Naopak, viacerí z nich sa vyjadrili, že nepodporia žiadnu zmenu pôvodnej zmluvy.
Kým pred niekoľkými mesiacmi bola
väčšina poslancov za pokračovanie v spolupráci s Innoviou, udalosti posledných
týždňov, medzi nimi aj predloženie návrhu
spomínaného dodatku, spôsobujú čoraz
väčšiu nedôveru v radoch zastupiteľstva
voči firme.
(Viac na 3. str.)
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Zvolili sme si prezidenta

Mestské zastupiteľstvo zasadalo na svojej 41. riadnej schôdzi 27. marca v sobášnej
sieni mestského úradu. Program sľuboval
krátke trvanie zasadnutia a realita zodpovedala očakávaniam. V úvode rokovania bol
prerokovaný dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, uzavretej
6. marca medzi mestom a spoločnosťou
Innovia, s.r.o. Dodatok sa mal týkať zmien
ustanovení zmluvy týkajúcich sa termínov
začiatku výstavby bytových domov bežného
štandardu, kvôli komplikáciám pri získavaní stavebného povolenia na prekládku plynovodu. Poslanci sa vyjadrili, že spoločnosť
mala dostatok času na prípravu a získanie
stavebného povolenia, preto nepristúpia
k žiadnym zmenám v zmluve a dodatok neschválili. Tým zostala v platnosti pôvodná
zmluva. MsZ schválilo návrhy na odpredaj
častí mestských pozemkov, ktoré predtým
vyhlásilo za prebytočné a uložilo zverejniť
zámer predaja týchto pozemkov. Poslanci
prerokovali zámer majetkovo-právneho
vysporiadania pozemkov na Lipovej ulici,
kde podľa dôvodovej správy sú oplotenia
vlastníkov nehnuteľností pozdĺž celej ulice
posunuté do pozemku vo vlastníctve mesta.
MsZ súhlasilo s majetkovo-právnym vysporiadaním predmetných pozemkov, vyhlásilo ich za prebytočné a odboru správy
mestského majetku MsÚ uložilo pripraviť
kúpno-predajné zmluvy a predložiť ich na
schválenie. Zaoberalo sa aj návrhom na
predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (NFP) z operačného programu
Životné prostredie na dobudovanie kanalizácie v meste. Na poslaneckú otázku o finančnej situácii v meste ekonómka mesta
odpovedala, že samospráva by sa zmestila
do úverového rámca podľa platnej legislatívy v prípade čerpania úveru na 5 %-né
→2

Prvé kolo prezidentských volieb sa konalo 15. marca, keď v celoštátnom meradle
pristúpilo k volebným schránkam 1 914 021
občanov. Z nich právoplatne odvolilo
1 899 332 obyvateľov, čo predstavuje 43,40
%-nú volebnú účasť. Prvé kolo neprinieslo
konečnú výhru jedného z kandidátov, do
druhého kola postúpil Róbert Fico a Andrej
Kiska. Výsledky prvého kola: Róbert Fico
(531 919 – 28 %), Andrej Kiska 455 996 – 24
%), Radoslav Prochádzka (403 548 – 21,2
%), Milan Kňažko (244 401 – 12,9 %), Gyula
Bárdos (97 035 – 5,1 %), Pavol Hrušovský
(63 298 – 3,3 %), Helena Mezenská (45 180
– 2,4 %), Ján Jurišta (12 209 – 0,6 %), Ján
Čarnogurský (12 207 – 0,6 %), Viliam
Fischer (9514 – 0,5 %), Jozef Behýl (9126
– 0,5 %), Milan Melník (7678 – 0,4 %), Jozef
Šimko (4674 – 0,2 %), Stanislav Martinčko
(2547 – 0,1 %).
V Nitrianskom kraji zvíťazil Róbert Fico

