôli
tejto záležitosti v januári, aby sa jej členovia
oboznámili s dokumentmi. Zhodli sa, že prípad prešetria a vyžiadali si aj súhlas súčasného
konateľa firmy Stavmont s nahliadnutím do
poštovej evidencie spoločnosti. Následne komisia zasadne opäť a uznesie sa. Primátor poznamenal, že v priebehu roka 2015 na jednom
zo zasadnutí informoval zastupiteľstvo o tom,
že v januári sa vzdal konateľstva v spoločnosti.
Zastupiteľstvo pristúpilo k prerokovaniu výšky platu primátora, ktorý podľa prednostky
po zmene legislatívy už nebude ročne upravovaný, ale jeho výška bude platná do konca
volebného obdobia. Primátor v meste veľkosti
Želiezoviec má nárok na základný plat vo výške 2,34-násobku priemernej mzdy v hospodárstve a príplatok, ktorý určuje MsZ. Po krátkej prestávke sa poslanci uzniesli, že nezmenia
doterajšiu výšku príplatku, ktorá aj v budúcom
období bude 20 % základného platu.
Poslanci prerokovali podmienky a spôsob
prvého prideľovania novopostavených nájomných bytov. Irena Turzová aj predseda
komisie Pavol Ivan informovali prítomných
o zasadnutí komisie sociálnych vecí a zdravotníctva, kde sa členovia rozhodovali, či
podporia prideľovanie bytov prostredníctvom
verejného žrebovania alebo bodovacieho systému. Komisia sa priklonila k prideľovaniu
bytov na základe bodovania. Podľa pracovníka
MsÚ Ladislava Benčíka je žiadateľov asi 40,
čiže len o málo viac ako dostupných bytov,
preto bodovací systém je v tomto prípade
výhodnejší. Na otázku záujemkyne z radov
verejnosti primátor odpovedal, že pridelenie
bytov prebehne v priebehu februára a koncom
tohto mesiaca by sa záujemcovia už aj mohli
začať sťahovať do bytoviek. MsZ schválilo

spôsob prvého prideľovania bytov na základe
bodovacieho systému, ktorý je súčasťou VZN
č. 1/2015 o podmienkach prideľovania bytov.
MsZ zobralo na vedomie správu o hlavných
úlohách civilnej ochrany, schválilo návrhy
odpredaja mestského pozemku a správu o cenových návrhoch a prenájom dvoch nebytových priestorov mesta. Zobralo na vedomie
aj správu o stave a vymáhaní nedoplatkov
na nájomnom a správu o činnosti mestskej
polície. O slovo pre verejnosť požiadala jedna
občianka, ktorá mala výhrady k spôsobu výberu dôchodcov, ktorí dostali vianočný príspevok a k cenám tepla z obnoviteľných zdrojov,
vyrobeného v centrálnej kotolni. Prednostka
poznamenala, že v minulosti dostávali vianočný príspevok od mesta iba dôchodcovia

nad 70 rokov, v minulom roku mesto túto
hranicu znížilo na 62 rokov. O predčasných
dôchodcoch však mesto informácie nemá,
lebo Sociálna poisťovňa takéto typy údajov
nezverejňuje. V rámci interpelácií odznela
informácia, že do konca februára mesto vypíše
výberové konanie na obsadenie postu náčelníka mestskej polície. Primátor oboznámil
poslancov o priebehu výberového konania na
vývoz komunálneho odpadu. Prihlásili sa dve
firmy, no keďže jedna z nich dodala podklady
oneskorene, konanie ešte nie je ukončené.
V závere rokovania sa hovorilo o možnostiach
získania mikulského parku do majetku mesta,
o pripravovanom PHSR a o nedostatku parkovacích miest v Čínskej štvrti.
(ik)

M. Kotora opäť na čele DRZ

Začiatkom decembra zasadalo v želiezovskom Dome kultúry Dolnohronské regionálne
združenie (DRZ). Spoločenstvo obcí a mesta z regiónu Dolného Pohronia úspešne spolupracuje v rámci DRZ už desaťročia. Spolupráca, koordinácia činnosti a postojov v otázkach
samosprávy prebieha pomocou pravidelných zasadnutí. Decembrové rokovanie malo mimoriadny význam najmä kvôli voľbe nového predsedu združenia.
Mesto Želiezovce reprezentoval na stretnutí viceprimátor Géza Nagy, ktorý naše noviny
informoval o najdôležitejších témach rokovania. „Ich ťažiskom bola tvorba rozpočtov obcí na
rok 2016, najmä v kontexte s úpravou sadzieb miestnych daní a poplatkov. Podobne ako v našom
meste, aj vo väčšine okolitých obcí pristúpili k zvýšeniu daní a poplatku za komunálny odpad.
Starostovia sa zaoberali aj porovnávaním podmienok odvozu a uloženia odpadu v rámci skúmania ponúk jednotlivých dodávateľov.“
V ďalšej časti rokovania prebehla voľba predsedu DRZ. Prihlásili sa dvaja uchádzači:
doterajší predseda, starosta Hronoviec Róbert Csudai a bývalý predseda Marian Kotora.
S rozdielom jedného hlasu zvíťazil starosta T. Lužian, ktorý teda po rokoch opäť prevezme
predsednícky post v združení.
(ik)

Podľa návrhu budúcoročného rozpočtu by vo Svodove mohli vyrásť nové kryté autobusové zastávky.
Také sú v tejto mestskej časti len na severnej strane cesty, kde sa nastupuje na autobusy smerujúce
do Levíc. Mnoho Svodovčanov, najmä školákov však v ranných hodinách nastupuje na opačný smer.
V praxi to prebieha tak, že cestujúci smerujúci do Želiezoviec stoja obyčajne v krytej zastávke na
druhej strane cesty a až keď sa ich autobus priblíži, prechádzajú cez cestu na druhú stranu. Podľa
miestnych však v ranných hodinách takýto prechod vôbec nie je bezpečný, preto Svodovčania už
v minulosti požiadali o vyznačené priechody aj autobusové zastávky. Zdá sa, že ich požiadavka sa
v budúcom roku splní. Na vybudovanie krytých zastávok je v rozpočte vyčlenených 5000 eur. (ik)
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Daň z nehnuteľnosti: koľko a čo za to?
V Želiezovciach sa dlhé roky dane
nezvyšovali napriek tomu, že celosvetová
hospodárska kríza tvrdo zasiahla aj do života
samosprávy a spôsobila výrazný pokles
jej príjmov z podielových daní. V našom
meste sme ju pocítili o to viac, že mesto
muselo vynaložiť nemalé
prostriedky na splácanie
úverov, čerpaných najmä
pre nadmerné využívanie
projektov.
Nezvyšovanie
daňovej záťaže však bolo
celkovo rozšírenou praxou
aj v okolitých obciach. Tento
stav už v tomto roku neplatí,
a to nielen v Želiezovciach,
ale ani v okolí. Koncom
minulého roka rokovali
predstavitelia
členských
samospráv Dolnohronského
regionálneho
združenia
o možnostiach zvyšovania príjmov svojich
rozpočtov. Zhodli sa na tom, že schodnou
cestou je zvýšenie miestnych daní a vo
viacerých obciach aj pristúpili k tomuto
kroku.
V našom meste sa v tomto roku zvýšila
daň z nehnuteľností. „Vzhľadom na potrebu

zvyšovania príjmov mesta sme vykonali
porovnanie sadzieb dane z nehnuteľnosti s
porovnateľne veľkými mestami a dospeli sme
k záveru, že je priestor na zvýšenie sadzieb.
K zmene sadzieb u dane zo stavieb bolo
potrebné pristúpiť aj z dôvodu, že rozpätie

medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane
bolo novelou zákona znížené z 30-násobku
na 10-násobok a pri každej zmene sadzby
je potrebné postupne znižovať toto rozpätie.
Úpravou sadzby sme splnili aj túto povinnosť,“
informovala vedúca odboru ekonomiky MsÚ
Monika Tomeková pri schvaľovaní všeobecne

záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností
na rok 2016.
A ktoré sadzby sa zvýšili? „K zvýšeniu sadzieb
dane z nehnuteľnosti došlo pri pozemkoch
všetkých druhov okrem lesných pozemkov. V
priemere sa sadzby zvýšili o cca 22 %. V prípade
dane zo stavieb taktiež u
všetkých druhov, okrem
stavieb na ostatné podnikanie,
skladovanie a administratívu
súvisiacu
s
ostatným
podnikaním a zárobkovou
činnosťou. V tejto oblasti sa
sadzby zvýšili priemerne o
20 %. Priemerný Želiezovčan,
vlastniaci rodinný dom,
dvor a záhradu, si po
zvýšení priplatí na dani asi
6,50 eur,“ dodáva Monika
Tomeková a poznamenáva,
že zvýšený príjem z dane
z nehnuteľnosti bude použitý na opravy a
rekonštrukcie mestského majetku, ako aj
na dotácie pre právnické a fyzické osoby
z oblasti neziskového sektora. Na opravy
a rekonštrukcie je v tohtoročnom mestskom
rozpočte vyčlenených 50 tis. eur, na dotácie 20
tis. eur.
(ik)

Bohatsí a zelenší vďaka modernizácii
verejného osvetlenia
Projekt modernizácie verejného osvetlenia, ktorý sa bude
realizovať v nasledovnom období, má mestu priniesť kvalitnejšie osvetlenie ulíc, zníženie
nákladov na údržbu a výrazné
úspory energie cestou optimalizácie energetickej náročnosti
celej sústavy. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu predstavujú 590 122,97 eur. Projekt
je podporený príspevkom vo
výške 560 616,82 eur, čo je

95 % z celkových oprávnených
nákladov, 5 % nákladov bude
spolufinancovať mesto.
Vďaka projektu budú na
území mesta vymenené ener-

geticky
náročné
sodíkové
a ortuťové výbojky a kompaktné žiarivky LED svetelnými
zdrojmi. Aktuálne je v meste
546 kusov svietidiel s inštalovaným výkonom 77,31 kW.
Pôvodné svietidlá v počte 525
ks budú vymenené za nové
vysokokvalitné LED svietidlá
a do osvetľovacej sústavy bude
doplnených 358 ks nových
LED svietidiel. Po realizácii
projektu sa zníži inštalovaný
príkon svietidiel zo
súčasných 77,31 kW
na 18,78 kW, čiže
bude
dosiahnutá
významná úspora
energie o 417 410,32
kWh za rok, čo
predstavuje pokles
spotrebovanej energie o 82,3 % oproti
súčasnému
stavu.
„Životnosť svietidiel
je 100 000 hodín,
čo pri svietení v rozsahu 4 000
hodín za rok znamená obdobie
25 rokov. Vďaka tomu je možné
predpokladať, že v najbližších
rokoch bude zmodernizovaný

systém fungovať takmer bez
nutnosti akejkoľvek údržby.
Výdavky spojené s údržbou sa
očakávajú najskôr po 10-tom
roku,“ píšu spracovatelia projektu. Vďaka úsporným LED
zdrojom a v prvých rokoch

eur za energie a 5 – 13 tis.
eur na údržbu a opravy, dá sa
predpokladať, že ročná úspora
dosiahne okolo 40 tis. eur. Nie
zanedbateľná je aj environmentálna stránka projektu: modernizáciou verejného osvetlenia

nulovým nákladom na údržbu
sa dosiahne aj výrazná úspora
nákladov. Vychádzajúc z faktu,
že v minulých rokoch mesto
vynaložilo na verejné osvetlenie ročne v priemere 40 tis.

v Želiezovciach sa dosiahne
ročná úspora 1 502,68 GJ za
rok, čo predstavuje o 105,19
ton menej vyprodukovaného
CO2 za rok.
(ik)
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Ákos Csonka: Aby politika mohla byť iná
Stranu maďarskej komunity (MKP–SMK)
väčšinou považujú (najmä jej protivníci) za
starnúcu stranu, avšak v Želiezovciach je to
práve naopak. Na čele miestnej organizácie
SMK stojí mladý pedagóg, Ákos Csonka.
Napriek svojmu mladému veku je aktívny
v mnohých oblastiach verejného života. Je
funkcionárom mládežníckeho občianskeho
združenia Via Nova na celoštátnej úrovni,
aktívnym členom Csemadoku, okrem toho
je nadšený miestny historik, lokálpatriot a venuje sa aj výskumnej práci.
Máme také skúsenosti, že politika nie je
príliš populárna v kruhu mladých ľudí. Napriek tomu, že máš 28 rokov, sa o politiku
zaujímaš aktívne. Prečo?
Mladí ľudia sú vo všeobecnosti apolitickí, netreba za tým hľadať žiadny zvláštny jav. Nemajú
radi žiadne režimy, pravidlá, búria sa proti
starším, proti rodičom a v podstate proti všetkému. Pre nich (nás) sú dôležité iné problémy,
spoločenským záležitostiam nevenujú veľkú
pozornosť. Dané problematiky pretrvávajú aj
napriek tomu, že sa nimi nezaoberáme. Politike rozumie každý (v pohostinstvách alebo
v krčmách nájdeme veľa odborníkov na politiku), avšak existuje iba málo ľudí, ktorí sa
neuspokoja tým, že sa iba rozčuľujú, ale chcú
zmeniť veci k lepšiemu. Ľudia si vedia vyvárať
rôzne názory a robia to často, avšak keď nadíde
čas, aby konali, väčšinou prestanú byť nadšení.
Ľudia, ktorí sa zaoberajú spoločenskými záležitosťami, nesú obrovskú zodpovednosť. My,
mladí intelektuáli, máme obzvlášť veľkú úlohu,
keď si uvedomíme, aké dôležité problematiky
treba riešiť. Niekto rieši problematiky tým, že
kritizuje, iný sa zas pokúsi niečo urobiť. Ja som
zástancom tej druhej možnosti.
Áno, ale existuje nejaká možnosť? Mnohokrát sa zdá, že politici, ktorí sú už x rokov
v politike, sa neponáhľajú uvoľniť svoje
miesta mladšej generácii.
Mladšia generácia nie je v ľahkej situácii
(nebola v nej nikdy), ale treba si všimnúť, že
sme na prahu jednej generačnej zmeny. Je to
aj preto, že tí politici, ktorí sedia v parlamente už 25 rokov, sa dopustili obrovských chýb.
Z toho vyplýva, že občania stratili dôveru
v inštitucionálnu politiku. Vďaka arogantnosti
niektorých maniackych „sľubotechien“ stratila
politika svoju prestíž a vážnosť. Neplnili svoje
úlohy, spohodlneli a zabudli na to, že od ľudí
dostali šancu a nie dodatkovú dovolenku.
Pravda, ľudia sa dokážu opiť mocou, ale aj tak
je úsmevné vidieť to.
Evidentne sú aj takí politici, ale poznáme aj
skúsených, ktorí majú rutinu, nie?
Nie! Myslel som to tak, že ak niekto 25 rokov
rutinne nerobil nič, už ani nič nespraví. Podľa
mňa sú oveľa viac dôveryhodnejší tí politickí
ašpiranti, ktorým sa už v civilnom živote podarilo vytvoriť niečo trvalé. Ktorí tvrdo pracovali
na tom, aby niečo mohli položiť na stôl a nechceli hneď dirigovať z ministerského kresla.
Samozrejme, česť výnimkám.

Myslíš si, že vďaka týmto neistotám je až
také vysoké percento nevoličov?
Dôvody apatie, ktorá tak veľmi charakterizuje
našu spoločnosť, by sme mohli hľadať v mnohých veciach, ale nesmieme zabudnúť na to
(hoci väčšina politikov na to zabúda), že ľudia
nie sú hlúpi. Keď niekto sľúbi voličom, že opraví
cestné komunikácie, ale namiesto toho si kúpi
prepychové auto, s ktorým výmoly ani nezbadá,
tým stratí svoju dôveryhodnosť. Avšak niektoré
politické strany míňajú obrovské množstvo peňazí
na svoju kampaň, aby tým zmiatli ľudí…
Treba si však uvedomiť, že niekto vždy obsadí to
dané miesto. A vôbec nie je jedno, kto to bude.
Ak sa rozhodneme nevoliť, nemôžeme ovplvniť
výsledky volieb a nemáme právo brať nikoho na
zodpovednosť.
V parlamente boli poslanci už aj z tohto
regiónu a SMK aj Most-Híd boli tiež vo
vláde.
Podľa mojich informácií zo
Želiezoviec ešte nikto nebol
členom parlamentu, je to vidno
na našom regióne. Keď bola
SMK vo vláde, navštevoval
som ešte len základnú školu,
preto za to obdobie nemôžem
prebrať zodpovednosť. A politickú stranu Most-Híd by som
nechcel hodnotiť, každý si vie
o nej vytvoriť vlastnú mienku.
Ja nesiem zodpovednosť len za
svoje činy.
Myslíš si, že práve preto obchádzajú náš Dolnohronský
región dôležité politické a
hospodárske rozhodnutia,
lebo tento región nezastupuje žiadny poslanec v
parlamente?
Myslím si, že áno. Slovensko nie je taká krajina, kde je dosť finančných prostriedkov na to,
aby všetky regióny dostali rovnaké dotácie na
rozvoj. Toto si všimneme už na prvý pohľad.
Často som bol na severnom Slovensku a prekvapilo ma, čo som tam videl. Podľa mňa nie je
prijateľné, aby boli také veľké rozdiely medzi
jednotlivými regiónmi.
Ako veľa znamená politický vplyv? Toto by som
chcel demonštovať na jednom konkrétnom prípade. Od roku 2013 máme poslanca v Nitrianskom samosprávnom kraji, je ním Tibor Csenger.
Veľmi úzko s ním spolupracujem a preto viem,
ako pracuje samosprávny kraj. Vplyv Nitrianskeho samosprávneho kraja je veľmi obmedzený,
ale SMK si aj napriek tomu vedela vybojovať
isté pozitíva. Podarilo sa opraviť niektoré cestné
komunikácie, dostali prostriedky aj na ipeľské
mosty, takisto financovali školy a inštitúcie.
Ale aby som bol ešte konkrétnejší: v minulom
roku som vypočítal, že želiezovské mimovládne
organizácie dostali viac než 5000 eur vo forme
dotácií od Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Samozrejme, mohlo by to byť aj lepšie, ale je
to viac, ako v predošlých rokoch. Môžeme sa

pohrať s myšlienkou, aké možnosti existujú na
vyšších úrovniach. Peniaze a možnosti sú dané,
potrebujeme už iba silnú vôlu, aby sa dostali na
to správne miesto, nie na dotáciu súkromných
kaštieľov a hotelov.
Svoje myšlienky formuluješ dosť rázne. Aký
máš vzťah so „staršími” politikmi?
Nesiem zodpovednosť za svoje názory, neskrývam ich nikdy. Pokladám sa za rovného človeka
a mám rád, keď sa ku mne aj ostatní správajú
férovo. Keď niekto nesúhlasí s mojím názorom,
tak som otvorený prediskutovať to s ním. S top
manažmentom SMK mám vyslovene dobré
vzťahy, mnohí z nich sú naši dobrí priatelia.
Stačí si spomenúť na to, že v poslednej dobe
koľkokrát prijali našu pozvánku politici ako sú:
József Berényi, Gyula Bárdos, Pál Csáky alebo
Iván Farkas. Privítali sme ich na odborných
konzultáciách a skoro každý druhý mesiac sa
zúčastnili na rôznych kultúrnych podujatiach.

Toto pokladám za podstatné. Do akej miery
môže byť dôveryhodný ten, kto sa objaví raz za
4 roky pred voľbami na hudobných zábavách
s tou nádejou, že získa hlasy? Ani si neviem
predstaviť, ako môžu ľudia dôverovať takému
človeku…
Nesúhlasím ani s tým, že politici míňajú priveľa peňazí na svoju kampaň. V súčasnej hospodárskej situácii je nezodpovedné míňať niekoľko milárd eur na bilbordy, plagáty a spevákov,
ktorí otvárajú ústa na playback. Napokon, ani
rozpočty sa neschvaľujú na koncertoch… Politika nemá byť o tom.
Čochvíľa sú tu voľby. Čo odkazuješ voličom?
Iba toľko, že ak sú spokojní s prístupmi a výsledkami politikov, aby išli hlasovať. Ale ak sú
nespokojní s ich slabými výsledkami, tak so
svojími hlasmi môžu uskutočniť generačnú
zmenu. Kandidátnu listinu SMK považujem za
vhodnú, pretože tretina kandidátov má menej
než 35 rokov. Ja osobne budem na tom pracovať, aby som pre Želiezovce a pre tento región
vytváral nové možnosti. Aby politika mohla byť
iná.
(ts)
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V Želiezovciach bude opäť festival Csemadoku
Takmer pred polstoročím zorganizoval Csemadok prvýkrát v našom meste celoštátny
folklórny festival. Toto podujatie preslávilo naše
mesto v celej krajine. Z festivalu sa stala tradícia,
na ktorú si radi spomínajú nielen milovníci
ľudovej hudby, ale aj tí skôr narodení občania
okolitých miest a obcí. V deväťdesiatych rokoch
– z rôznych dôvodov – sa tradícia prerušila,
ľudové piesne počuť odvtedy z parku len
zriedkavo. V roku 2006 sa pokúsili oživiť túto
tradíciu, avšak ostala bez pokračovania. Tento
rok sa všetko môže zmeniť, pretože Želiezovce
dostanú novú šancu.
V júni sa pod záštitou Csemadoku bude opäť
konať celoštátny folklórny festival v Želiezovskom parku. Celoštátne vedenie kultúrnej a
vzdelávacej organizácie vlani schválilo organizovanie 50. výročia festivalu na jeho originálnom mieste, v Želiezovciach. Či bude mať
pokračovanie, to závisí od mnohých okolností,
pretože v posledných rokoch sa festival konal v
Diakovciach.
„S Alexandrom Juhászom a s Esterou Juhászovou už dávno snívame o tom, že sa festival bude
konať opäť v Želiezovciach. V roku 2006 sa už o
to pokúšali, ale nepodarilo sa im to, prekážkou
boli hlavne vzťahy v rámci Csemadoku. Odkedy
ma zvolili za predsedu Csemadoku v Želiezovciach, pokúsil som sa vynaložiť ešte väčšie
úsilie, aby sa nám to podarilo. Na oslavách 65.
výročia Csemadoku sme rokovali s predsedom
Csemadoku Gyulom Bárdosom najprv v Leviciach a potom aj v Želiezovciach. Rokovanie
neskôr pokračovalo v Diakovciach, zúčastnili

sa ho aj manželia Juhászovci. Naštastie nové
vedenie mesta, na čele s primátorom Ondrejom
Juhászom, podporilo našu iniciatívu. S vedením
mesta sme už rokovali a dostali sme pozitívne
ohlasy,” – prezradil nám Peter Batár, predseda
základnej organizácie Csemadoku v Želiezovciach.

návať autentické ľudové piesne. Regióny budú zastúpené od Košíc až po Bratislavu…” – prezradil
optimisticky Peter Batár. Zároveň dopĺňa, že
hlavným organizátorom bude národná organizácia Csemadoku a nie základná organizácia
Csemadoku v Želiezovciach. Ak sa plány naplnia len sčasti, je možnosť, že tradícia znovu ožije
a Želiezovce sa možno opäť budú môcť podieľať
na organizovaní celoštátnych festivalov. Už len
preto sa oplatí zúčastniť sa na tomto podujatí.
Ladislav Levicky

Pohľad do zrkadla
a ihrisko zadarmo
Pokus o obnovenie festivalu v Želiezovciach
bol aj v roku 2006
Informoval nás aj o tom, že celoštátny festival
sa bude konať v dňoch 10. - 13. júna v Želiezovskom parku. Presne na tom istom mieste, kde
sa festival konal pred niekoľkými rokmi – pred
kaštieľom. Miestny predseda Csamadoku dodal,
že vie, že festival nedosiahne takú návštevnosť
ako kedysi, ale napriek tomu trvajú na tom, aby
sa festival konal na pôvodnom mieste. „Pred
kaštieľom – na pôvodnom mieste – bude javisko
a postavia aj jeden dočasný most nad potokom.
V Dome kultúry si návštevníci môžu vychutnať
ľudové tance, v Maďarskom dome sa bude konať
výstava, počas celého festivalu si môžeme vychut-

Hlasujte za detské ihrisko

Obchodný reťazec Lidl postaví v lete na Slovensku desať detských ihrísk v lokalitách,
ktoré vyberú v hlasovaní na internete ľudia v rámci projektu Ihrisko Žihadielko. Jednou
z možných lokalít je aj mesto Želiezovce. Stačí, ak v stanovenom termíne dostane v kategórii
miest do 10 000 obyvateľov dostatok hlasov.
O desať ihrísk súperia mestá, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa Lidl. Podľa počtu obyvateľov sú rozdelené do piatich kategórií, pričom ihrisko získajú prvé dve mestá z každej kategórie. O lokalite jednotlivých
ihrísk rozhodnú ľudia v hlasovaní na
internetovej stránke www.zihadielko.sk.
Hlasovanie prebieha od 21. 1. do 29.
2. 2016. Každý registrovaný účastník
môže raz za 24 hodín označiť svojho
favorita, jeden hlas navyše môže každý deň získať, ak na stránke zvládne
jednoduchú online hru. Priebežné
poradie je zverejnené a pravidelne
aktualizované na stránke www.zihadielko.sk. Hlasujúci sa dostanú do
žrebovania o 20 elektrických autíčok BMW X6.
Ihrisko Žihadielko s rozmermi 16 x 20 m je určené deťom od 2 do 12 rokov. Deti sa tam budú
môcť zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči, hojdačkách či prevažovadlách. Všetky
herné prvky sa nesú vo veselých a hravých motívoch s podobizňami Včielky Maje a jej kamarátov. Hodnota ihrísk je 870 000 €.
K získaniu ihriska Žihadielko je teda potrebné pozbierať dostatok hlasov, aby na konci
februára boli Želiezovce na 1. alebo 2. mieste v hlasovaní. Nič viac. Tak teda: HLASUJTE
KAŽDÝ DEŇ!
(ik)

Spoločnosť Lidl sa v minulom roku
ohlásila s komunitným projektom budovania detských ihrísk. V tomto roku ich
má vyrásť desať v mestách, kde sa nachádzajú predajne obchodného reťazca. Výber
prebieha hlasovaním na internete. Naše
mesto súťaží v kategórii miest do 10 000
obyvateľov. To sa môže javiť ako hendikep,
keďže podľa všetkého v tomto roku padne
počet obyvateľov mesta pod 7000 a súťažiť
s 9-tisícovými mestami nie je ľahké. Na
druhej strane organizátori nechali dostatok
času na hlasovanie a nepomery vyvážili niečím, čo by sme mohli nazvať vytrvalostný
faktor obyvateľstva. Hlasovať totiž môže
každý záujemca každý deň znovu. Vďaka
tomu sa strácajú výhody väčších miest a do
popredia vstupuje uvedomelosť, disciplína
a záujem ľudí žijúcich v danej lokalite.
To, či v našom meste pribudne ďalšie príjemné priestranstvo pre deti, je teda v rukách
obyvateľov, najmä našťastie početná želiezovská internetová komunita môže toho urobiť
veľa. Zobrať si takúto rozvojovú aktivitu do
vlastných rúk a navyše získať investíciu s
hospodárne vynaloženými prostriedkami
je často proklamovaným cieľom občanov
v mnohých mestách a ani Želiezovce nie sú
výnimkou. Tentoraz je tu možnosť, navyše
taká, že v prípade úspechu na nové ihrisko
neminieme ani cent zo spoločnej kasy.
Na konci budúceho mesiaca budeme
po poznaní výsledkov hlasovania v projekte
Lidlu bohatší o hodnotnú skúsenosť. Vedenie
mesta, poslanci či pracovníci mesta sú vystavení každodennej, viac či menej oprávnenej
kritike, pretože kvalita ich práce je obyčajne
viditeľná. Občania–voliči poskytujú v merítku
samosprávy obraz o kvalite svojho počínania
štvorročne vo voľbách. Podobné hlasovania
však dávajú priestor na vymanenie sa z tohto
stereotypu a môžu poskytnúť správu o stave
spoločnosti v našom meste. Marketingová akcia v podobe komunitného projektu obchodného reťazca skrýva oveľa viac informácií, ako
sa na prvý pohľad zdá, zdanlivo marginálne
hlasovanie nám môže poskytnúť zaujímavý
obraz o sebe samých.
Ladislav Levicky
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Deň otvorených dverí v novej bytovke
V stredu 27. januára si záujemcovia mohli
pozrieť priestory novej bytovky zvnútra.
Mnohí to využili. Obzerali si jednotlivé byty,
predstavovali si rozmiestnenie nábytku v jednotlivých izbách a kládli otázky prítomným
predstaviteľom spoločnosti Innovia Karolovi
Lichtnerovi a Miroslavovi Laurincovi.
Niektorým sa nezdala veľká kuchyňa a malé
izby. Keď však niekto povedal, že je to kuchyňa spolu s izbou, začala sa polemika, aký je
rozdiel medzi garsónkou a jednoizbovým
bytom. Jeden pán považoval za nepraktické
zdržiavanie sa v miestnosti, v ktorej sa varí:
“Pri varení nezabránite úniku pary, stačí len
uvariť jedno vajíčko. Dobré však je, že každý
bude platiť toľko, koľko minie elektriny, lebo
všetko je na elektrinu.”
Istá slečna: “Je to dobré pre mladých, ktorí odišli
od rodičov a osamostatnili sa. Pre väčšie rodiny

PHSR zohľadní
názory občanov
Stačí prezradiť svoje pohlavie, približný
vek a zamestnanie, vzdelanie, ako dlho
bývate v Želiezovciach a nakoľko ste s
tým spokojný. A potom ohodnotíte rozvoj
a napredovanie mesta, úroveň rekreačných
služieb, možnosti oddychu, služieb pre turistov, kvalitu ciest, ulíc a chodníkov, životného
prostredia, stav historických a kultúrnych
pamiatok. Uvediete, či poznáte rozvojové
plány mesta, v čom vidíte najväčšie nedostatky Želiezoviec a na ktoré oblasti by sa mal
podľa vás rozvoj mesta sústrediť. V tomto
prípade vyberáte z uvedených alebo uvediete
vlastné, môžete vpísať aj konkrétne projekty,
ktoré navrhujete realizovať. A to je všetko.
Znie to ako nejaká bežná anketa. Ide však
o dotazník, ktorého vyplnením sa občan
podieľa na príprave dôležitého dokumentu.
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na
roky 2016 - 2020 bude v najbližších piatich
rokoch určovať základné rámcové ciele rozvoja mesta v jednotlivých oblastiach. „Predstavitelia samosprávy nemusia mať rovnaké
predstavy ako občania. Teraz občania majú
možnosť vyjadriť sa k smerovaniu mesta. Ich
vyjadrenie bude samospráva rešpektovať“, povedal primátor mesta Ondrej Juhász.
Názory a predstavy občanov sú pri príprave
materiálu dôležité aj z racionálnejších dôvodov - dokument tak nadobúda legitimitu a
z neho vyplývajúce aktivity samosprávy
sa môžu opierať o podporu občanov. V
každom prípade však platí, že čím viac vyplnených dotazníkov budú mať tvorcovia
materiálu k dispozícií, tým viac bude výsledný produkt odzrkadľovať vôľu občanov.
Zároveň tak budú určené priority v rozhodovaní predstaviteľov samosprávy, čo by sa
malo odraziť na reálnej podobe nášho mesta
v priebehu najbližšieho desaťročia.
(šh)

to však nie je.” Napokon sa nám vyjadril jeden
mladík: “Rád by som v takom býval. Keby som
sa mohol osamostatniť, priestorovo by mi to
stačilo. Mladým to stačí.”
Karol Lichtner vysvetľoval, že čo sa týka
priestorov, sú dané normami, ktoré musia byť
dodržané. Po skončení dňa otvorených dverí
sa vyjadril: “Jednoznačne prevažovali kladné reakcie. Pochvaľovali si stropné kúrenie,
ktoré pri rozmiestňovaní nábytku nekladie
prekážky. Pýtali sa na ohrev vody, že keď sa
dvaja osprchujú, či zostane voda aj pre tretieho - áno, ohrievač je prietočný. Takéto byty
v rámci miest fungujú ako štartovacie byty
pre mladé rodiny, inak je to však v menších
obciach. Z dňa otvorených dverí mám dobrý
pocit, ľuďom sa to páči, otázkou už zostáva len
to prideľovanie.”
Na otázku prideľovania bytov dalo odpoveď
Mestské zastupiteľstvo na svojom januárovom zasadnutí, kde sa rozhodlo pre bodovací
systém. Preberanie bytov do vlastníctva mesta závisí najmä od uhradenia prostriedkov
pre dodávateľa zo Štátneho fondu rozvoja
bývania a Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR.
Primátor mesta Ondrej Juhász: “Zmluvy sú

podpísané, finančné plnenie prebieha a paralelne s týmto procesom sa zostavuje menný
zoznam. Vylúčili sme všetky možnosti, že
by niekomu mohlo byť ukrivdené. Napriek
tomu, že skoro rok trvalo odstraňovanie nedostatkov, občanov môžem ubezpečiť, že byty
sú v dobrej kvalite a ich prideľovanie bude
spravodlivé a transparentné.“
(šh)