s 27,3 %-mi, Andrej Kiska na druhom mieste získal 22,8 %, tretí skončil Gyula Bárdos
so 16,3 %-mi. V obvode Levice dosiahol Andrej Kiska 25,1 %, Róbert Fico 24,3 %, Gyula
Bárdos 16,7 %.
V 8 želiezovských okrskoch sa prvého
kola volieb zúčastnilo 2587 z celkového počtu 6548 oprávnených voličov, čo predstavuje
39,5 %-nú účasť. Najviac hlasov získal Andrej Kiska, ktorému vyjadrilo svoju dôveru
677 občanov. 647 Želiezovčanov podporilo
Gyulu Bárdosa a celoštátny víťaz prvého
kola volieb sa v našom meste musel uspokojiť s tretím miestom a počtom hlasov 546.
V druhom kole sa volieb zúčastnilo 2 224
382 mil. občanov, čo predstavuje 50,48 %-nú
volebnú účasť. Z nich právoplatne odvolilo
2 200 906 voličov,. Prezidentské voľby vyhral
Andrej Kiska, keď získal 1 307 065 hlasov
(59,38 %), kým jeho súper Róbert Fico získal
893 841 hlasov (40,61 %).
→3
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Mesto opäť podáva projekt na kanalizáciu
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spolufinancovanie projektu. MsZ schválilo katolíckom cintoríne, príprave predaja bytov
predloženie žiadosti o NFP, zabezpečenie v Dome opatrovateľskej služby, prípravách
realizácie projektu po schválení žiadosti, výstavby malej vodnej elektrárne v Mikuvýšku celkových výdavkov na
projekt vo výške 6,42 mil. eur,
ako aj výšku spolufinancovania
projektu zo strany mesta vo
výške 321 tis. eur, ktoré zabezpečí z bankového úveru. Pre
realizáciu projektu bude mesto
musieť usporiadať majetkovo-právne vzťahy pozemkov nachádzajúcich sa na Hurbanovej
ulici, ktorých sa dotýka trať
kanalizačnej vetvy, odkúpením,
výmenou alebo zriadením vecného bremena na nehnuteľnosti. Poslanci zobrali na vedomie
správu o činnosti mestskej Projekt kanalizácie má zahŕňať aj mestské časti
polície za uplynulý rok, zvlášť
za obdobie minulého mesiaca, správu o kon- le, rokovaniach s developermi o výstavbe
trole stavu vybavenia sťažností a oboznámili obchodného domu v meste, o početných,
sa s činnosťou komisií. V diskusii sa hovorilo zväčša nepodložených sťažnostiach, pricháo výrube stromov v reformátskom cintoríne, dzajúcich na MsÚ i o možných lokalitách na
(ik)
nedostatku hrobových miest v želiezovskom individuálnu bytovú výstavbu.

V meste evidujú 160 žiadostí o byty
Ponuka mestských nájomných bytov
sa môže v budúcom roku rozšíriť po tom,
čo mestské zastupiteľstvo schválilo zmluvy
so spoločnosťou Innovia, s.r.o. o výstavbe
bytov bežného štandardu, resp. o rekonštrukcii slobodárne a prestavbe na nájomný bytový dom. Záujem o nájomné byty je
podľa mestského úradu (MsÚ) evidentný.
Úrad evidoval koncom januára 160 žiadostí o prenájom mestského bytu.
Údaj vyplýva z informácie o žiadostiach
o prenájom mestského bytu, predloženej
Referátom služieb a obchodu MsÚ
v Želiezovciach. Z tohto počtu je
126 žiadateľov zo Želiezoviec, 34
žiadostí podali obyvatelia iných
obcí a miest. 29 žiadateľov má záujem o prenájom bytu s bežným
štandardom do 40 m2, najviac, 74
žiadateľov má záujem o väčšie byty
v bežnom štandarde s rozlohou 41–
60 m2, 57 občanov požiadalo o byty
s nižším štandardom. 60 z nich má
pritom príjem z pracovnej činnosti,
47 poberá sociálne dávky a 51 invalidný alebo starobný dôchodok.
„Odbor správy mestského majetku v spolupráci s odborom vnútorných
a sociálnych vecí a komisiou sociálnych
vecí a zdravotníctva pri MsZ priebežne
pracuje na návrhu VZN o podmienkach
prideľovania bytov vo vlastníctve mesta,
postavených s podporou štátu. Návrh bude
predložený v septembri tohto roka. Prinesie
rôzne opatrenia, napr. zloženie finančnej
zábezpeky pri podpísaní zmluvy, bude

upravovať spôsob a kritériá prideľovania
bytov a detailnejšie sa bude zaoberať spôsobom evidencie a vyraďovania žiadostí.
Pri posudzovaní žiadostí sa okrem mesačného príjmu žiadateľov bude brať ohľad
aj na iné kritériá, napríklad počet osôb
v domácnosti, trvalý pobyt, miesto výkonu
práce či sociálnu odkázanosť,“ informuje
vedúca odboru vnútorných a sociálnych
vecí Renáta Szendiová.
Keďže zastupiteľstvo výstavbu bytov
s nižším štandardom zatiaľ neschválilo,

Riešením je
generel zelene

Vo všeobecnej diskusii na marcovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva sa
prítomní dotkli aj témy výrubov stromov
v želiezovskom reformátskom cintoríne.
V priebehu marca bolo v areáli cintorína
vyrúbaných 13 stromov. Podľa Vojtecha
Tomašoviča boli vyrúbané iba stromy
v cintoríne, pritom ním tlmočená žiadosť
občanov sa týkala 4-5 orechov stojacich
na Cintorínskej ulici mimo areálu a práve
tie stromy tam zostali.
Podľa primátora by sa výrubmi nemalo zaoberať MsZ, keďže je to prenesený
výkon štátnej správy a vydať rozhodnutie
o výrube stromov je oprávnený primátor,
nie zastupiteľstvo. Ten v zmysle zákona
rozhoduje na základe odborného posúdenia zamestnanca, pri ktorom sa musia
zvážiť všetky okolnosti. Cintorín nie je
majetkom mesta, ale cirkvi, avšak mesto
ho musí spravovať, keďže sa vlastník tejto
úlohy nezhostil, hoci predstavitelia reformovanej cirkvi naznačili, že by mali záujem o prevzatie správy svojho cintorína.
Zásahy ako výrub stromov však aj teraz
musia podliehať súhlasu vlastníka.
Problémy s rozdielnosťou pohľadov
občanov na výruby stromov by podľa
primátora vyriešilo spracovanie generelu
mestskej zelene. Strategický dokument,
ktorý zachytáva stav jestvujúcej plochy
zelene v zastavanom území mesta, funkčného využitia, kvality zelene a hodnotí
potenciálne možnosti ďalšieho rozvoja
jednotlivých druhov zelene, by bol záväzný pre všetkých a poskytoval by podklady
pre rozhodnutia aj o výruboch bez subjektívnych vplyvov.
(ik)