Rekonštrukcia telocvične T18

Veľká telocvičňa pri ZŠ s VJM bola v minulosti využívaná aj obomi gymnáziami, ukázala sa
aj vhodným miestom na konanie niektorých kultúrnych podujatí, na ktoré kapacitne nepostačuje Dom kultúry. NSK ju previedol na mesto v schátranom stave. Nedostatok podobných
zariadení sa týka nielen oboch základných škôl a gymnázií, ale aj športových klubov a občianskych združení. Preto má mesto záujem tento objekt sfunkčniť.
Ako nás informoval referent správy mestského majetku MsÚ Gabriel Ábel: “Spoločnosť
Teplo GGE potvrdila svoj prísľub priviesť teplovod k objektu, vybudovať vnútorné rozvody a
zabezpečiť výhrevné telesá - teplovzdušné agregáty do samotnej telocvične a ohrievač teplej
úžitkovej vody. Výkopové práce zabezpečuje spoločnosť Teplo GGE, dodávateľom je Tenergo
Slovensko, jeho nástup sa predpokladá približne 10. februára.”
Objekt je zaradený do strategického plánu rozvoja, MsZ odsúhlasilo finančné prostriedky
na zabezpečenie projektovej dokumentácie. Mesto sa snaží získať nenávratné finančné
prostriedky v rámci programu znižovania energetickej náročnosti budov.
(šh)

Selyz by ďalej rozšíril výrobu
V manažmente spoločnosti Himolla, materskej firmy Selyz Nábytok, došlo k zmene. Po
odchode Waltera Smidtha sa novým konateľom stal omas Friedrich. Ako sme už informovali, spoločnosť má v pláne postaviť dve
ďalšie výrobné haly, vytvoriť nové pracovné
miesta. Podmienkou bolo doriešenie prístupovej cesty, čo sa vedeniu mesta podarilo.
Primátor mesta Ondrej Juhász nás informoval o výsledkoch rokovania so zástupcami
spoločnosti: “Predstavili nám nového konateľa a oboznámili nás s rozvojovým zámerom
spoločnosti. Boli potvrdené pôvodné zámery
spoločnosti postaviť dve haly. Minulý rok sa
nám podarilo zabezpečiť podmienky realizácie, čím pribudne ďalších 45 až 75 pracovných miest. Počet zamestnaných v tomto
závode by tak bol 500. Ďalšou podmienkou
však je riešenie prepojenia areálu spoločnosti

so štátnou cestou. Na tento účel sme zámennou zmluvou získali pozemok bývalých
vinárskych závodov. Vzniká tak účelová komunikácia mesta. Pred dvomi týždňami sme
rokovali so Slovenskou správou ciest, išlo o
naplnenie uznesenia Vlády SR začať verejné
obstarávanie na realizáciu úprav križovatky na ceste I/76 Želiezovce - priemyselný
park. Hovorili sme o konkrétnych krokoch
- vyhotovuje sa projektová dokumentácia k
stavebnému povoleniu. Po vydaní stavebného
povolenia už nič nebude brániť zaradeniu
tejto akcie do ročného plánu Slovenskej správy ciest. Podľa prísľubu budeme mať bližšie
informácie koncom februára.”
Projekt rieši aj možnosť napojenia tzv. zelenej zóny, čím by bolo v budúcnosti možné
napojiť celý priemyselný park, nielen areál
spoločnosti Seliz nábytok.
(šh)
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Tradícia a predpoklady na spoluprácu
V piatok 8. januára sa v priestoroch želiezovského amfiteátra uskutočnilo novoročné
stretnutie predstaviteľov samosprávy so
želiezovskými podnikateľmi. Po minuloročnom podujatí tak mesto pokračuje v snahe
o upevňovanie vzťahov s podnikateľskou
sférou v meste.
Vedenie mesta na čele s primátorom

Ondrejom Juhászom deklarovalo na začiatku volebného obdobia ako jeden zo svojich
cieľov zlepšenie vzťahov mesta s podnikateľskou sférou, ktoré boli podľa mnohých
v predchádzajúcich rokoch narušené. Jed-

ným z prvých krokov nového volebného
obdobia bolo zorganizovanie novoročného
stretnutia predstaviteľov mesta s miestnymi
podnikateľmi. Primátor, prichádzajúci na
čelo mesta z podnikateľskej sféry, sa začiatkom minulého roka vyjadril, že budúcnosť
nášho mesta vidí v spojení s miestnymi podnikateľmi, pretože samospráva a súkromná
sféra sú na seba odkázané.
Na novoročnom stretnutí sa
zúčastnilo niekoľko desiatok želiezovských podnikateľov, ktorí mali
možnosť pozhovárať sa v príjemnej
atmosfére medzi sebou, s vedúcimi
predstaviteľmi samosprávy alebo
poslancami mestského zastupiteľstva.
„Podnikatelia nečakajú na náhodu,
nespoliehajú sa na šťastie, ale usilovne pracujú, pretože pokiaľ firma
nevytvára zisk, prakticky zanikne. Je
možné, že nad mnohými okolnosťami
nemáme žiadnu kontrolu, ale stále
máme pod kontrolou to, čo spravíme
a ako sa zachováme,“ povedal primátor
a podnikateľov ubezpečil, že ich práca má
pre život v meste veľký význam, pretože ich
úloha v roli zamestnávateľov je nezastupiteľná.

Zarobiť na voľbách? Možné...
Učiteľka v škole: –Má to dve nohy, perie a
zobáčik, čo je to?
Anička hovorí: – Kačička.
– Môže byť, ale myslela som husičku. Má to
štyri nohy, chvostík a srsť, čo je to?
Janíčko hovorí: – Psíček.
– Môže byť, ale myslela som mačičku.
Prihlási sa Moricko a hovorí: – Pani učiteľka
dám vám aj ja jednu hádanku. Keď to dáte do
úst je to suché a tvrdé, keď to vyberiete, je to
mokré a mäkké, čo je to?
Zhrozená učiteľka okamžite vylepí Morickovi facku. On hovorí: – Môže byť, ale myslel
som žuvačku.
Marcové parlamentné voľby opäť prinesú
do života občanov Slovenska možnosť rozhodovať o osude krajiny. Pre mnohých však
budú voľby aj možnosťou, ako si finančne
prilepšiť. Hádajte kto...
Áno, môže byť, že to budú aj vplyvné finančné skupiny, ktoré si od podpory politických
strán sľubujú isté výhody po voľbách, ale
myslel som na bežných občanov, ktorí si
výsledky volieb môžu natipovať v stávkovej
kancelárii Niké.
Kurzy sa časom a vplyvom prieskumov
menia, koncom januára bola situácia taká,
že na víťazstve Smeru by sme veľmi nezarobili, kancelária ponúkala pri tejto vysoko
pravdepodobnej možnosti kurz 1,01. Lepšie
možnosti sa ponúkali pri tipovaní ďalšieho
poradia.
Ak si napríklad tipneme, že druhou v poradí

bude Sieť, prídeme si na 1,05 násobok, v prípade KDH však až na 10-násobok vkladu.
Ak si tipneme, že SNS skončí do 4. miesta,
vyhráme 1,5-násobok, v prípade Most-Híd
1,35-násobok vkladu. Staviť však môžeme aj
na dosiahnutie percentuálnych hraníc, počet
mandátov, vstup jednotlivých strán do parlamentu, účasť voličov, porovnaní výsledkov
jednotlivých strán či počet subjektov, ktoré
sa do parlamentu dostanú. Ak si tak tipneme

a SMK sa dostane do parlamentu, prídeme
si na 5,97-násobok, v prípade SaS na 1,5
násobok vkladu. Ak by sme, naopak, stavili
na neúspech OĽaNO/Nova, bookmakeri
nám ponúkajú kurz 5,67. Zaujímavé sú aj
stávky na dosiahnutie určitého percentuálneho prahu jednotlivých subjektov. Ak

Organizátori pripravili pre hostí bohaté občerstvenie, švédske stoly aj kultúrny
program. Predstavila sa v ňom spevácka
skupina miestnej organizácie Matice slovenskej, Miešaný zbor Franza Schuberta
a hráčka na akordeóne Andrea Baranovics.
Neformálne rozhovory účastníkov trvali do
neskorého večera. Potvrdili, že vzniká tradícia novoročných stretnutí s podnikateľmi,
ktorá môže vytvoriť predpoklady dobrých
vzťahov do budúcna a nadviazania spolupráce mesta s miestnymi podnikmi. (ik)

B u d ú v p a r l a men te
a j Že l i e z o v č a nia ?
O necelý mesiac sa budú na Slovensku konať parlamentné voľby. Zúčastní sa v nich
23 politických strán a hnutí, ktorých kandidáti sa uchádzajú o 150 poslaneckých
kresiel. Medzi kandidátmi na poslancov
nájdeme aj niekoľkých adeptov z nášho
mesta. Po jednom kandidujú za strany TIP,
Priama demokracia, Slovenská občianska
koalícia a až dvoch Želiezovčanov nájdeme
na kandidátke Strany maďarskej komunity.
Na najvyššom mieste z nich je Ernestína
Bôžiková, ktorá figuruje na 47. mieste
kandidátky strany TIP. Na 65. mieste strany
Priama demokracia je Alojz Hančin a 74.
mieste strany Slovenská občianska koalícia
sa nachádza Miroslav Hasznos. Na kandidátke Strany maďarskej komunity susedia
na 114. a 115. mieste Tibor Csenger a Ákos
Csonka. Kandidát z regiónu sa na najvyššie
miesto dostal na kandidátke Strany maďarskej komunity, je ním Beáta Kiss z Nýroviec,
ktorá figuruje na 11. mieste.
(ik)

napríklad Most-Híd dosiahne viac
ako 7 %, naša stávka sa zhodnotí
2,15-krát, ak KDH presiahne 8 %,
dostaneme 1,55-násobok vkladu.
Staviť nakoniec môžeme aj sami
na seba. Ak by sme si správne tipli,
že účasť voličov presiahne 58 %,
dostaneme 2,06-násobok nášho
vkladu a naopak, ak si myslíme, že
v týchto voľbách budeme pasívnejší
a účasť nedosiahne ani 55,5 %, prípadnú výhru zinkasujeme vo výške
4,95-násobku pôvodného vkladu.
Možnosť stávok na voľby bude isto
pre mnohých zaujímavým spestrením politikou prešpekovaného
obdobia. Pevne dané pravidlá tipovania
parlamentným voľbám neuškodia, naopak,
možno vnesú do občas „špinavej“ politiky
trochu športového fair-play, aspoň teda
pre niektorých. Lebo niektorým férová hra
v politike už veľmi chýba. Ladislav Levicky
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Poďakovanie za príspevky a účasť
Tohtoročnú plesovú sezónu odštartovalo druhé
benefičné podujatie mesta Želiezovce. Samospráva teda pokračuje v udomácňovaní podobných podujatí s dobročinným charakterom
s cieľom využiť výťažok na skrášlenie vytipovanej časti mesta. Vlaňajší výťažok bol použitý na
revitalizáciu tzv. trojuholníka na rohu Ul. SNP
a Poľnej ulice, tento rok sa použije na skrášlenie
priestranstva pri Námestí sv. Jakuba medzi zubnou ambulanciou a parčíkom okolo busty Antala Kherndla. Výťažok z podujatia bol v tomto
roku 1484 €. Organizátori ďakujú všetkým, ktorí
svojou prítomnosťou, vecnými či finančnými
darmi prispeli k benefičnej akcii:
Poisťovňa UNIQA, STAVMONT s.r.o., Šuchter
Gabriel, Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica, KURALI s.r.o. Veľké Ludince, REX s.r.o.
Nové Zámky, COOP JEDNOTA Nové Zámky SD, HP Železiarstvo s.r.o., Dušan Galata,
STAVMAT HP s.r.o. Želiezovce, Zámočníctvo
a kovoobrábanie Szimondel Tibor, Pension

EDEN Želiezovce, LIDL SK, v.o.s, Bratislava,
N.G.W. OBALY s.r.o. Želiezovce, ŽelMedica
s.r.o. Lekáreň pri poliklinike, AX STAVAS, s.r.o.
Prievidza, Ladislav SOKOL, poslanec MsZ,
AGRO-MARKET s.r.o. Želiezovce, CSEMADOK Želiezovce, Kvety Fábik, JUDr. Nagy
Géza, viceprimátor mesta, Pavol Ivan, poslanec
MsZ, Kaviareň MIRACLE, CITY GROUP ŠN
s.r.o., WISTERIA Kicsindy Július, SELIZ- NÁBYTOK s.r.o. Želiezovce, AX STAVAS, s.r.o.
Prievidza, Ing. Tibor Csenger, poslanec MsZ,
Ildiko Šubová GARDENFLO, Ing. Marianna
Šedivá, poslankyňa MsZ, RESTAURANT
WITCH CLUB Želiezovce, Salón SPLENDIDA, Hegedűsová Viktoria, MOBENA, s.r.o.
Želiezovce, K2 Fitness, Chameleon, Štefan Torma Želiezovce, Bowling Bar Želiezovce, Peter
Kováč, KOVOTHERM Želiezovce, Miroslav
Kriška, poslanec MsZ, COOP Jednota Levice
SD, JUNIOR GAME spol.s.r.o. Bratislava, Ildiko Líšková Želiezovce, Roman Véber Čata,

Konrád Križovič Želiezovce, Salón EUFORIA,
Erika Molnárová, Záhradkárske a chovateľské
potreby Želiezovce, Štúdio LENKA, Lenka
Fabryová, TLINWELT s.r.o. Mária Búriová,
TETA DROGÉRIE Želiezovce, Zoltán Beňo,
Kvetinárstvo NATUR-ka, HIBISCUS s.r.o,
Halámiková Barbara Želiezovce, Török Zsolt,
záložňa Želiezovce, Salón krásy DIVA, Katarína
Mocsyová, EUROSPINN s.r.o. Želiezovce, INNOPHARMA, s.r.o. Dunajská Streda, Monika
Matušková, drogéria pri ORANGE, EQUUS
a.s. závod VINICA, L-bižu Želiezovce, Adriana
Kováčová, zdravotnícke potreby Želiezovce,
Ing. Kazimír Kováč, poslanec MsZ, Lekáreň
MALVA Želiezovce, Eva Szántóová, Želiezovce,
DIAMANT JB s.r.o. Želiezovce, Strana maďarskej kominity, ARIOLA s.r.o. Poprad, Kvetinárstvo VANDA Želiezovce, Ing. Ľudovít Gubík
- GLC, Balla Árpád, BALUCCI, Kanyuk Jozef,
Páldi Tibor, SLOV-MATIC spol. s r.o., MONTU s.r.o. Želiezovce, Bordán Jozef.
(r)

Z denníka Lajosa Túróczyho...
(Pokračovanie)

Želiezovce, 1. januára 1944
Je prvý deň roka. Skoro ráno k nám prišli
zavinšovať nový rok. Dom zobúdzali vinše
Cigánov, potom aj kominára.
Poobede sme išli do kina. Názov filmu bol:
Slečna z veľkého mesta. Film bol dobrý. Boli
v ňom krásne scenérie a dej sa odohrával
v mimoriadne krásnom kaštieli. Hlavní aktéri: Zita Szelecky, Gyula Csortos, Ernő Nagy,
Erzsi Simon a druhého herca v hlavnej roli
nepoznám.
Po kine sme hrali domino, potom karty.

Želiezovce, 2. 1. 1944
Zobudili sme sa na sneženie. Pekne padá
sneh. Po snehu nasleduje fujavica. Fujavicu
nahrádza dážď, dážď mráz. Po omši som
prišiel domov. Po obede sme išli na osvetové
predstavenie, resp. na SZ.M.K.L. Po omši sme
išli do kina. Názov filmu bol „Svadobná cesta
v trojici“, ktorý bol celkom dobrý. Škoda, že
nebol maďarský. Bol to nemecký film. Po príchode domov som počúval operetu s názvom
Bozk kráľovnej. Hlavní aktéri: Hajmássy, Karády, Latabár.
Želiezovce, 4. 1. 1944
Je koniec školských prázdnin. Išli sme do školy.
Každé dieťa prišlo. Začiatok vyučovania sme
prijali srdečne.
Želiezovce, 6. 1. 1944
Je štvrtok. Popoludní sme išli do kina. Názov filmu „Sladká macocha“. Tento film som videl už
dvakrát. Prvýkrát za Čechov. Bol veľmi dobrý.
Želiezovce, 9. 1. 1944
Do obeda som sa zabával v škole. Popoludní
sme išli do kina na film o tretej. Názov filmu:
„Sklamanie“. Bol to dobrý film.
Želiezovce, 10. 1. 1944
Učenie prešlo v poriadku. Poobede nám rozdali role v divadelnom predstavení. Názov: „Viac
rozumom, ako silou. Zahrám si v ňom rolu
Ottóa Csóvaiho.
Želiezovce, 12. 1. 1944
Hneď ako som išiel do školy popoludní , prijali
ma s tým, aby som si napísal rolu učiteľa. Teda
v divadelnej hre „Pán richtár sa znovu žení“
som dostal rolu učiteľa. Je o niečo menej rozsiahla ako rola od Ilosvaiho.

Želiezovce, 13. 1. 1944
Dnes je 13-eho. Teda nešťastný deň. Ale predsa
nie. Vo vyučovaní nám odpadli dve hodiny
chovu zvierat. Teda predsa to bol šťastný deň.
Želiezovce, 15. 1. 1944
Keď sme vyšli zo školy, človeku sa hneď zdal
nápadný veľký zhon. Deti sa ponáhľali domov.
Ja som sa išiel okúpať, tam boli mnohí. Bol som
u Pištu. Kúpanie bolo príjemné.
Želiezovce, 16. 1. 1944, nedeľa
Predpoludnie prešlo podľa zvyklostí. Po obede
som vyšiel do dediny. Popoludní o tretej som
išiel do kina. Názov filmu „Dcéra noci“. Sotva
obstál. Odišiel som počas neho domov. Po večeri som sa vrátil do školy. Dlho som tam hral
šachy. Veľmi dobre som sa zabavil.
Želiezovce, 19. 1. 1944
Vyučovanie prebiehalo doobeda v poriadku.
O 9. sme išli na svätú omšu. Dnes je deň vyhlásenia Blahoslavenej Margity za svätú. Rozšíril
sa rad svätcov našej vlasti.
Želiezovce. 25. 1. 1944
Poobede som išiel do kina. Názov filmu „Zorro
a Huró“. Bol celkom dobrý, potom som sa vrátil
do školy. Zabavili sme sa tam.
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Tabuľky futbalových súťaží s účasťou želiezovských družstiev - jeseň 2015/2016
Dorast, IV. liga - juhovýchod

Dospelí, IV. liga - juhovýchod
1. Kalná n/Hronom
2. FK Kolárovo
3. Dvory nad Žitavou
4. ŠK Šurany
5. FC Nitra
6. Slovan Levice
7. Horné Obdokovce
8. MŠO Štúrovo
9. Slovan Čeľadice
10. TJ Imeľ
11. ViOn Z. Moravce
12. Čermáňsky FK Nitra
13. FK Vlčany
14. ŠK Tvrdošovce
15. Veľké Lovce
16. MŠK Želiezovce

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
9
9
9
9
6
8
7
7
6
5
6
5
4
3
1

1
4
2
2
1
6
0
2
2
3
3
0
2
1
2
1

4
2
4
4
5
3
7
6
6
6
7
9
8
10
10
13

34:15
29:14
28:15
33:21
40:13
26:17
23:23
21:26
20:26
22:18
32:28
17:32
21:17
17:45
16:29
10:50

31
31
29
29
28
24
24
23
23
21
18
18
17
13
11
4

7
10
8
8
4
0
3
-1
2
-3
-6
-3
-4
-11
-13
-17

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
9
8
9
8
8
7
8
8
6
6
5
4
4
4
1

1
3
5
0
3
0
3
0
0
3
2
2
3
2
0
3

4
3
2
6
4
7
5
7
7
6
7
8
8
9
11
11

45:18
53:25
39:19
45:25
26:20
38:25
39:29
39:34
32:29
44:25
28:39
39:53
25:53
30:58
10:41
25:64

31
30
29
27
27
24
24
24
24
21
20
17
15
14
12
6

13
6
14
3
0
0
3
0
0
-3
-1
-7
-9
-10
-9
-15

Mladší žiaci, III. liga - juh

Starší žiaci, III. liga - juh
1. MŠK Želiezovce
2. ŠK Šurany
3. Veľký Meder
4. MŠO Štúrovo
5. Slovan Šahy
6. MŠK Hurbanovo
7. Duslo Šaľa
8. Okoličná n/O.
9. Šamorín
10. FK Marcelová
11. FK Kolárovo

1. H. Obdokovce
2. Kozárovce
3. Ivanka pri Nitre
4. Gabčíkovo
5. K. Kračany
6. Okoličná n. O.
7. M. Dvorníky
8. FK Marcelová
9. Veľké Úľany
10. MŠK Hurbanovo
11. MŠK Želiezovce
12. ViOn Z. Moravce
13. Trstice
14. ŠK Tvrdošovce
15. FK Kolárovo
16. Nitra-Chrenová

9
8
7
7
4
4
3
3
3
1
0

0
1
2
1
2
1
2
1
1
1
0

1
1
1
2
4
5
5
6
6
8
10

37:9
44:10
38:9
38:13
23:23
24:24
21:18
19:33
14:49
19:39
10:60

27
25
23
22
14
13
11
10
10
4
0

12
10
8
7
-1
-2
-4
-5
-5
-11
-15

1. Štúrovo
2. Veľký Meder
3. FK Kolárovo
4. Duslo Šaľa
5. Slovan Šahy
6. Šamorín
7. MŠK Hurbanovo
8. ŠK Šurany
9. FK Marcelová
10. MŠK Želiezovce
11. Okoličná n/O.

V Poslednej rane roka najlepší domáci

Už tradične usporadúva
športovo strelecký klub
MAGNUM Želiezovce Poslednú ranu roka. Na vlaňajšej Poslednej rane roka
sa zúčastnilo 36 strelcov z
troch okresov Nitrianskeho
kraja.Vo veĺkorážnej pištoli
na 25 m sa majstrom stal
Štefan Čudai zo Želiezoviec. Nebolo to ľahké, veď
vo finále sa stretli traja
vynikajúci strelci a až rozostrel určil majstra. Na
druhom mieste skončil
Roman Kalina zo Šurian a
tretí bol Ján Maturkanič z
Hronských Klačian. V malorážke nebolo potrebné
pristúpiť k rozostrelu a majstrom sa stal Július Gráf zo
Želiezoviec Na snímke sú
obaja majstri, Štefan Čudai
a Július Gráf.
(LV)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
6
6
4
4
3
4
2
1
0

1
1
1
0
2
1
3
0
3
2
2

0
1
3
4
4
5
4
6
5
7
8

62:9
56:14
30:17
26:28
20:27
25:24
32:26
21:23
11:25
13:48
7:62

28
25
19
18
14
13
12
12
9
5
2

13
10
4
3
-1
-2
-3
-3
-6
-10
-13

Šachisti v uplynulom
období bez prehry

Želiezovskí šachisti A družstva odohrali koncom januára v 7. kole IV. ligy
Nitrianskeho kraja domáci zápas proti
ôsmemu družstvu tabuľky ŠK Komárno
D. Stretnutie sa skončilo víťazstvom domácich 4,5 : 3,5. V zápase za domácich naplno
bodoval István Farkas, Jozef Kovács, Dušan
Forbak, remízu uhrali Jozef Kakačka st., Jaroslav Puchrík a Ján Kollár.
Želiezovské A družstvo stojí po 6 kolách
na 8. mieste tabuľky s dvojbodovou stratou
na 6. a 7. tím tabuľky, ktorými sú Dvory nad
Žitavou B a C. Pred januárovým súperom
Komárno D má náskok 3 body. 7. kolo sa
uskutočnilo začiatkom februára, ôsme sa
bude konať koncom tohto mesiaca.
B družstvo ŠK Slovan Želiezovce účinkuje v V. lige. V 9. kole odohralo zápas s družstvom Šahy B na pôde súpera, kde uhralo
cennú remízu v pomere 2 : 2. V štyroch
partiách vyhrali domáci aj hostia po dvakrát.
Za Želiezovčanov bodoval naplno Jozef Kakačka ml. a Jozef Repka. Želiezovce B stoja
po 9. kolách na predposlednom 5. mieste tabuľky so ziskom troch bodov. Tabuľku vedie
družstvo Čaty s 21 bodmi.
(ik)
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Svet obojživelníkov a plazov našej
prírody na pexese a maľovanke

Ani nie po dvoch mesiacoch od vydania publikácie Obojživelníky a plazy
mesta Levice vydáva Tekovské múzeum v Leviciach ďalšiu publikáciu pod
názvom Obojživelníky a plazy našej prírody. Na 68 stranách prináša všetky
pôvodné druhy vyskytujúce sa na území Slovenska. „Ochranu biodiverzity
a živej prírody, do ktorej sa zaraďujú aj mloky, žaby, korytnačky, jašterice a
hady, treba začať od útleho detstva. Práve preto sme zostavili knižočku, ktorá
sa pútavou formou snaží aj tomu najmenšiemu človiečiku poodhaliť tajomstvá
živej prírody. Vychádzali sme z hravej formy, ktorá je deťom najbližšia. Obálku tvorí pexeso zobrazujúce všetky
naše druhy obojživelníkov a plazov
a vnútro maľovanka s čiernobielymi
a farebnými ilustráciami. Samozrejme, nechýba ani stručný text, ktorý
vhodným spôsobom približuje deťom
i rodičom život týchto unikátnych
tvorov,“ povedal autor textovej časti
Štefan Čambal. Maľovanku a pexeso
zostavoval spoločne s ilustrátorom
a grafikom Petrom Hoffmannom. „Ako predlohy pre ilustrácie sme použili
vlastné fotografie aj snímky našich kolegov, ktorých je spolu s nami deväť. S
myšlienkou vytvoriť maľovanku a pexeso sme sa zaoberali dlho a potešilo by
nás, ak by sa obe stali akýmsi pokračovaním našej predošlej publikácie,“ dodal
ilustrátor Peter Hoffmann. Výber druhov zobrazených obojživelníkov a
plazov nebol náhodný. „Vychádzali sme z fotografií, ktoré sme spravili popri
zoologických výskumoch pri príprave predošlej publikácie. Ale, ani tentoraz sme
nemohli vynechať ochotnú pomoc ďalších kolegov fotografov. Niektoré druhy totiž v levickej prírode nenájdeme“, povedal Štefan Čambal. Dodal: „Sprievodný
text vznikal už tradične v osvedčenej pracovnej skupine, kde okrem nás dvoch
bol aj doktor Vladimír Smetana. Ten nám mnohými radami opätovne veľmi
pomohol. Pokiaľ vieme, tak je to prvá a jediná publikácia takéhoto zamerania
a formy na Slovensku. Aj preto dúfame, že sa dostane medzi širokú verejnosť a
s našou predošlou publikáciou vytvorí jedinečný kompaktný celok, ktorého úlohou je podporiť ochranu obojživelníkov a plazov na Slovensku a vzbudiť medzi
verejnosťou opodstatnený záujem o živú prírodu.“
(pr)

Poradenstvo pre podnikateľov

v Centre podnikateľských služieb na ulici Mierová č. 24 v Želiezovciach – tretia streda v mesiaci v čase od 9:00 do 14:30 hod. Zvýhodnená cena: 1,50 eur/hod.
Mesto Želiezovce

Osztályozott hulladékelszállítás 2016-ban
Szódóról és Mikoláról: február
22-én, március 21-én, április 25-én,
május 23-án, június 27-én, július
19-én, augusztus 22-én, szeptember
26-án, október 24-én, november 21én és december 19-én.
A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ,
Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes,
Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher,
Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr,
Jesenský, SNP (a zselízi rész),Vásár és a Temető utcákból: február
23-án, március 22-én, április 26-án,
május 24-én, június 28-án, július
20-án, augusztus 23-án, szeptember
27-én, október 25-én, november 22én és december 20-án.
A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút,
Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík,
Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs,

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek
11. 1. Kristián Lakatoš (Želiezovce)

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek
8. 1. Viliam Bogdány (Želiezovce) – Zsófia Lakatos (Maďarsko), 12. 1. Christián Alberto Tóth (Želiezovce) – Stela
Kissová (Želiezovce), 16. 1. Gabriel Kozák (Želiezovce)
– Denisa Brachnová (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Attila Fazekas
12. 02.
Margita Kolompárová
Ján Javorka
20. 02.
02. 02.
Jozef Juhász
25. 02.
Július Szunyogh 01. 02.
Magdaléna Juhászová
Jozef Šonkoľ
09. 02.
12. 02.
Ľudovít Tatár
22. 02.
Katarína Mériová 15. 02.
Erika Némethová 07. 02.
70
Eva Obstová
25. 02.
Mária Kovácsová 21. 02.
Anikó Vargová
26. 02.
Helena Medová 14. 02.
Mária Melišková 26. 02.
60
Mária Pauliszová 0. 02.
Béla Bagocsi
24. 02.
Alžbeta Tiszavölgyiová
Štefan Garai
06. 02.
28. 02.
Emília Hrnčiarová 27. 02.
Mária Žiaková
09. 02.
Opustili nás – Elhunytak
8. 1. Jozef Kósa (Šarove, 80 r.), 21. 1. Helena Homolová
(Nýrovce, 77 r.), 20. 1. Mária Mózešová (Želiezovce, 57 r.),
24. 1. Július Husár (Svodín, 65 r.), 25. 1. Anna Breznayová
(Šahy, 85 r.), 28. 1. Vojtech Tóth (Želiezovce, 82 r.), 3. 2.
Helena Molnárová (Čata, 83 r.)

Oznamujeme občanom nášho mesta, že podľa zákona č. 79/2015 Z. z. je od 1. 1. 2016 zber
drobného stavebného odpadu na zbernom dvore
v Želiezovciach (Ul. kpt. Nálepku 71) spoplatnený.
Výšku poplatkov určuje VZN č. 6/2015.

Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz,
Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický,
Garam, Jókai , Ötvös utcákból és
a Szoroskából: február
24-én, március 23-án,
április 27-én, május 25- Želiezovský spravodajca
én, június 29-én, július Mesačník mesta Želiezovce. Vydáva: Samospráva mesta Želiezovce, IČO: 00 307 696
21-én, augusztus 24-én, Číslo registrácie: EV 3292/09, ISSN 1338 9327
Šéfredaktor: Ladislav Levicky
szeptember 28-án, októ- Jazyková úprava: RNDr. Géza Horváth, Mgr. Štefan Hečko
ber 26-án, november 23- Kontakt: Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, tel. 036/772 11 70, e-mail: 93701@pobox.sk
án és december 21-én.
Tlač: MsÚ Želiezovce
Az üzletekből: február Názory uverejnené v novinách nemusia odzrkadľovať stanovisko redakcie.
25-én, március 24-én,
április 28-án, május 26- Zselízi Hírmondó
Zselíz város havilapja. Kiadó: Zselíz Város Önkormányzata, nyilvántartási szám: 00 307 696
án, június 30-án, július Lapnyilvántartási szám: EV 3292/09, ISSN 1338-9327
22-én, augusztus 25-én, Főszerkesztő: Levicky László
szeptember 29-én, ok- Olvasószerkesztők: RNDr. Horváth Géza, Mgr. Štefan Hečko
tóber 27-én, november Szerkesztőség: Zselízi Városi Hivatal, Sznf u. 2, tel. 036/772 11 70, e-mail: 93701@pobox.sk
24-én és december Nyomda: Zselízi Városi Hivatal
A lapban közölt vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.
22-én.
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Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová,
Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná,
Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová,
Agátová, Tulipánová, Narcisová, Nová,
Poštová, Sládkovičova, Jilemnického,
Hronská, Jókaiho a Zlatnícka: 24. februára,
23. marca, 27. apríla, 25. mája, 29. júna, 21.
júla, 24. augusta, 28. septembra, 26. októbra,
23. novembra a 21. decembra.
Z obchodov:
25. februára, 24. marca, 28. apríla, 26.
mája, 30. júna, 22. júla, 25. augusta, 29.
septembra, 27. októbra, 24. novembra a
22. decembra.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):
Táňa Keleová-Vasilková: VôNE ŽIVOTA (Ikar 2015)
Nový román od spisovateľky o vôňach v našich životoch,
ktoré sú premenlivé ako dni striedajúce sa s nocou.. Hlavné
hrdinky túžia po istote a láske ako milióny iných žien na celom
svete.
Katarína Gillerová: APRÍLOVÉ SLNKO (Slovenský spisovateľ 2015)
O dvoch priateľkách a ich odlišných rodinných zázemiach.
Ako sa skončí ich priateľstvo, keď osud zamieša karty?
Jana Pronská: ČIERNA VDOVA (Slovenský spisovateľ
2015)
Podmanivý ľúbostný príbeh zo stredovekého Slovenska. Nanútené manželstvo dvoch mladých ľudí, intrigy v rodinách
a city, ktoré im nečakane skrížia plány.