Zvýšil sa
počet sťažností

môže mať význam informácia získaná
predbežným posúdením príjmu evidovaných žiadateľov. Hovorí, že maximálne
117 z evidovaných žiadostí spĺňa kritériá
na pridelenie bytu v bežnom štandarde.
V zrekonštruovanej slobodárni vznikne
24, v troch nových bytovkách v centre
mesta bude k dispozícii 36 nových nájomných bytov.
(ik)

„Je to ilúzia, keď si niekto myslí, že dokáže v samospráve urobiť rozhodnutie, s ktorým by bolo spokojných 100% obyvateľov,“
povedal primátor na marcovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva v spojitosti s prípadom výrubu drevín v mestskom cintoríne. Podľa jeho vyjadrenia, hoci niekoľko
obyvateľov požadovalo výrub konkrétnych
stromov, niekoľko ďalších bolo zásadne
proti. Primátor poznamenal, že v ostatnom
období musí mestský úrad riešiť zvýšený
počet sťažností a podnetov obyvateľov,
ktoré značne zaťažujú pracovníkov mesta.
V minulom roku bolo na MsÚ podaných 19
sťažností, z nich 1 sa ukázala byť opodstatnenou. Pre porovnanie: v roku 2012 bolo
mestu doručených 10 sťažností a z nich 4
boli opodstatnené.
(ik)
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Dodatok neschválený, platí pôvodná zmluva
Podpis zmlúv o výstavbe bytov bežného štandardu v centre Želiezoviec
medzi mestom a spoločnosťou Innovia,
s.r.o. bol začiatkom marca sprevádzaný
komplikáciami, vychádzajúcimi zo snahy
spoločnosti o ďalší posun termínov. Nejde
pritom o prvé podobné snahy. Spoločnosť
Innovia mala k bytovej výstavbe pristúpiť
už v minulom roku. To sa nestalo, mestské
zastupiteľstvo sa však rozhodlo dať jej ďalšiu šancu. Nové zmluvy boli pripravované
a prerokúvané niekoľko týždňov, no len čo
sa malo pristúpiť k ich podpisu, spoločnosť
začala požadovať zmenu termínu výstavby.
Zmluvy boli napokon začiatkom marca
podpísané, na podnet predstaviteľov Innovie však hneď na ďalšie zasadnutie MsZ
koncom marca bol predložený dodatok,
ktorý mal upraviť termíny, zakotvené
v jednej zo zmlúv. Dodatok mal zabezpečiť
odklad začiatku výstavby, keďže firma mala
dostať stavebné povolenie 1. apríla, no začiatok stavby bol zmluvou stanovený do
konca marca.
„Zbytočne sme vysvetľovali, že nie sú
potrebné žiadne dodatky, ak naozaj chcú
stavať, nie je to prekážka. Podľa zmluvy o budúcej kúpnej zmluve mali začať
31. marca. Navrhli sme, že za začiatok
výstavby nebudeme považovať vydanie
stavebného povolenia, ale napríklad
úpravu okolia, čo nepodlieha stavebnému
povoleniu a teda nedôjde ani k porušeniu

Zvolili sme si
prezidenta

1→

V Nitrianskom kraji získal Andrej Kiska
62 %-nú podporu, jeho súpera podporilo
38 % hlasujúcich občanov. V obvode Levice
bol tento pomer 65,4 % : 34,6 %.
V Želiezovciach bola zaznamenaná
47 %-ná volebná účasť, keď k schránkam
v 8 volebných okrskoch pristúpilo 3070
voličov. Víťaz prezidentských volieb získal
2146 hlasov, súčasného premiéra volilo 888
občanov.
(ik)

zmluvy,“ povedal primátor Pavel Bakonyi nám napríklad nepredložili ani doklady o
po zasadnutí MsZ, kde poslanci dodatok dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, hoci
neschválili. „Je rozdiel v tom, čo sa považuje sme to žiadali ešte v lete minulého roka. Keď
za začiatok výstavby podľa stavebného záko- si zrekapitulujeme, čo sa za vyše roka v tejto
na a podľa záväzkovo-právneho vzťahu. To je záležitosti udialo, je evidentné, že hra spoločvzťah dvoch strán, v ktorom si sami upravujú nosti smeruje k tomu, aby nemusela realiustanovenia zmluvy. Navrhli sme riešenie, že zovať nízkoštandardné byty ani slobodáreň,
mesto v stanovisku uzná, že stavba sa začala iba najlukratívnejšiu stavbu bytov bežného
tým, že napríklad upracú
predmetnú plochu. Tým
by bola vyriešená aj
otázka zmluvnej pokuty
aj dodržania termínu,“
potvrdil slová primátora právnik mesta Jozef
Nyúl.
Predstavitelia spoločnosti siahli k návrhu
dodatku, ktorý však
poslanci
neschválili.
Naopak, viacerí z nich sa
vyjadrili, že nepodporia
žiadnu zmenu pôvodnej zmluvy. Kým pred
niekoľkými
mesiacmi
bola väčšina poslancov Také bolo stavenisko 8. apríla
za pokračovanie v spolupráci s Innoviou, udalosti posledných štandardu,“ dodáva primátor.
Koncom marca boli podpísané iba
týždňov, medzi nimi aj predloženie návrhu
spomínaného dodatku, spôsobujú čoraz zmluvy týkajúce sa bytových domov
väčšiu nedôveru v radoch zastupiteľstva bežného štandardu. Zmluvy upravujúce
voči firme. „Za 40 rokov praxe som sa s ta- rekonštrukciu slobodárne sú schválené,
kýmto partnerom nestretol. Pre mňa je to evi- zatiaľ však podpísané neboli a výstavbu
dentné už najmenej pol roka, že nemajú jas- nízkoštandardných bytov oddialilo zano v elementárnych veciach. Teraz sa musíme stupiteľstvo neschválením príslušných
doťahovať kvôli niekoľkým dňom? Stavebné zmlúv.
(ik)
povolenie už mali dávno mať v ruke. Dodnes

Na ZŠ 4, resp. 2 prvé triedy
Do ZŠ na Mierovej ulici bolo na budúci
školský rok zapísaných do 1. ročníka 86 detí,
z toho 36 dievčat a 50 chlapcov, informovala mestské noviny riaditeľka školy Marta
Zabadalová. Želiezovčanov bude v prvom
ročníku 54, z okolitých obcí bude dochádzať
32 žiakov. Do školského klubu sa prihlásilo
62 žiakov. „Na základe počtu prihlásených detí
plánujeme otvoriť štyri prvé triedy. Presný počet prvákov bude
však známy až koncom júna
po pedagogicko-psychologických
vyšetreniach v prípadoch, kde je
pre nezrelosť dieťaťa odporučený
odklad školskej dochádzky,“ dodáva riaditeľka.
Do ZŠ s VJM v Želiezovciach
zapísali vo februári 30 budúcich
prvákov, z nich 24 Želiezovčanov a 6 detí z okolitých obcí
(Čaty, Hronoviec, Šalova a Malých Ludiniec). Medzi prihlásenými je 19 chlapcov a 11 dievčat.

Vedenie školy vyjadrilo celkovú spokojnosť
s počtom prihlásených detí, keďže pred dvomi rokmi tu začalo školskú dochádzku 34 a
vlani 26 žiakov. „S počtom detí sme spokojní.
Môžeme otvoriť dve triedy s 15 žiakmi a pri
takomto počte žiakov sa učiteľky budú môcť
deťom viac venovať,“ vyjadrila sa riaditeľka
školy Anikó Máté.
(ik)
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Sťažujem sa, sťažuješ sa, sťažuje sa....

Trápi vás hlasný sused, policajt vás upozornil na drobný
priestupok a pritom sa nepekne
na vás pozrel, samospráva chce
od vás dane a stromy na ulici
vám prekážajú vo výhľade?
Choďte sa niekomu posťažovať.
Že vám to nenapadlo? Zrejme
nepatríte do skupiny tzv. večných
sťažovateľov. Denne sa stretávame s rôznymi problémami, ťažkosťami, ktoré môžeme riešiť kooperatívne alebo konfrontatívne.
Každý asi vo svojom okolí pozná
osoby riešiace, alebo aspoň snažiace sa riešiť svoje konflikty
prvou cestou a rovnako aj také,
ktoré sa konfrontujú aj tam, kde
je úplná názorová zhoda. Dobrou
možnosťou merania kverulantskej nátury miestnych občanov je
korešpondencia mestského úradu, kde evidujú množstvo sťažností alebo žiadostí o informácie.
Ich zaujímavosťou je, že niektoré
mená ich autorov – odosielateľov
sa často opakujú.
Sťažnosti viac či menej
relevantné, petície, hromady
žiadostí v niektorých prípadoch
o pravdepodobne nevyužiteľné
informácie zaplavujú pracovníkov mestského úradu aj v našom