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

Kpt. Nálepku 71, 937 01 Želiezovce
Zimná prevádzková doba zariadenia, platná od 15. 11. 2015:
Po. –Str. – Pi.
08,00 - 16,00 hod.
Ut. – Štv. – Ne.
Zatvorené
Sobota
10,00 – 14,00 hod.

Szerető fia Árpád és leánya Edit

Spomienka
Ďaleká je cesta, márne volanie.
Dňa 25. 2. 2016 uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starký

Július Benček
S láskou spomína manželka,
synovia a dcéry s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

(16-02)

Regionálne centrum na zhodnotenie BRO Želiezovce

Nagy Gizellára.

A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(
Jojo Moyes: Páros, páratlan (Cartaphilus 2014)
Az életben többnyire egyszerű a matek: a páros ügyek sokszor páratlanul zűrösek. Több okból is szörnyű, ha az embert elhagyja a gyerekei
apja, egyebek közt a pénzügyek meg a szörnyű csalódás miatt is.
Lincoln Child, Douglas Preston: KÉK LABIRINTUS (General
Press 2015)
Aloysius Pendergast nem csupán különleges ügynök. Különleges ember is.
Az élete pedig végképp szokatlan. Egy békés este például igencsak drámai
csomagot dobnak házának küszöbére: egy hullát.
Nora Roberts: A MÚLT TITKAI (Gabo 2009)
Cilla régebben híres gyermekszínész volt, de most sokkal több örömet
talál abban, hogy kétkezi munkával keresi kenyerét. A múlt titkainak
feltárása még fontosabbá válik, amikor a ház, illetve Cilla titokzatos
támadások célpontjává válik.

(16-02)

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 22.
februára, 21. marca, 25. apríla, 23. mája,
27. júna, 19. júla, 22. augusta, 26. septembra, 24. októbra, 21. novembra a 19.
decembra.
Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr.
Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka,
Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová,
Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť
Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska:
23. februára, 22. marca, 26. apríla, 24.
mája, 28. júna, 20. júla, 23. augusta, 27.
septembra, 25. októbra, 22. novembra a
20. decembra.

Nem felejthet,aki szeret
Nem múló az emlékezet.
Könny a szemben
Bú a szívben
Felejteni Téged nem lehet.
Mély fájdalommal és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
halálának 5. évfordulóján
(16-02)

Vývoz triedeného odpadu v r. 2016
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* Sport *

A zselízi futballcsapatok részvételével folyó bajnokságok táblázatai 2015/2016 ősze után
Ifjúsági csapat, IV. liga – délkelet

Felnőttek, IV. liga – délkelet
1. Kalná n/Hronom
2. FK Kolárovo
3. Dvory nad Žitavou
4. ŠK Šurany
5. FC Nitra
6. Slovan Levice
7. Horné Obdokovce
8. MŠO Štúrovo
9. Slovan Čeľadice
10. TJ Imeľ
11. ViOn Z. Moravce
12. Čermáňsky FK Nitra
13. FK Vlčany
14. ŠK Tvrdošovce
15. Veľké Lovce
16. MŠK Želiezovce

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
9
9
9
9
6
8
7
7
6
5
6
5
4
3
1

1
4
2
2
1
6
0
2
2
3
3
0
2
1
2
1

4
2
4
4
5
3
7
6
6
6
7
9
8
10
10
13

34:15
29:14
28:15
33:21
40:13
26:17
23:23
21:26
20:26
22:18
32:28
17:32
21:17
17:45
16:29
10:50

31
31
29
29
28
24
24
23
23
21
18
18
17
13
11
4

7
10
8
8
4
0
3
-1
2
-3
-6
-3
-4
-11
-13
-17

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
9
8
9
8
8
7
8
8
6
6
5
4
4
4
1

1
3
5
0
3
0
3
0
0
3
2
2
3
2
0
3

4
3
2
6
4
7
5
7
7
6
7
8
8
9
11
11

45:18
53:25
39:19
45:25
26:20
38:25
39:29
39:34
32:29
44:25
28:39
39:53
25:53
30:58
10:41
25:64

31
30
29
27
27
24
24
24
24
21
20
17
15
14
12
6

13
6
14
3
0
0
3
0
0
-3
-1
-7
-9
-10
-9
-15

Tanulók, III. liga – dél

Serdülők, III. liga – dél
1. MŠK Želiezovce
2. ŠK Šurany
3. Veľký Meder
4. MŠO Štúrovo
5. Slovan Šahy
6. MŠK Hurbanovo
7. Duslo Šaľa
8. Okoličná n/O.
9. Šamorín
10. FK Marcelová
11. FK Kolárovo

1. H. Obdokovce
2. Kozárovce
3. Ivanka pri Nitre
4. Gabčíkovo
5. K. Kračany
6. Okoličná n. O.
7. M. Dvorníky
8. FK Marcelová
9. Veľké Úľany
10. MŠK Hurbanovo
11. MŠK Želiezovce
12. ViOn Z. Moravce
13. Trstice
14. ŠK Tvrdošovce
15. FK Kolárovo
16. Nitra-Chrenová

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
7
7
4
4
3
3
3
1
0

0
1
2
1
2
1
2
1
1
1
0

1
1
1
2
4
5
5
6
6
8
10

37:9
44:10
38:9
38:13
23:23
24:24
21:18
19:33
14:49
19:39
10:60

27
25
23
22
14
13
11
10
10
4
0

12
10
8
7
-1
-2
-4
-5
-5
-11
-15

1. Štúrovo
2. Veľký Meder
3. FK Kolárovo
4. Duslo Šaľa
5. Slovan Šahy
6. Šamorín
7. MŠK Hurbanovo
8. ŠK Šurany
9. FK Marcelová
10. MŠK Želiezovce
11. Okoličná n/O.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
6
6
4
4
3
4
2
1
0

1
1
1
0
2
1
3
0
3
2
2

0
1
3
4
4
5
4
6
5
7
8

62:9
56:14
30:17
26:28
20:27
25:24
32:26
21:23
11:25
13:48
7:62

28
25
19
18
14
13
12
12
9
5
2

13
10
4
3
-1
-2
-3
-3
-6
-10
-13

Sakkozóink vereség
nélkül az utóbbi időben

A zselízi Magnum lövészegyesület a zselízi lőtéren minden évben megrendezi Az
év utolsó lövése elnevezésű versenyt. A tavalyi utolsó lövésre a Nyitrai kerület
három járásából 36 lövész érkezett. Nagykaliberű pisztoly kategóriában 25 méteres
távon a zselízi Čudai István teljesített a legjobban. Nem volt könnyű dolga, hiszen
a döntőben három kiváló lövész találkozott, és a bajnoki cím tulajdonosáról csak
ráadás-fordulóban született döntés. A második helyen a nagysurányi Roman Kalina, a dobogó harmadik fokán pedig a garamkelecsényi Ján Maturkanič végzett.
A kiskaliberű fegyver kategóriában nem volt szükség ráadás-fordulóra a győzelem
eldöntéséhez. A kategória legjobbja a zselízi Gráf Gyula lett. Vanek Lajos felvételén
Čudai István látható.
(LV)

A zselízi sakkozók A csapata január végén a
Nyitrai kerület IV. ligájának 7. fordulójában hazai pályán játszott mérkőzést a táblázat nyolcadik helyezettje, Komárom D csapatával, amelyet
4,5:3,5 arányban le is győzött. A mérkőzésen a
hazaiak színeiben Farkas István, Kovács József
és Forbak Dušan győzelme biztosította a csapat
sikerét, döntetlent id. Kakačka József, Jaroslav
Puchrík és Kollár János ért el.
A zselízi A csapat 6 fordulót követően a táblázat 8. helyén áll, két ponttal lemaradva a mezőny
6. és 7. helyezettje, az udvardi B és C csapat
mögött. Januári ellenfele – a komáromi D gárda
– előtt 3 pontos az előnye. A 7. fordulót február
elején, a 8-adikat e hónap végén rendezik.
Városunk sakkozóinak B csapata az V. ligában szerepel. A 9. fordulóban Ipolyság B csapatával mérte össze erejét az Ipoly-parti városban,
ahol 2:2-es értékes döntetlent ért el. A négy
partiból kettőt a hazaiak, kettőt a vendégek
nyertek. A zselíziek pontjait ifj. Kakačka József
és Repka József szerezte. A zselízi B csapat 9.
fordulót követően az utolsó előtti, 5. helyen áll
három ponttal. A táblázatot a csatai gárda vezeti 21 ponttal.
(ik)
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Sokszínűen gazdag január a Magyar Házban
A január sem telhetett el kulturális rendezvény nélkül a Magyar Házban. Január
22-e a magyar kultúra napja, arra emlékezve, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban e
napon fejezte be Szatmárcsekén legismertebb költeményét, a „Hymnus, a’ Magyar
nép zivataros századaiból” címűt. A jeles
napot 1989-től tették hivatalossá, amikor
az Alkotmányba is belefoglalták, akképpen,
hogy az „Isten, áldd meg a magyart” sorral
kezdődik a magyar alaptörvény szövege.
Ennek apropóján egy igazi kulturális, művészeti csemegét állított össze a Csemadok
zselízi alapszervezete Gubík Mária tanárnő
szervezésében.
A történelmi és irodalmi adalékokat ezáltal ő maga prezentálta a hallgatóságnak,
melyet Horváth Géza egészített ki egyes
magyarázataival, illetve a Franz Schubert
Vegyeskar zenés blokkjai tették egésszé
és még színvonalasabbá a kompozíciót. A
szervezők viszont odafigyeltek, hogy a ma-

gyar kultúrának ne csak egyetlen szegmensét mutassák be. Így Horváth Judit, Mézes
Zsuzsanna, Révész Csilla és Csonka Ákos
előadásában jeles magyar költőktől szavalatok is elhangoztak, i. Juhász Sándor és
Oltárczy Mária, a Kincső és a budapesti
Honvéd néptáncosainak jóvoltából pedig
a nívós estet valósággal megkoronázó néptáncprodukciót is láthatott a nagyérdemű.
„Nagy öröm számunkra, hogy egy újabb sikeres, és valóban színvonalas műsoros estet
tudtunk megszervezni, melyre újfent sokan
voltak kíváncsiak. Gyakorlatilag nincs olyan
jeles évforduló vagy kulturális esemény,
amelynek ne szentelnénk kellő figyelmet
Zselízen, amiért nagyon elégedett vagyok,
és a visszajelzésekből ítélve a vendégeink
sem panaszkodnak. Ezt az irányvonalat
szeretnénk követni a jövőben is. Már most
be van tervezve több könyvbemutató, íróolvasó találkozó a közeljövőben. Február
10-én Szomolai Tibor hozza el legújabb

könyvét, a Fáklyavivőt, a március folyamán
pedig Hodossy Gyula látogat el hozzánk,
de művészi fafaragásokból is nyílik hamarosan tárlatunk. Ugyancsak nagy erőkkel
dolgozunk a hajdan nagy hírnévre szert
tett országos népművészeti fesztivál 50.
jubileumának előkészületein is, hiszen
visszahozzuk elindulásának színhelyére az
Esterházy-parkba.
Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetünk
a könnyedebb rendezvényekre is, ennek
jegyében tartottuk meg január végén,
30-án a már hagyományosnak tekinthető
disznótort a Magyar Ház udvarán, mely
népi tradíciónk megélése mellett a közösségépítés egyik leghatékonyabb formája.
Idén is fantasztikus, derűs hangulatban teltek a munkálatok és minden annak rendje
és módja szerint zajlott” – nyilatkozta Batár
Péter, a Csemadok zselízi alapszervezetének elnöke.
Csonka Ákos

Túróczy Lajos naplójából...
(Folytatás.)
Napló 1944

Mozi után dominóztunk majd kártyáztunk.
Zselíz, 1944. I. 2-án
Hó esésre ébredtünk. Szépen esik a hó. A havat
hófúvás követi. A hófúvást eső, az esőt fagy. Mise
után hazajöttem. Ebéd után népművelődési előadásra mentünk, illetve Sz. M. K. L.-re. Szentmise után moziba mentünk. A mozi címe „Nászút
hármasban”, mely elég jó volt. Kár, hogy nem
magyar volt. Német film volt. Hazajőve egy operettet hallgattam meg, címe „A királynő csókja”.
Szereplő: Hajmássy, Karády, Latabár.
Zselíz, 1944. I. 4.
Iskolai szünetnek vége van. Iskolába mentünk.
Minden gyerek megérkezett. Szivesen fogadtuk
a tanítást.

Zselíz, 1944. jan. 1.
Az esztendő első napjában vagyunk. Reggel
korán jöttek köszönteni újesztendőt. A cigányok,
majd a kéményseprő jókívánsága verte fel a
házunkat.
Délután moziba mentünk. A mozi címe „A
nagyvárosi kisasszony”. A mozi jó volt. Szép tájak voltak benne, és különösen szép kastélyban
játszódott le az esemény. Főszereplők: Szelecky
Zita, Csortos Gyula, Nagy Ernő, Simon Erzsi, a
második főszereplőt nem ismerem.

Zselíz, 1944. I. 6.
Csütörtök van. Délután moziba mentünk. A
mozi címe „Édes mostoha”. Ez a mozi, amit
már 2-szer láttam. Először csehek alatt. Nagyon
jó volt.
Zselíz 1944. I. 9.
Délig az iskolában voltam szórakozni. Délután
a három órai mozira mentünk. A mozi címe
„Csalódás”. Jó mozi volt.
Zselíz 1944. I. 10.
Tanulás rendesen telt el. Délután megkaptuk a
színdarab szerepeket. Címe „Többet ésszel, mint
erővel”. Én Csóvai Ottó szerepét játszom benne.
Zselíz 1944. I. 12-én
Délután mihánt bementem az iskolába, mindjárt azzal fogadtak, hogy írjam le a tanító szerepet. Tehát a „Bíró uram újra nősül” c. színdarabjából megkaptam a tanító szerepet. Ez valamivel
kisebb terjedelmű, mint az Ilosvai szerep.

Zselíz 1944. I. 13-án
Ma 13-ika van. Tehát szerencsétlen nap. De
mégsem. Tanításkor 2 óra álattenyésztés óra elmaradt. Tehát mégis szerencsés nap volt.
Zselíz 1944. I. 15.
Iskolából kijőve már mindjárt feltűnt az embernek a nagy sietés. A gyerekek mentek sietve
haza. Ezekután fürödni mentem, ott sokan voltak. A Pistánál voltam. A fürdés kellemes volt.
Vasárnap. Zselíz, 1944. I. 16-án
Délig szokás szerint telt el. Ebéd után kimentem
a faluba. Délután a 3-i moziba mentem. A mozi
címe „Az éjszaka lánya”. Alig állta meg a helyét.
Ennél haza mentem. Vacsora után vissza mentem az iskolába. Ott sokat sakkoztam. Nagyon
jó szórakoztam.
Zselíz, 1944. I. 19-én
Délig rendesen ment a tanítás. 9 órakor szentmisére mentünk. Ma van Boldog Margit szentté
avatása. Gyarapodott hazánk szentjeinek száma.
Zselíz, 1944. I. 25.
Délután moziba mentem. Címe „Zorro és
Huró”. Elég jó volt, utána visszamentem az
iskolába. Ott szórakoztunk.
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Hagyomány és együttműködési lehetőségek
Január 8-án, pénteken a zselízi szabadtéri
színpad termében újévi találkozót tartottak,
amelyen az önkormányzat képviselői és
zselízi vállalkozók vettek részt. A múlt évi
hasonló rendezvény után a város folytatja
a vállalkozói szférával való kapcsolatainak
megerősítését.
Juhász András polgármester a választási
időszak elején kijelentette, hogy egyik célja

a város és a vállalkozói szféra kapcsolatának
megerősítése lesz, ugyanis az előző években
ezek a kapcsolatok lazultak. Az új vezetőség
egyik első lépése az volt, hogy újévi találkozót szerveztek a város képviselői és vállalko-

zói részvételével. A polgármester, aki a vállalkozói szférából került a város élére, a múlt
év elején kijelentette, hogy városunk jövőjét
a vállalkozókkal való együttműködésben látja, hiszen az önkormányzat és a magánszféra
egymásra vannak utalva.
Az idei újévi találkozón több tucat zselízi
vállalkozó vett részt, akiknek lehetőségük
nyílt arra, hogy kellemes környezetben társaloghassanak egymással, az önkormányzat vezetőségi képviselőivel,
vagy a városi képviselő-testület
tagjaival. „A vállalkozók nem
várnak a véletlenre, nem bíznak
a szerencsében, hanem szorgosan
dolgoznak, mert ha egy cég nem
hoz hasznot, akkor gyakorlatilag
megszűnik. Lehetséges, hogy sok
körülmény fölött nincs hatalmunk,
de hatalmunk van afölött, amit
teszünk és ahogyan cselekszünk”
– mondta a polgármester és biztosította a vállalkozókat arról, hogy
munkájuk a város számára nagy
jelentőséggel bír, mert munkáltatói szerepben végzett feladatuk pótolhatatlan.
A szervezők gazdag frissítővel fogadták
a vendégeket, svédasztallal és kulturális
programmal várták a vállalkozókat. Be-