meste. Na podateľni MsÚ napríklad evidujú niekoľko desiatok
žiadostí o informácie podľa
infozákona za minulý rok. Samozrejme, vo väčšine prípadov ide
zrejme o informácie, ktoré žiadatelia naozaj potrebujú. Ale pre
zaujímavosť: v jednej zo žiadostí
o informácie si občan mesta
vypýtal množstvo faktúr o opravách mestského motorového
vozidla za obdobie ostatných 5
rokov. Dve pracovníčky odboru
ekonomiky strávili prípravou
podkladov takmer jeden celý
deň. Podľa správy o kontrole
stavu vybavovania sťažností
a petícií, vypracovanej hlavnou
kontrolórkou mesta, bolo v minulom roku na MsÚ podaných
19 podaní. Z nich 7 nespĺňalo
náležitosti sťažnosti. Zo zvyšných
12 bolo doteraz vyhodnotených
11 sťažností a z nich iba jedna
sa ukázala byť opodstatnená. Tá
sa týkala zaujatosti zamestnanca
mesta pri vybavovaní stránky.
Medzi 10 neopodstatnenými
sťažnosťami nájdeme podania
na činnosť mestskej polície, na
pracovníkov oddelenia správy
mestského majetku, na hluk pri
detskom ihrisku pri Dome kul-

MDŽ a výročná
schôdza MO APVV

Miestna organizácia Asociácie policajtov vo výslužbe (APVV) dňa 8. marca 2014 pozvala svoje členky
na obed spojený s posedením do WITCH klubu. Na
podujatí ich privítal predseda MO APVV Pavol Radics
a odovzdal im karafiáty. Člen predsedníctva G. Ottmár
im potom poďakoval za to, že sa na nich mohli príslušníci vždy obrátiť s požiadavkou o radu, o pomoc. Patrí
im poďakovanie a úcta aj za to, že so cťou obstáli ako
kolegyne a matky. Potom nasledoval obed z ponuky
Witch-u. Za príjemnú atmosféru a kvalitné jedlá patrí
poďakovanie personálu klubu pod vedením prevádzkara pána Bellusa.
MO APVV sa na výročnej členskej schôdzi zišla v
Hronovciach za účasti hostí z Maďarska a zástupcov
partnerských organizácií. Členovia si vypočuli hodnotenie činnosti a správu o hospodárení z úst predsedu
Pavla Radicsa. Vedúci zahraničnej delegácie plk. Gyula
Valko z Bánku pozitívne hodnotil cezhraničnú spoluprácu dvoch organizácií príslušníkov vo výslužbe.
Odovzdal pozdrav aj od generálplukovníka Havasiho,
ktorý sa pre chorobu nemohol zúčastniť. O dôchodkoch informoval člen prezídia APVV p. Marček,
podrobne o činnosti a akciách Špeciálnej kynologickej
záchrannej služby Slovakia, s ktorou má naša organizácia podpísanú dohodu o spolupráci, referoval Alexander Berek. Po diskusii sa podávala výborná baranina z
kotla pána starostu Csudaiho.
Gabriel Ottmár

túry, alebo na poškodenú lávku
v parku, ktorá bola opravená ešte
pred doručením sťažnosti. Neopodstatnene sa občania sťažovali
aj vo veci pracovnoprávneho
vzťahu v príspevkovej organizácii, v domnienke neskorého
vybavenia skoršej sťažnosti či
v prípade susedského sporu.
Keď už ide o susedský spor:
niekoľko žiadostí o informácie
a sťažností sa objavilo aj pri riešení takéhoto problému. Riešil sa
na miestnom stavebnom úrade,
niekoľkokrát na pôde mestského
zastupiteľstva, na odbore výstavby a bytovej politiky okresného
úradu a aj na ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja. Kým OÚ zrušilo rozhodnutie želiezovského stavebného úradu, ministerstvo zrušilo
rozhodnutie OÚ a potvrdilo
správnosť rozhodnutia mestského orgánu. Práve 7 podaní v tejto
veci podľa správy hlavnej kontrolórky nespĺňalo podmienky
sťažnosti.
Sťažnosťou je podanie fyzickej
alebo právnickej osoby, ktorým
sa domáha ochrany svojich práv
alebo záujmov, ktoré považuje
za porušené činnosťou alebo

nečinnosťou orgánu verejnej
správy, alebo ktorým poukazuje
na konkrétne nedostatky, najmä
porušenie právnych predpisov,
ktorých odstránenie je v pôsobnosti takéhoto orgánu. Mnohé
podania nespĺňajú tieto kritériá
a autori by viac dosiahli, keby si
vybrali inú formu pokusu o nápravu stavu. Je vcelku prirodzené,
že mnohí v každodennom spolužití pociťujú krivdu aj následky
z ich pohľadu nevýhodného
rozhodnutia alebo konania firmy,
korporácie, súkromnej osoby alebo verejného orgánu. Domáhanie
sa svojich práv je akiste vítané, no
prehnaná aktivita je často kontraproduktívna. Zdá sa, že dnešná
doba, charakterizovaná absenciou
nespochybniteľných autorít, šalamúnskym rozhodnutiam nepraje,
lebo mnohí z nás by sa dali aj
rozpoltiť, len aby z nejakých pochybných sporov vyšli víťazne,
už len z prestíže. Na podobné
konflikty však obyčajne doplácajú
iní a najmä medziľudské vzťahy,
ktoré sú v takýchto komunitách
základom morálnej prosperity.
A tej máme často väčší deficit ako
ekonomickej...
Ladislav Levicky