Keresni a választásokon? Lehetséges...
Tanítónő az iskolában: – Két lába van, tolla
és csőre, mi az?
Annika: – Kiskacsa.
– Lehet az is, de én most kislibára gondoltam.
Négy lába van, farka és szőre, mi az?
Janika: – Kiskutya.
– Az is lehetne, de én most macskára gondoltam.
Móricka jelentkezik: – Tanító néni, én is
mondok egy találós kérdést. Ha beveszi a
szájába, száraz és kemény, ha kiveszi, nedves
és puha, mi az?
A tanítónő mérgesen lekever Mórickának
egy nyaklevest, mire ő: – Az is lehetne, de én
most a rágógumira gondoltam.
A márciusi parlamenti választások újra lehetőséget kínálnak a polgároknak az ország
sorsáról való döntésre. Sokak számára azonban nemcsak választási, hanem pénzkereseti
lehetőséget is jelenthetnek. Találják ki, hogy
kiknek...
Igen, az is lehetne, hogy befolyásos pénzügyi
csoportokról van szó, melyek a politikai pártok támogatásáért cserébe a választások után
bizonyos kedvezményeket várnak el, de én
most egyszerű állampolgárokra gondoltam,
akik a választások eredményét megtippelhetik a Niké sportfogadási irodában.
Az árfolyamok az idő múlásával változnak,
január végén az volt a helyzet, hogy a Smer
győzelme esetén nem kaszálhattunk volna
jelenős összeget, hiszen a kurzus 1,01-es
szorzót mutatott. Jobbak voltak az esélyek a

győztes párt utáni sorrendet illetően.
Ha példának okáért arra tippelnénk, hogy
sorrendben a második helyet szerzi meg a
Sieť, 1,05-szörös nyereséget könyvelünk el,
ám ha a KDH-ra voksolunk tippünkben, a
nyeremény már betétünk tízszerese is lehet.
Ha úgy tippelünk, hogy a Szlovák Nemzeti
Párt a negyedik helyig végez, 1,5-szeres szorzóval játszunk, a Most-Híd esetében ugyanez
1,35-szörös szorzót ér. Fogadhatunk azonban

a százalékhatárokra, a képviselői helyek számára, az egyes pártok parlamentbe jutására,
a választók arányára, a parlamentbe bejutó
pártok, mozgalmak eredményeinek összehasonlítására. Ha az a tippünk beválik, hogy az
MKP a parlamentbe jut, fogadásunk összege
5,97-szeresen térül meg, a SaS esetében ez
1,5-szörös bevételt jelent. Ha viszont pl. az
OĽaNO/Nova sikertelenségére fogadunk, a

mutatkozott a Franz Schubert Vegyeskar,
a Matica slovenská helyi szervezetének
énekkara, és Baranovics Andrea harmonikás. A résztvevők a késő esti órákig nyúlóan
folytatták a beszélgetéseket. Igazolták, hogy
új kapcsolatok kialakítását ígérő újévi találkozók hagyománya van kialakulóban,
amely kiindulópontot biztosíthat a város
és a helyi vállalkozások közötti eredményes
együttműködésre.
(ik)

Zselíziek is bejutnak
a parlamentbe?
Alig egy hónap múlva Szlovákiában parlamenti választások lesznek. Huszonhárom
politikai párt és mozgalom küzd a bejutásért, 150 képviselői hely megszerzése a cél.
A képviselő-jelöltek között akadnak városunkból valók is. Egy-egy jelölt szerepel a
TIP, a Priama demokracia, a Szlovák Polgári
Koalíció színeiben, és két jelöltet találunk a
Magyar Közösség Pártjának listáján.
Közülük a legelőkelőbb helyen Ernestína
Bôžiková áll, aki a TIP párt listáján a 47.
helyet foglalja el. A Priama demokracia párt
65. jelöltje Alojz Hančin, a Szlovák Polgári
Koalíció színeiben a 74. helyen találjuk
Hasznos Miroslavot. A Magyar Közösség
Pártjának jelölőlistáján a 114. és a 115. helyen várja a megméretést Csenger Tibor és
Csonka Ákos. Régiónkban a legelőkelőbb
helyet a Magyar Közösség Pártjának színeiben a nyírágói Kiss Beáta foglalja el, ő 11. a
listán.
(ik)
bukmékerek 5,67-es szorzót ígérnek. Érdekesek azok a fogadások is, melyek az egyes
pártok esetében a százalékküszöb elérésére
vonatkoznak. Ha pl. a Most-Híd több mint
7 százalékot ér el, az általunk befektetett
összeg 2,15-szörösére leszünk jogosultak,
ha a KDH túllépi a 8 százalékos küszöböt,
1,55-ös szorzóval játszhatunk.
Fogadni saját magunkra is lehet. Ha pl.
helyesen tippelnénk, amikor azt állítjuk,
hogy a választópolgárok több, mint 58 százaléka járul az urnához, a befektetett összeg
2,06-szorosát kapjuk, ellenben ha azt gondoljuk, hogy a választásokon a polgároknak
55,5 százaléka sem, vesz részt, 4,95-szörös
lesz a nyereményünk.
A választásokra kötött fogadások lehetősége bizonyára ismét érdekes színfoltja lesz a
politikával átszőtt elkövetkező időszaknak.
A parlamenti választások megtippelésére
érvényes, szigorúan kötött játékszabályok
nem károsak, ellenkezőleg, az időnként
„piszkos” politikai harcba sportos fair-playt csempészhetnek. És a tisztességes
játék már jó néhányunknak nagyon hiányzik a politikából.
Levicky László
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Nyílt nap az új bérházban
Január 27-én, szerdán az érdeklődők belülről
is megtekinthették az új bérházakban található
lakásokat. Sokan kihasználták a lehetőséget, és
alaposan átnézték az egyes lakásokat, elképzelték a bútorok elrendezését a szobákban, és sokat
kérdeztek a kivitelező Innovia vállalat jelenlevő
képviselőitől, Karol Lichtnertől és Miroslav
Laurinctól.
Többen furcsállották, hogy nagy a konyha és
kicsik a szobák. Miután azonban valaki megjegyezte, hogy a konyha egy szobával alkot közös
teret, arról kezdtek tanakodni a jelenlevők, hogy
mi a különbség a garzon és az egyszobás lakás
között. Az egyik vitázó szerint nem praktikus, ha
abban a helyiségben tartózkodunk, ahol főzünk
is: „Főzés közben nem tudjuk megakadályozni
a pára felszabadulását, elég ha egyetlen tojást
főzünk. Jó viszont az, hogy mindenki annyit
fizet majd, amennyi áramot elfogyaszt, mivel
minden villanyáramra működik.”
Egy hölgy megjegyezte: „Megfelelnek ezek
a lakások olyan fiataloknak, akik elmennek
otthonról, és önállósulni akarnak. Nagyobb
családoknak már nemigen.” Végül egy fiata-

lember nyilatkozott nekünk: „Szívesen laknék
ilyen lakásban. Ha önállósulhatnék, elég lenne
számomra ennyi hely. A fiataloknak elég ennyi.”
Karol Lichnter elmagyarázta, hogy a lakások
méretét normák határozzák meg, amelyeket a
kivitelezőnek be kellett tartania. „Egyértelműen
a pozitív reakciók voltak többségben. Az emberek dicsérték a mennyezeti fűtést, amely nem
korlátozza a bútorok elrendezését. Érdeklődtek
a vízmelegítés iránt, hogy ha ketten lezuhanyoznak, jut-e meleg víz a harmadiknak is? Igen,
a vízmelegítő az éppen átfolyó vizet melegíti.
Ilyen jellegű lakások a városokban fiatal családok első lakásaként funkcionálnak, más viszont
a helyzet a kisebb településeken. A nyílt nap után
jó érzésekkel távozom, az embereknek tetszenek
a lakások, már csak a kiutalásuk marad hátra.”
Ennek módjáról a képviselő-testület januári
ülésén döntött, amikor úgy határozott, hogy pontozásos rendszer szerint történjen a kiutalás. A
lakások város általi átvétele nagyrészt attól függ,
mikor utalja át az Állami Lakásfejlesztési Alap
és a közlekedési, építésügyi és területfejlesztési
minisztérium a vételárat a kivitelezőnek.

Juhász András polgármester: „A szerződéseket aláírtuk, a pénzügyi teljesítés folyamatban
van, és ezzel párhuzamosan készül a névsor is.
Minden olyan lehetőséget kizártunk, ami bárki

megkárosításához vezethetne. Annak ellenére,
hogy az épületek hibáinak elhárítása csaknem
egy évig tartott, biztosíthatom a lakosokat, hogy
a lakások minősége megfelelő, és kiutalásuk
igazságos és transzparens lesz.”
(šh)

A T18-as tornaterem felújítása előkészületben
A magyar tanítási nyelvű alapiskola területén található önállóan álló
nagy tornatermet a múltban mindkét helyi gimnázium használta, és
az is bebizonyosodott, hogy a kultúrház lehetőségeit meghalató nagy
kulturális rendezvények szervezésére is kitűnő. A megye használhatatlan állapotban adta át a városnak az objektumot. Az ilyen nagy tornaterem hiánya nemcsak az alapiskolákat és a gimnáziumokat érinti
hátrányosan, hanem a városban működő sportegyesületeket és társulásokat is. Ezért is szeretné a város felújítani a T18-as tornatermet.
A városi hivatal vagyongazdálkodási osztályának dolgozója, Ábel Gábor tájékoztatott bennünket a munkák megkezdéséről: „A Teplo GGE
vállalat megerősítette azt a korábbi vállalását, hogy ráköti az objektu-

A lakosok véleménye számítani fog
Elég feltüntetni nemünket, korunkat, foglalkozásunkat, végzettségünket, mennyi ideje élünk Zselízen, és mennyire vagyunk itt elégedettek.
Ezután értékeljük a város fejlődését, az üdülési, pihenési, idegenforgalmi
szolgáltatásokat, a közutak, járdák, természeti környezet, történelmi és
kulturális emlékek állapotát és színvonalát. Beírjuk, mennyire ismerjük
a város fejlesztési dokumentumait, hol látjuk a legnagyobb hiányosságokat, és hogy mely területek követelnék meg leginkább a fejlesztést. Választani lehet az adott lehetőségekből, vagy saját javaslatokat is írhatunk,
és javasolhatjuk konkrét projektek megvalósítását is. Ez minden.
Úgy hangzik, mint egy általános ankét, pedig egy fontos dokumentum
kérdőíves része. A város gazdasági és szociális fejlesztési programja a
2016—2020-as időszakban megszabja a fejlesztés legfontosabb kereteit
és céljait. „Nem kell, hogy az önkormányzat képviselői, a város munkatársai egy véleményen legyenek a lakosokkal. Most a polgároknak is
lehetőségük lesz elmondani véleményüket a város irányultságát illetően.
Nézeteiket az önkormányzat figyelembe fogja venni” – mondta Juhász
András polgármester.
Az előkészületek során fontos, hogy a polgárok is kifejthessék véleményüket, elmondhassák ötleteiket. Egyrészt, hogy a fontos dokumentumnak
legitimitása legyen, másrészt, hogy a város önkormányzata az egész időszak alatt élvezze a polgárok támogatását. Minél több kitöltött kérdőív áll
az alkotók rendelkezésre, annál inkább fogja a végeredmény tükrözni a
polgárok akaratát, és ezzel meghatározzák az önkormányzat prioritásait,
ami a következő tíz évben visszaköszön Zselíz arculatában.
(šh)

mot a távhővezetékre, kiépíti a belső elosztórendszert, biztosítja a vízmelegítőket és a meleg levegőt befúvó berendezéseket. A földmunkákat
a Teplo GGE biztosítja a Tenergo Slovensko által, várhatóan február
10-ike körül kezdődnek.”
Az objektum felújítása szerepel a város stratégiai fejlesztési tervében is,
a képviselő-testület jóváhagyta a műszaki tervdokumentáció kidolgozásának pénzügyi fedezetét. Az épület energiaigényének csökkentése
kapcsán a város vissza nem térítendő támogatást próbál igényelni a
felújításra.
(šh)

Tovább bővítene a Selyz Bútor

A Selyz Bútor anyavállalatában, a Himolla koncernben vezetőváltás történt. Walter Schmidt vezérigazgatót Tomas Friedrich váltotta
fel. Ahogy arról már tájékoztattunk, a Selyz Bútor két további csarnokot építene fel városunkban, aminek köszönhetően újabb munkahelyeket teremt. A feltétele, hogy a város biztosítsa a gyárterület
bekötőútját, ami a városnak sikerült is.
Juhász András tájékoztatott a vállalat vezetőségével folytatott
tárgyalások eredményéről: „Bemutatták az új ügyvezetőt, és tájékoztattak a cég további célkitűzéseiről. Megerősítették azt a korábbi
elhatározást, miszerint két további csarnok épülne. Tavaly sikerült
biztosítanunk ennek feltételét, így újabb 45-75 munkahely létesülhet.
Ezáltal 500-ra növekedne a vállalat dolgozóinak száma. További feltétele a cég területének összekötése a közeli országúttal. E célra csereszerződés által hozzájutottunk az egykori borüzem területének egy
részéhez. Így egy új városi utat tudunk létrehozni. Két héttel ezelőtt
tárgyaltunk a Szlovák Közútkarbantartó Vállalat képviselőivel az ipari
park melletti I/76-os úton található útkereszteződés átépítésének kivitelezői közbeszerzéséről született kormányrendelet kapcsán. Immár
konkrét lépésekről is szó volt – most készül az építési engedélyhez
szükséges tervdokumentáció. Az építési engedély kiadását követően
semmi sem áll majd annak útjában, hogy a közútkarbantartó vállalat
besorolja a beruházást az éves tervébe. Ígéretet kaptunk, hogy február
végén kapunk legközelebb tájékoztatást.
A tervdokumentáció az ún. zöld zónát is érinti, így a jövőben nemcsak a Selyz Bútor, hanem az egész ipari park területének rácsatlakozását
is lehetővé teszi.
(šh)
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Ismét lesz Csemadok-fesztivál Zselízen
Csaknem fél évszázada szervezték meg
először városunkban a Csemadok országos
népművészeti fesztiválját. A zselízi rendezvény az évek során országszerte híressé
tette városunkat. A fesztiválból olyan hagyomány vált, amelyre máig vágyakozó nosztalgiával emlékeznek mind a népzene kedvelői,
mind pedig a környék korábban született
lakosai. A kilencvenes években – különböző
okokból – a hagyomány abbamaradt, a népzene pedig azóta csak esetenként zeng fel
a park fái között. 2006-ban ugyan volt egy
próbálkozás a fesztivál újjáélesztésére, ám
folytatás nélkül maradt. Idén mindez megváltozhat, hiszen Zselíz új esélyt kap.
Júniusban ismét országos népművészeti
fesztivált rendeznek a zselízi parkban. A
kulturális és közművelődési szervezet országos vezetősége tavaly hagyta jóvá, hogy
az országos fesztivál 50. évfolyamát a rendezvény egykori eredeti színhelyén, Zselízen
rendezzék meg. Hogy lesz-e zselízi folytatása,
az sok mindentől függ, hiszen az utóbbi időben Deáki adott otthont a rendezvénynek.
„Juhász Sándorral és Eszterrel közösen
már régen arról álmodoztunk, hogy vissza
kellene hozni a Csemadok országos fesztiválját Zselízre. Ők 2006-ban már próbálkoztak,
de akkor nem igazán jött össze, főleg a Csemadokon belül akkor uralkodó viszonyok
miatt. Miután tavalyelőtt elnökké választottak a zselízi Csemadokban, növelni próbáltam ez irányú erőfeszítésemet. A szervezet
fennállásának 65. évfordulója alkalmából
szervezett megemlékezéseken előbb Léván,
majd Zselízen tárgyaltunk Bárdos Gyula or-

szágos elnökkel. Később Deákiban folytattuk
a megbeszéléseket, már a Juhász házaspár
részvételével. Szerencsénkre az új városvezetőség Juhász András polgármesterrel az élen
felkarolta kezdeményezésünket. Több ízben
is tárgyaltunk erről a város vezetőségével,
és támogatási ígéretet is kaptunk” – mondta

lesznek a régiók...” – mondja bizakodva Batár
Péter. Ha a tervek akár csak részben is valóra
válnak, van rá esély, hogy a szép hagyomány
újjáéledésének lehetünk tanúi, és Zselíz talán
ismét nagyobb szerepet kaphat az országos
fesztiválok szervezésében. Már csak ezért is
érdemes lesz júniusban ott lenni.
Levicky László

Pillantás a tükörbe
és ingyen játszótér

2006-ban volt egy próbálkozás a fesztivál
„hazahozatalára“.
Batár Péter, a Csemadok zselízi alapszervezetének elnöke.
Arról is tájékoztatott, hogy az országos
fesztivált június 10—13-án szervezik meg
a zselízi parkban. Ugyanott, ahol egykor, a
kastély előtti területen. A helyi Csemadokelnök hozzátette: tudja, hogy nem érik el azt
a látogatottságot, ami egykor fémjelezte a
rendezvényt, ennek ellenére ragaszkodnak az
eredeti helyszínhez. „A kastély előtti területen – az eredeti helyen – lesz a színpad, és
egy ideiglenes hidat is építenek a patakra. A
kultúrházban táncház, a Magyar Házban kiállítás lesz, és három napig zenétől zeng majd
a környék. Kassától Pozsonyig képviseltetve

Szavazzunk mindennap a zselízi játszótérért

A Lidl áruházlánc nyáron 10 játszóteret épít fel Szlovákiában azokban a városokban,
amelyeket egy internetes szavazásban választanak ki a „Žihadielko játszótér” projekt
keretében. Városunk is a lehetséges színhelyek között szerepel. Elegendő, ha a megadott
időszakban a 10 000 lakosig terjedő kategóriában elegendő szavazatot kap.
A tíz játszótérért azok a városok versenyezhetnek, ahol legalább egy Lidl üzlet található. A
lakosok számának alapján öt kategóriára osztották fel a településeket, minden kategóriában
az első két helyezett nyeri meg a játszóteret.
A játszóterek felépítésének színhelyéről
az emberek dönthetnek a szavazásban, a
www.zihadielko.sk internetes oldalon.
A szavazás január 21-től február
29-ig tart. A regisztrált érdeklődők mindennap egyszer szavazhatnak városukra, és egy
bónusz szavazatot azzal is lehet szerezni, ha
az oldalon egy egyszerű online játékot lejátszanak. A városok rangsorát folyamatosan
frissítik, az aktuális állás megtekinthető a
www.zihadielko.sk oldalon. A szavazók
között 20 elektromos BMW X6-os kisautót sorsolnak ki.
A 2–12 éves gyermekek számára alkalmas „Žihadielko játszótér” mérete 16 x 20 méter.
A gyerekek két várban, homokozóban, körhintán vagy egyéb hintákon játszhatnak majd.
Az összes játékelem Maját, a méhecskét és barátait ábrázoló vidám és játékos motívummal
készült. A játszóterek összértéke 870 000 euró.
A játszótér megszerzéséért elegendő szavazatot kell összegyűjteni, hogy február végén
Zselíz város az első vagy a második helyet foglalhassa el. Semmi több. Szóval: SZAVAZZUNK
MINDENNAP!
(ik)

A Lidl áruházlánc a múlt évben egy közösségi
programmal állt elő, amelynek keretében játszóterek építését hirdette meg. Ebben az évben
összesen 10 olyan városban épülhet játszótér,
ahol található legalább egy Lidl üzlet. A választás internetes szavazás útján történik.
Városunk a 10 000 lakosig terjedő kategóriában versenyez. Ez hátránynak is tekinthető,
mivel ebben az évben várhatóan 7000 alá esik
a lakosok száma, és egy 9000 lakosú várossal
versenyezni nem könnyű. Viszont a szervezők
elegendő időt hagytak a szavazásra, így az
egyenlőtlenségeket olyasmivel egyenlítették
ki, amit a lakosság kitartási tényezőjének nevezhetnénk. Ugyanis minden érdeklődő mindennap újra és újra szavazhat. Ennek köszönhetően a nagyobb városok lakosai elvesztik
abból fakadó előnyüket, hogy többen vannak,
így az öntudatosság, fegyelmezettség és a környéken élők érdeklődése kerül előtérbe.
Az, hogy városunkban egy újabb kellemes
hely alakul-e ki gyermekeink számára, a lakosok kezében van, főleg a nagy számú zselízi
internetes közösség tehet sokat. Sok város lakosságának hőn áhított célja, hogy egy ilyen
fejlesztési tevékenységet – ráadásul gazdaságosan felhasznált eszközökkel – a saját kezébe
tudjon venni, és ez Zselízen sincs másképp.
Ezúttal itt a lehetőség, méghozzá olyan, hogy
egyetlen centet sem kell rá elkölteni a közös
kasszából.
E hónap végén, amikor már tudni fogjuk az
eredményeket, egy újabb értékes tapasztalattal
leszünk gazdagabbak. A város vezetőségét, a
képviselőket, és a város dolgozóit gyakran éri
hol jogos, hol kevésbé jogos kritika, ritkábban
dicséret, hiszen munkájuk minősége rendszerint gyorsan látható. A lakosok-választók
önkormányzati viszonylatban a választások
során négyévente adnak számot magatartásuk minőségéről. A mostanihoz hasonló
szavazások azonban arra is teret adnak, hogy
kiszabaduljunk ebből a sztereotípiából, és
képet adjunk kis városi társadalmunk állapotáról. Egy áruházlánc közösségi programként meghirdetett marketingakciója sokkal
több információt rejt magában, mint az első
ránézésre tűnhet. Egy látszólagosan marginális szavazás nagyon érdekes képet festhet
városunkról, lakosairól. Nézzünk hát bele a
tükörbe!
Levicky László
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Csonka Ákos: Legyen más a politika
Általában az MKP-t elöregedő pártként szokták definiálni (főként politikai ellenfelei), ám
Zselízen ennek pont az ellenkezője érvényes.
A párt helyi szervezetének az élén egy fiatal
pedagógus, Csonka Ákos áll, aki kora ellenére számos közéleti aktivitást tudhat maga
mögött. Országos tisztségviselője a Via Nova
Iúsági Csoportnak, aktív tagja a Csemadoknak, lelkes helytörténész, lokálpatrióta és a
kutatói munka sem áll távol tőle.
Az a tapasztalat, hogy nem túl népszerű a
fiatalok körében a politika, te 28 éves létedre mégis igencsak aktívan foglalkozol vele.
Mi ennek az oka?
A fiatalok a nagy általánosságot tekintve
alapvetően apolitikusak, nem kell emögött
különösebb jelenséget látni. A fiatalok nem
szeretik a rendszereket, szabályokat, lázadnak
a szülők, az idősek és szinte minden ellen. Más
problémák foglalkoztatják őket (bennünket),
a közösségi ügyek nem annyira hangsúlyosan
érdeklik őket. Viszont attól, hogy nem foglalkozunk valamivel, attól a probléma még
ugyanúgy megmarad. Köztudott, hogy a politikához mindenki ért, (főleg a vendéglátó-ipari
egységekben – ismertebb nevén kocsma – van
rengeteg szakértő), de csak kevesen vannak
olyanok, akik nem érik be a hőbörgéssel, és
változtatni szeretnének a dolgok menetén. Véleményt formálni mindenki tud, és teszik is ezt
gyakran, amikor viszont konkrétan cselekedni
kell, akkor már kevésbé nagy a lelkesedés. Ezért
a közélettel való foglalkozás óriási felelősséggel
jár. Ránk, fiatal értelmiségre pedig különösen
nagy szerep hárulna, ha felismerjük annak fontosságát. Ám ennek is két módja van, kívülről
kritizálni, vagy megpróbálni különbet csinálni.
Én az utóbbiban hiszek.
Igen, de van is erre lehetőség? Sokszor úgy
tűnik, hogy azok a politikusok, kik x (sok
x) éve benne vannak a politikában, nem
nagyon kapkodnak, hogy átadják másnak
a helyüket.
Nincs könnyű helyzetben a fiatal generáció
(sosem volt), de látni kell, hogy éppen egy
generációváltás küszöbén állunk. Ez részben
annak köszönhető, hogy azok a politikusok,
akik mondjuk 25 éve a pozsonyi parlamentben
ülnek, azok óriási hibákat és mulasztásokat
követtek el. Ebből kifolyólag az emberek bizalma magában a politika intézményében
rendült meg. Sajnos, egyes mániákus ígérgetők
gőgös arroganciája miatt a politika elvesztette
presztízsét és hitelét. Ahelyett, hogy teljesítették
volna felhatalmazásukat, inkább belekényelmesedtek a pozíciójukba és elfelejtették, hogy
az emberektől lehetőségeket kaptak, nem pedig
jutalomkirándulást.
Nyilván vannak ilyenek, de vannak tapasztalt politikusok, mellettük szól a rutin.
Nem így van?
Nem, úgy gondolom, hogy aki 25 évig rutinszerűen nem csinált semmit, az már nem
is fog. Sokkal hitelesebbnek tartom azokat a
politikai aspiránsokat, akik a civil életben már

maradandót tudtak alkotni. Akik alulról építkezve tettek le az asztalra valamit, nem pedig
a bársonyszékből akarnak dirigálni. Persze
tisztelet a kivételnek.
Véleményed szerint ezek az aggályok
okozzák, hogy olyan nagy a nemszavazók
aránya?
Annak a nagymértékű apátiának, ami a társadalmunkat jellemzi, sok mindenben keresni
lehetne az okait, de azt nem szabad elfelejteni
(pedig a legtöbb politikus elfelejti), hogy az
emberek nem hülyék. Ha látják, hogy valaki
azt ígérgeti: megcsinálja az utakat, és ehelyett
ő méregdrága luxusautót vesz, akkor ez az ember hitelét veszti. Van viszont az a pénz, amit
egyes pártok a kampányra fordítanak, hogy
megtévesszék az embereket…
Tudatosítani kell viszont azt is, hogy valaki mindenképpen elfoglalja azt a bizonyos
helyet. Egyáltalán nem mindegy a
szempontunkból, hogy ki. Ha nem
megyünk el választani, akkor mindebbe nincs beleszólásunk, és a jogot
is elveszítjük, hogy bárkin is számon
kérjünk a döntéseket.
De voltak már a környékről képviselők a parlamentben, sőt kormányon is volt mind az MKP, mind a
Most-Híd.
Tudtommal Zselíznek még soha nem
volt parlamenti képviselője, ami meg
is látszik a városon és a térségen. Az
MKP kormánytagsága idején alapiskolás voltam, így ha megengedi azért
az időszakért nem vállalok felelősséget. A Most-Híd kormánytagságát pedig nem szeretném minősíteni, mindenki döntse el, hogy lett-e bármilyen haszna.
Én a saját tetteimért vállalok felelősséget.
Tehát, hogy a politikai, gazdasági döntések,
lépések elkerülik a Garam mentét az azért
van, mert nincs képviselete a régiónak a
parlamentben?
Úgy gondolom, hogy igen. Szlovákia nem
egy olyan ország, ahol megfelelő anyagi keret
lenne arra, hogy minden régióját arányosan
fejlessze. Ez rettenetesen meglátszik rajtunk.
Sokat jártam Észak-Szlovákiában és meglepett, amit ott láttam. Nem tartom elfogadhatónak, hogy az ország egyes pontjai közt ilyen
különbségek legyenek.
Hogy mennyit jelent a politikai befolyás? Egy
konkrét példán mutatnám be. 2013-tól van
Nyitra megyei képviselőnk Csenger Tibor személyében, akivel szorosan együttműködök, így
van némi belátásom a megye munkájába. A
Nyitra Megyei Önkormányzat befolyása eléggé
behatárolt, de az MKP frakció még ellenzékből
is ki tudott harcolni pozitívumokat. Bizonyos
útszakaszok felújítása, az Ipoly-hidak szorgalmazása, iskolák, intézmények finanszírozása
stb., de hogy egész konkrét legyek a tavalyi
évben összeszámoltam, a kimondottan zselízi
civil szervezeteknek mintegy 5000 euró támogatást sikerült kilobbizni. Nyilván lehetne jobb

is, de már ez is több mint az előző években. Bele
lehet gondolni, hogy milyen lehetőségek vannak
a parlamenti szinten, hogy kormánypozícióról
ne is beszéljek. Pénz és lehetőségek vannak,
csak akarat kell, hogy az megfelelő helyre
kerüljön, nem pedig magánkastélyok és hotelek
dotálására.
Elég sarkalatosan fogalmazol. Milyen a
viszonyod az „idősebb” politikusokhoz?
A véleményemet vállalom, sosem rejtettem
véka alá. Egyenes embernek tartom magam,
és én is szeretem, ha tisztességesen állnak
hozzám. Ha valamiben nem ért velem valaki
egyet, akkor nyitott vagyok annak megvitatására. Az MKP csúcsvezetésével kimondottan
jó, kollegiális, sőt valakivel baráti a viszonyom.
Elég csak megnézni, hogy az elmúlt időszakban hányszor fogadta el Berényi József,
Bárdos Gyula, Csáky Pál vagy Farkas Iván a

meghívásunkat. Szakmai egyeztetéseken, kulturális rendezvényeken szinte kéthavonta itt
volt valamelyikük. És ezt alapvetőnek tartom.
Mennyire lehet hiteles az, aki csak 4 évente, a
választások előtt egy kultúrházas dáridón jelenik meg, hogy szavazzanak rá? Nem is értem
hogy bízhat meg bárki is ez alapján egy elvileg
komoly emberben…
Én például a kampánydáridózással sem értek
egyet. Ilyen gazdasági helyzetben eurómilliókat
óriásplakátokra és tátogóművészekre költeni
óriási felelőtlenség. Elvégre a költségvetést sem
egy nótaesten vitatják meg… A politikának
nem erről kellene szólnia.
Közel a választások. Mit üzensz a választóknak?
Csupán annyit, hogy ha elégedett az elmúlt
25 év politikai garnitúrájának hozzáállásával,
eredményeivel, akkor menjenek el szavazni és
karikázzák be őket. Ha viszont elégedetlenek ezzel a gyér teljesítménnyel, akkor szavazatukkal
hajtsák végre a generációváltást. Az MKP listáját erre alkalmasnak találom annak fényében,
hogy a jelöltek közel egyharmada 35 év alatti.
Személy szerint munkámmal továbbra is azon
leszek, hogy Zselíznek és a térségnek lehetőségeket teremtsek. Hogy más legyen a politika.
(ts)
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Ingatlanadó: mennyi és mi lesz érte?
Zselízen már több éve nem növekedtek
az adók. Annak ellenére sem, hogy a globális gazdasági válság keményen beleszólt az
önkormányzatok életébe, és hogy jelentős
csökkenést okozott az újraosztott adókból
származó bevételekben is. Városunkban
annál jobban éreztük jelenlétét, hogy nem
kis összegeket kellett az önkormányzatnak fordítania a
hitelek törlesztésére. Ezek a
néhány évvel korábban magas számban megvalósított
projektek miatt terhelték a
várost. Az adóterhek szinten tartása elterjedt gyakorlat volt a környező településeken is. Ez az állapot idén
már nem érvényes, és nem
csak Zselízen, de a környező településeken sem. Múlt
év végén tárgyalásokat folytattak az Alsó-Garam Menti
Regionális Társulás tagönkormányzatainak
képviselői. Többek közt arról is, hogy milyen
lehetőségek vannak költségvetéseik bevételeinek növelésére. Egyetértettek abban, hogy az
egyik járható út a helyi adók emelése, és ezt
több településen meg is lépték.
Városunkban idén az ingatlanadó emelkedett. „Tekintettel arra, hogy szükséges

növelni a város bevételeit, összehasonlításokat végeztünk ezen a téren. Hasonló
méretű városok adótarifáit vizsgáltuk meg,
és arra a következtetésre jutottunk, hogy van
lehetőség adóemelésre. Az építményadóra
vonatkozó tarifát azért is meg kellet emelni,
mert a legmagasabb és a legalacsonyabb adó-

kulcs közötti árrést egy törvénymódosítással
30-szorosról 10-szeresre csökkentették. Így
minden változtatásnál fokozatosan csökkentenünk kell az árrést. Az adókulcs módosításával így ezt a kötelességünket is teljesítettük” – tájékoztatott a városháza gazdasági
osztályának vezetője, Monika Tomeková, a
2016-os évre vonatkozó ingatlanadóról szóló
általános érvényű rendelet jóváhagyásakor.