Málo miesta na nové domy
Voľné pozemky na výstavbu rodinných domov mesto nemá k dispozícii, odznelo
na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v odpovedi primátora na otázku Kazimíra Kovácsa. Poslanec v diskusii tlmočil záujem občanov o individuálnu bytovú výstavbu. Podľa primátora v územnom pláne mesto má zadefinované pozemky na ďalšiu
výstavbu, tie sú však v majetku mnohých vlastníkov. „Ak sa nájde podnikateľ, ktorý pristúpi k odkúpeniu jednotlivých parciel, cesta k výstavbe bude otvorená. Vyvlastnenie nie je
schodné riešenie, to sa môže použiť len v prípade verejných stavieb a rodinné domy nie sú
verejnými stavbami.“ S niekoľkými domami sa počíta aj na časti Poštovej ulice súbežnej
s Hronom na priestranstve za poľovníckym domom, avšak podľa primátora ide jednak
o záplavovú oblasť, jednak by sa bytovou výstavbou znemožnilo iné využitie jedného
z najatraktívnejších území v meste – nábrežia Hrona.
(ik)
Vladimír Harezník sa maľovaniu
venuje celý život, aj keď v istom
období sa viac venoval podnikaniu. Po roku 2000 začal opäť
vystavovať, zároveň sa venuje
pedagogickej činnosti snaží sa rozvíjať výtvarný talent žiakov jednej
z levických základných škôl.
V spolupráci s Jozefom Kanyukom
otvoril 31. marca výstavu svojich
prác v Dome kultúry v Želiezovciach. Maliar sa v krátkom príhovore vyznal zo svojho vzťahu k maľovaniu a podotkol, že nemá veľký vzťah k abstrakcii, snaží sa zachytiť to, čo vidí a cíti.
Potom za seba nechal hovoriť svoje obrazy a znieť hudbu. O ňu sa postarala gitaristka
Fanni Klimajová, žiačka ZUŠ F. Schuberta v Želiezovciach, ktorá na vernisáži zahrala
svoju vlastnú skladbu.
(šh)
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Teplá zima – možnosť Tajomstvo zdravia
na lepšie cesty?
Za nami je relatívne teplá a bezzrážková zima, sneh a ozajstné mrazy sme
zažili len okrajovo. Nepočítajúc s tým,
aké nepredvídateľné následky to prinesie
prírode a poľnohospodárstvu, uplynulá zima bola na jedno dobrá. Mesto si
mohlo finančne polepšiť a ušetriť nezanedbateľnú sumu na zimnej údržbe.
Na zimnú údržbu je v tomto roku
vyčlenená čiastka 30 tis. eur, ktorá je
síce zhodná s minuloročným plánom,
vlaňajšia realita však bola iná. V prvom
štvrťroku minulého roka napadlo veľké
množstvo snehu, a tak na zimnú údržbu
muselo mesto minúť takmer 43 tis. eur.
Vlaňajšie mokré a studené počasie malo
negatívny dopad aj na kvalitu vozoviek
mestských aj nadradených komunikácií,
na ktoré museli správcovia vynaložiť
oveľa viac peňazí, než pôvodne plánovali. Na stavebnú údržbu mestských
komunikácií malo mesto vlani vyčlenenú čiastku 22 tis. eur, reálne však
muselo použiť asi 37 tis. eur, vrátane
mimoriadneho štátneho príspevku na
opravu výtlkov vo výške 7950 eur. „Na
stavebnú údržbu mestských komunikácií
má mesto vypracovaný plán, z čoho pri
opravách vychádzame, avšak občas musíme riešiť aj akútne prípady mimo tohto
plánu. Žiaľ, v uplynulých rokoch nebolo
dosť prostriedkov na napĺňanie plánu
opráv mestských komunikácií,“ tvrdí
Vojtech Félix, vedúci odboru správy
mestského majetku na MsÚ v Želiezovciach. Dodáva, že za opravu štvorcového
metra komunikácie mesto v priemere
zaplatí 40-45 eur v závislosti od hrúbky
opravovaného asfaltu.
Na tento rok je na stavebnú údržbu
mestských komunikácií, mostov a lávok
naplánovaných 38 tis. eur. Je evidentné, že táto suma zďaleka nepostačuje
na opravu všetkých výtlkov v meste,
z prípadných usporených prostriedkov
zimnej údržby by však mesto mohlo
uvoľniť ďalšie prostriedky na opravu
mestských komunikácií. Toto riešenie
je však podmienené zmenou rozpočtu.
Prerozdelenie ušetrených prostriedkov
má v rukách mestské zastupiteľstvo,
ktoré o tom musí rozhodnúť v zmene
aktuálneho rozpočtu. Ak by sa to uskutočnilo v tomto duchu, v oblasti opráv
mestských komunikácií by sme v Želiezovciach mohli pokročiť väčším krokom
ako v uplynulých rokoch.
(ik)