Mely adókulcsok emelkedtek? „A telekadó
kulcsának emelkedése minden telekre vonatkozik, kivéve az erdőterületeket. Átlagosan
22%-kal emelkedtek az adók. Az építményadó szintén csaknem minden épülettípusra
vonatkozik, kivéve azokat az építményeket,
amelyek egyéb vállalkozásra vagy raktározásra szolgálnak, továbbá
nem érinti azokat az épületeket sem, amelyeket az egyéb vállalkozások ügyvitelének intézésére használnak.
Az építmények esetében
20%-os volt az átlagos emelés. Egy átlagos zselízi lakos,
aki egy családi ház, udvar
és kert tulajdonosa, az adó
emelése után 6,50 euróval
fog többet fizetni, mint eddig” – teszi hozzá Monika
Tomeková, és megjegyzi,
hogy az adóemelésből befolyt összeget a városi tulajdon javítására és
felújítására használják fel. Ezenkívül ezekből
a forrásokból fogják támogatni a nonprofit
szektorban tevékenykedő jogi és természetes
személyeket. Az idei költségvetésben a városi
objektumok felújítására összesen 50 ezer
eurót, a támogatásokra pedig 20 ezer eurót
különítettek el.
(ik)

Gazdagabbak és zöldebbek a korszerűsítésnek köszönhetően
A
közvilágítás-korszerűsítés közeljövőben megvalósuló
projektjének köszönhetően jobb
minőségű megvilágítást kapnak
utcáink, és nem utolsó sorban
csökkennek a város energiaellátással kapcsolatos kiadásai,
többek közt az egész közvilágítási rendszer optimalizálásának
köszönhetően. A projekt elszámolható költsége 590 122,97
euró, ebből a támogatás 95%,
azaz 560 616,82%, a költségek
5%-át a város finanszírozza.

A projektnek köszönhetően
LED fényforrásokra cserélik a
nagy energiaigényű nátrium- és
higanygőzlámpákat és a kompakt
fénycsöveket. Jelenleg 546 darab

fényforrás található a városban,
amelyeknek üzemteljesítménye
összesen 77,31 kW. 525 eredeti
fényforrást új, jó minőségű LED
égőkre cserélnek és további 358
darab új LED fényforrást is
felszerelnek a munkák során. A
projekt megvalósítása után a jelenlegi 77,31 kilowattnyi bemenőteljesítmény 18,78 kilowattra
csökken, aminek köszönhetően
évi 417 410,32 kilowattórával
csökken a városi közvilágítás
energiaigénye. Ez azt jelenti,
hogy a közvilágításra
fordított energia mennyisége évente 82,3
százalékkal csökken. „A
fényforrások
élettartama 100 000 óra, ami
éves 4000 üzemórával
számolva 25 évnyi működőképességet jelent.
Ennek
köszönhetően
feltételezhetjük, hogy
a következő években
a korszerűsített rendszer szinte
mindenféle karbantartási beavatkozás nélkül működik majd.
Karbantartással
kapcsolatos
költségekkel legkorábban a 10.

évben számolunk” – írják a
projekt kidolgozói. Az energiatakarékos LED fényforrásoknak
és az első években várhatóan
beavatkozásmentes működésnek
köszönhetően a város jelentős
megtakarításokat érhet el. Abból

tására, feltételezhető, hogy az
éves megtakarítás 40 ezer euró
körül lehet. Emellett nem elhanyagolható a környezetvédelmi
megfontolás sem: a közvilágítás
korszerűsítésének
köszönhetően 1 502,68 GJ energiát

a tényből kiindulva, hogy a város
az elmúlt években kb. 40 ezer
eurót fordított a közvilágítás
energiaellátására és 5—13 ezer
eurót a rendszer karbantar-

takarít meg a város, aminek
következtében 105,19 tonnával
csökken a világ széndioxid-előállítása.
(ik)
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hozzácsatolták az adott eljáráshoz, az irat üres
volt. A várost képviselő ügyvédi iroda szerint
az eredeti okiratokat a volt elöljáró asszonynak
adták át. Csenger Tibor az előterjesztett anyag
értelmében megállapította, hogy a város ellen
csupán egy bírósági eljárás van folyamatban.
A testület a beszámolót tudomásul vette. Az
elöljáró tájékoztatott a városi hivatal szerkezeti felépítésének változásáról. Miután év végén
megszűnt a városi könyvtár jogalanyisága, az
intézmény betagozódott a város szerkezetébe,
ezért a városi hivatalban három helyet létesítettek a könyvtárosok részére.
A képviselő-testület megtárgyalta Alexander
Tóth zselízi lakosnak a járási ügyészséghez
címzett, majd az ügyészség által a városi
képviselő-testülethez továbbított beadványát.
A beadvány a közérdekről szóló törvény
esetleges megsértésére vonatkozott, és arra
irányult, hogy vizsgálják ki: Juhász András
polgármester vajon a törvényben megszabott
határidőben fejezte-e be tisztségét a zselízi
Stavmont társaság ügyvezetőjeként. Csicsman
Diana, a városi hivatal elöljárója beszámolójában, amelyet az ülésen a testület tudomásul is
vett, az állítja, hogy nem történt törvénysértés,
mert a polgármester levélben 2015. január 14én mondott le ügyvezetői tisztségéről. Ezt igazolta Pavol Ivan, a közérdekvédelmi bizottság
elnöke is. A bizottság januárban ülésezett ez
ügyben, hogy a tagjai megismerkedhessenek a
dokumentumokkal. Megegyeztek abban, hogy
kivizsgálják az esetet, kikérték a Stavmont cég
jelenlegi ügyvezetőjének engedélyét, hogy
beletekinthessenek a társaság postakönyvébe. Ezt
követően a bizottság újra ülésezik és határozatot
hoz. A polgármester megjegyezte: 2015 folyamán az egyik ülésen tájékoztatta a testületet
arról, hogy januárban lemondott ügyvezetői
tisztségéről a társaságban.
A képviselő-testület a következő napirendi
pontként megtárgyalta a polgármester fizetését, amelyet az elöljáró szerint a törvény
változása miatt ezután már nem módosítanak minden évben, a választási időszak
végéig változatlan marad. A Zselíz méretű
városok polgármestereinek alapfizetése az
országos átlagkereset 2,34-szerese, kiegészítve a képviselő-testület által jóváhagyott
pótlékkal. Rövid szünet után a képviselők
megegyeztek abban, hogy nem változtatják
meg az eddigi pótlékot, amelyet továbbra is
az alapfizetés 20 százalékában állapítottak
meg.
A képviselők megtárgyalták az újonnan felépített bérlakások első kiutalásának feltételeit
és módját. Turza Irén és Pavol Ivan, bizottsági
elnök tájékoztatta a jelenlevőket a szociális és
egészségügyi bizottság tanácskozásáról, melyen a tagok arról dönthettek, hogy a nyilvános
sorsolást vagy a pontozási rendszert támogatják-e. A bizottság a pontozásos rendszer felé
hajlott. Ladislav Benčík, a városi hivatal munkatársa szerint kb. 40 igénylő van, tehát csak

valamivel több, mint a meglevő lakások száma,
ezért a pontozásos rendszer ebben az esetben
megfelelőbb. A közönség soraiból egy érdeklődő hölgy kérdésére a polgármester elmondta,
hogy a lakások kiutalása február folyamán
történik meg, és még ennek a hónapnak a végén beköltözhetnek az érintettek a lakásokba.
A városi képviselő-testület jóváhagyta, hogy a
lakások első kiutalása az 1/2015-ös számú, a
lakások kiutalásának feltételeiről szóló általános városi rendelet részét képező pontozásos
rendszer alapján történjen.
A testület tudomásul vette a polgárvédelem fő
feladatairól szóló beszámolót, jóváhagyta a városi telkek eladására tett javaslatokat, valamint
a két, városi üzlethelyiség bérbeadásával kapcsolatos árajánlatról szóló beszámolót. Tudomásul vette a bérhátralékok behajtásáról és a
városi rendőrség tevékenységéről szóló beszámolót. A lakossági hozzászólások során szót
kért egy lakos, aki kifogásolta a karácsonyi
hozzájárulásban részesülő nyugdíjasok körének kiválasztási módját, valamint elmondta

a véleményét a városi központi kazánházban
újrahasznosítható forrásokból előállított hő
árával kapcsolatban. Az elöljáró válaszában
elmondta, hogy a múltban csak a 70 év feletti
nyugdíjasok kaptak karácsonyi juttatást, múlt
évben a város ezt a korhatárt lecsökkentette 62
éves korig. Az idő előtt nyugdíjba vonulókról
azonban a városnak nincsenek információi,
mert a szociális biztosító ilyen adatokat nem
tesz közzé. A felszólalások keretében elhangzott, hogy február végéig a város pályázatot
hirdet a városi rendőrparancsnoki tisztség
betöltésére. A polgármester ismertette a képviselőket a hulladékelszállításra meghirdetett
közbeszerzés menetéről is. Két cég jelentkezett,
mivel azonban az egyik későn adta le a pályázati anyagokat, az eljárást még nem zárták le. A
tanácskozás végén szó esett a mikolai park városi tulajdonba vétlének lehetőségeiről, a város
új gazdasági és szociális fejlesztési programjának előkészületeiről, valamint a parkolóhelyek
hiányáról a Kínai negyedben.
(ik)

Kotora Marian ismét régiós vezető

December elején a zselízi művelődési otthonban üléseztek az Alsógaram-menti Regionális Társulás községeinek vezetői. Az Alsógaram-menti falvak már több évtizede sikeresen működnek együtt a kisrégiós települési társulásban. A kooperáció, a tevékenység
és álláspontok koordinációja általában rendszeresen összehívott üléseken történik. A
decemberi ülés kiemelkedő fontossággal bírt, elsősorban azért, mert napirendi pontjai
között a társulás új elnökének választása is szerepelt.
Városunkat Nagy Géza alpolgármester képviselte a találkozón. Ő lapunkat az ülés legfontosabb témáiról tájékoztatta: „A tárgyalások elsősorban a 2016-os költségvetések körüli
kérdésekről folytak, elsősorban a helyi adók és illetékek módosításának szemszögéből.
Hasonlóan mint városunkban, a környékbeli települések többségében is arról döntöttek,
hogy megemelik a hulladék-illetéket és az adókat. A polgármesterek összehasonlították a
hulladékelszállítással foglalkozó vállalatok ez irányú árajánlatait is.”
Az ülés további részében folyt az elnökválasztás. Két jelentkező volt a posztra: az
eddigi elnök, Lekér község polgármestere, Csudai Róbert és a korábbi elnök, Kotora
Marian. Egyetlen szavazatkülönbséggel a nagysallói polgármester győzött, így néhány év
kihagyás után ismét Kotora Marian lett a társulás vezetője.
(ik)
A jövő évi költségvetési
javaslat szerint Szódón új
fedett autóbuszmegállók
épülhetnek. Ilyenek ebben a
városrészben csak az út északi oldalán vannak, ahol
a Lévára irányuló buszokra
lehet felszállni. Sok szódói
lakos, köztük főleg az iskolások a reggeli órákban éppen az ellenkező irányban
utaznak. A gyakorlatban ez
úgy történik, hogy a Zselíz
felé utazók rendszeresen az
út másik oldalán, a fedett
megállóban várakoznak,
és csak amikor már közeledik az autóbusz, mennek át az út másik oldalra. A helybéliek szerint azonban a korai órákban az effajta átkelés egyáltalán nem biztonságos, ezért a szódóiak már a múltban is
kérték, hogy jelöljenek ki gyalogátkelőhelyet, és legyen azon az oldalon is fedett buszmegálló. Úgy tűnik,
kérésük jövőre meghallgatásra talál. A fedett buszmegállók megépítésére 5000 eurót különítettek el a
költségvetésben.
(ik)

HÍRMONDÓ
Városi újság

2016. február, XVII. évfolyam

Júniusban ismét Csemadok országos népművészeti fesztivált rendeznek a zselízi
parkban. A kulturális és közművelődési
szervezet országos vezetősége tavaly hagyta jóvá, hogy az országos fesztivál 50.
évfolyamát a rendezvény egykori eredeti
színhelyén, Zselízen rendezzék meg.

ára: 0,35 euró

Azok a városok versenyezhetnek, ahol legalább egy Lidl üzlet található. A lakosok számának alapján öt kategóriára osztották fel a
településeket, minden kategóriában az első
2 helyezett nyeri meg a játszóteret. A játszóterek felépítésének színhelyéről az emberek
dönthetnek a szavazásban, a www.zihadielko.sk internetes oldalon.
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Pontozás alapján
utalják ki a lakásokat
A városi képviselő-testület január 28-án
tartotta soros, 16. ülését. Az idei első tanácskozás dinamikusan zajlott, így a résztvevők
már nem egészen négy óra elteltével befejezték az ülést.
A bevezetőben a képviselők a határozatok
teljesítésének és az interpellációk megválaszolásának beszámolójával foglalkoztak.
Rövid vita után jóváhagyták a beszámolót.
A kultúrház melletti parkoló városi beruházással történő építkezéséről szóló főellenőri
beszámoló megállapítοtta, hogy 2008-ban
a beruházás során nem sértették meg a
közbeszerzés szabályait. Csenger Tibor kérdésére, mely szerint tehát megállapíthatjuk,
hogy a beruházás során minden rendben
történt, a polgármester azt válaszolta, hogy
semmit nem sikerült bebizonyítani, és a
hasonló ellenőrzések során sem lesz esély
arra, hogy az esetleges hiányosságokat megállapíthassák. „Ezért jó lenne ezt a szakaszt
lezárni, és továbblépni” – tette hozzá Juhász
András. A képviselő-testület tudomásul vette
a beszámolót.
A szociális segítségnyújtás kiértékeléséről
szóló beszámolót Turza Irén, a városi hivatal
bel- és szociálisügyi részlegének vezetője
terjesztette elő. A testület a beszámolót tudomásul vette. A város ellen folyó bírósági
eljárások és a város által kezdeményezett
végrehajtásokról szóló beszámoló megtárgyalása közben kialakult vitában Csicsman
Diana, a városi hivatal elöljárója képviselői
kérdésre válaszolva arról tájékoztatott, hogy
néhány végrehajtást nem lehetett elindítani,
mert a város nem tudta kézbesíteni az ügyvédi irodába a szükséges dokumentumokat.
Ennek az volt az oka, hogy bár az iratot
→2

Jó, hogy felépültek az új bérlakások. Az elsőrendű cél a fiatalok helyzetének stabilizálása a városban, és megfelelő feltételek teremtése fiatal családok számára. Mindezt Juhász András polgármester
mondta el február elején. „Nem szociális lakásokról van szó, sem a munkásszállón megszűnt lakások
pótlásáról. A szociális lakások kérdésének megoldása terítéken van, hasonlóan a munkásszálló felújításának ügyéhez. Prioritásunk a munkahelyteremtés és lakhatás biztosítása.”
(šh)

A város csökkenti a kötelezettségeit

Zselíz város a múlt évben sikeres volt pénzügyi helyzetének revitalizációjában. Észszerűsítő intézkedéseket hozott, takarékoskodott a kiadásaiban, és átértékelte néhány szerződéses
viszonyát. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a város pénzügyi mutatói a jó irányba mozduljanak el. Ezt a számok is mutatják, amelyeket a városi hivatal gazdasági osztálya bocsátott
rendelkezésünkre. „Múlt év végén a város hitelterheltsége 1 106 270, 68 euró volt. A 2014-es
év végén ez az összeg 1 371 866, 68 euró, 2013-ban pedig 1 618 798, 68 euró volt. Feltételezzük,
hogy a csökkenő trend folytatódni fog ebben az évben is” – mondta Monika Tomeková, a
városi hivatal gazdasági osztályának vezetője.
A múlt évben a város hitelterheltsége ugyan növekedett, hiszen az év végén a városnak
egy 583 957,12 euró összegű hitelt kellett felvennie, hogy finanszírozni tudja a város közvilágításának projektjét. Ez a hitel azonban csak áthidaló jellegű, mivel a város egy vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást kap a közvilágítás korszerűsítésére. Amint hozzájut a forrásokhoz, teljes egészében törleszteni fogja a hitelt.
Hasonló csökkenést figyelhetünk meg a város szállítói kötelezettségeinek alakulásában is.
2013-ban e a kötelezettségek összege 141 672 euró volt, egy évvel ezelőtt már csak 115 466
euró. A múlt év folyamán a város a szállítói kötelezettségeit több mint 40 ezer euróval tudta
csökkenteni, így 2015 végén a város már csak kb. 70 ezer euróval tartozott a beszállítóknak.
(ik)