To je názov zaujímavého podujatia, ktoré sa uskutočnilo pod
záštitou Regionálneho osvetového strediska v Leviciach a mesta
Želiezovce 8. marca v Dome kultúry v Želiezovciach. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien
odborníci z oblasti starostlivosti
o krásu a zdravie, nielen fyzické
ale aj duševné, prezentovali rôzne ozdravujúce produkty a procedúry. Okrem výrobkov z aloe
vera, či čajov z Peru mali účastníci možnosť vyskúšať si liečbu
drahými kameňmi, uzemnenie
tela, farebnú terapiu, masáž
chodidiel, chrbta a tela, liečbu
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pijavicou lekárskou, klasickú i športovú
masáž... Zaujímavou a veľmi lákavou
súčasťou programu bolo poradenstvo
v oblasti numerológie, ktoré do inak
veľmi príjemnej priateľskej atmosféry
vnieslo závan tajomna, ezoteriky.
Podujatie dopĺňali odborné prednášky,
ktoré poskytli odpovede i náročnejším
poslucháčom. Pre všetky dámy i pánov
bol pripravený balík krásy v podobe
vlasového, nechtového a kozmetického
dizajnu, čo zaručilo, že si naozaj každý
prišiel na svoje.
Veronika Jurášová

Dňa 14. marca zorganizovali želiezovské maďarské organizácie v meste spomienkové podujatie na národooslobodzovacie boje z rokov 1848/49
Foto: (ik)

Na námestí oslavovali Deň vody
V roku 1992 sa na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) zrodila
myšlienka pravidelne raz ročne si pripomínať význam vody pre život človeka a potrebu
neustálej starostlivosti o vodné zdroje. Odvtedy sa rok čo rok 22. marec oslavuje ako
Svetový deň vody.
Pri tejto príležitosti organizuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. prostredníctvom svojich odštepných závodov podujatia, ktorých cieľom je
pripomenúť význam pitnej vody,
ako kvalitného, zdraviu prospešného nápoja a viesť mládež k
ochrane životného prostredia.
V spolupráci so základnými školami bola tento rok vyhlásená výtvarná súťaž na tému Pitná voda
z vodovodu. Najkrajšie kresby a
maľby boli vyhodnotené a ocenené zaujímavými cenami práve
na podujatiach organizovaných
v rámci jednotlivých regiónov.
V Želiezovciach sa takéto podujatie uskutočnilo 21. marca na Námestí sv.
Jakuba. Otvorila ho riaditeľka odštepného
závodu Levice Zuzana Trnková. Pre deti
bol pripravený pestrý program, zábavné
súťaže a množstvo zaujímavých odmien.
Záujemcovia si mohli pozrieť vystavenú

ťažkú, ľahkú a monitorovaciu techniku, pričom pracovníci ZVS predviedli účastníkom
aj praktické ukážky jej použitia. Pre veľký
záujem z minulých ročníkov bola aj tento
rok možnosť bezplatných skúšok kvality
vody zo studní. Súčasťou podujatí bola prezentácia vodárenskej spoločnosti, v ktorej sa
verejnosť mohla viac dozvedieť o hlavných
činnostiach spoločnosti – o dodávke pitnej

vody, odvádzaní a čistení odpadových vôd,
i o ďalších aktivitách a službách, ktoré spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom. Želiezovské podujatie sprevádzal, ako už tradične,
čulý záujem verejnosti.
(r)
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Želiezovská prechádzka za miznúcimi hodnotami 2
Dôstojnejšiu formu by si zaslúžilo aj priľahlé Námestie
sv. Jakuba. Pred vojnou stála
v areáli kostola socha sv. Jána
Nepomuckého. Počas vojny bola
zničená, podstavec z červeného
mramoru však stále stojí na dvore fary a čaká, aby mohol opäť
slúžiť na ozdobu mesta. Na mieste námestia bola medzi dvomi
vojnami ľudová základná škola,
pred ktorou bola socha krásneho turula a štátna vlajka, ktorú
však zlikvidovali prichádzajúce
sovietske vojská. Malý objekt bol
neskôr využívaný ako sovietsky
pamätník, ale rozvoj mesta v 50.
a 60. rokoch navždy zmazal
jeho stopy a nastolil dnešný ráz
okolia. V tomto období zdobila
premenované Námestie 1. mája
fontána, kvetinové záhony, zeleň a pamätník svetovej vojny.
Dnes slúži námestie najmä na
parkovanie. Ako mnoho ďalších
objektov, bolo by hodné lepšieho
využitia.
Na ľavej strane námestia,
medzi kríkmi sa nachádza
bronzová busta. Napriek tomu,
že je na lukratívnom mieste,
Želiezovčania majú o nej dosť
málo vedomostí. Busta pritom
znázorňuje mimoriadne cteného, uznávaného človeka s rozsiahlymi vedomosťami, Antala
Kherndla. Nie náhodou, keďže
sa narodil v našom meste v roku
1842. Ako staviteľ tvoril veľké
diela najmä v oblasti výstavby
mostov. Vypracoval množstvo
aplikovaných teórií, ktoré vyučoval na Technickej univerzite
Józsefa Királyiho v Budapešti.

Fischera-Colbrieho. Tiež sa
narodil v našom meste v roku 1863. V otázke presnej
polohy jeho rodného domu
sa názory rozchádzajú, to
však nemôže byť prekážkou
postaveniu pomníka na
jeho pamiatku. Na podnet
miestnej fary a spoločenstva maďarských organizácií
pôsobiacich v Maďarskom
dome je tento akt v štádiu
príprav a v očakávateľne
krátkej dobe sa aj zavŕši.
Bolo by načase.
Ďalšia perla želiezovského kultúrneho dedičstva
sa však vyslovene ponára do
zabudnutia. Pisateľ týchto
riadkov sa s výrazom Želiezovská kultúra prvýkrát
stretol
počas
univerzitného
štúdia histórie.
Akokoľvek to
znie neuveriteľne,
názov
Želiezovce
nesie celé historické obdobie
z čias novšej
doby kamennej. Archeologické prieskumy
zo začiatku 20. storočia odkryli
v okolí nášho mesta 4000-ročné
predmety zo štiepaného kameňa, kostí, keramiky a bronzu
neoceniteľnej hodnoty. Málokto
z nás vie, že v centre tzv. Čínskej
štvrti na križovatke Mierovej
a Štúrovej ulice stojí pamätník
„zvláštneho tvaru“, venovaný
tejto spojitosti. Jeho nevýhodou

je chýbajúci presný opis, znázorňuje len konkrétnu vecnú
pamiatku. Stojí za to sa o tom

dozvedieť viac.
Vzácnou relikviou nášho
mesta je socha sv. Donáta, ktorá
po dlhej skladiskovej úschove
je opäť prístupná verejnosti
v mestskom múzeu. Rovnaký je
osud sôch znázorňujúcich antické postavy (Herakles, Eurydika
a Orpheus), ktoré ako kaštieľsky
inventár dlho zdobili miestny
park. Po zhoršení ich stavu boli
podrobené rekonštrukcii a už
niekoľko rokov opäť zdobia
verejné priestranstvá mesta.
O nich a menších sakrálnych
pamiatkach sa zmienime v niektorom z ďalších článkov.
Pokračujeme
Ákos Csonka

Jeho autoritu podčiarkuje aj
prijatie medzi členov Maďarskej
akadémie vied. Svoju prevratnú
teóriu v oblasti grafostatiky aplikoval pri výstavbe budapeštianskeho Alžbetinho mosta, za čo
bol odmenený viacerými oceneniami. Zaslúžil by si, aby jediný
želiezovský most cez Hron bol
pomenovaný po ňom na prejav
úcty voči jeho osobe. Bývalý
most bol pomenovaný
po gróe Ernestíne, ale ustupujúce
nemecké
Hosťom Literárnej kaviarne Mestskej knižnice bol 25. marca známy slovojská ho tiež
venský
prozaik Gustáv Murín. Ako sa sám o sebe vyjadril, je vedcom, ktorý
vyhodili do povie
pracovať
s informáciami. „Zbieram
vetria. Nedávno
informácie o niekoľkých témach, ktoré
zrekonštruovaný
ma zaujímajú a keď ich mám o nieksúčasný most sa
torej téme dosť, začnem rozmýšľať,
ani v náznakoch
či by sa o nej nezišlo vydať knižku.“
nepodobá bývaBiológovi a cestovateľovi píšucemu
lému a nemá ani
beletriu nechýba rozprávačský talent,
pomenovanie.
ktorým zaujal aj návštevníkov besedy
Podobná
je
v kaviarni Miracle v Dome kultúry.
situácia v oblasti
Vypočuli si viac či menej overené
uctievania trazaujímavosti o všeličom, z ktorých
dície
jediného
mnohé už zúročil vo svojej rozmanitej knižnej tvorbe: o všadeprítomnosti
maďarského bisSlovákov, o sexe, zdravej strave alebo o receptoch na dlhovekosť. Práve
kupa v Českoslodlhovekosť nebola typická pre slovenských mafiánskych bossov 90-tych
vensku po roku
rokov, o ktorých napísal sériu úspešných kníh.
(šh)
1920, Augustína

Gustáv Murín v Literárnej kaviarni
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Matičiari budú stavať máj aj omladzovať
Miestna organizácia Matice
slovenskej (MO MS) v Želiezovciach si v minulom roku zaknihovala viacero zmien aj zvýšenú
aktivitu nového vedenia. V apríli
minulého roka bolo zvolené
nové predsedníctvo na čele
s Magdalénou Holkovou, ktoré
začalo vyvíjať väčšiu aktivitu tak
v oblasti organizovania podujatí,
ako aj v zlepšovaní podmienok
fungovania organizácie. „Hneď
od začiatku sme chceli nadviazať
užšiu spoluprácu s ostatnými
organizáciami v meste v záujme
spoločného postupu pri organizovaní podujatí. Začali sme
intenzívnejšie
spolupracovať
s Občianskym združením Mikulčan, Domom kultúry, Mestskou knižnicou, školami, najmä
gymnáziom, Slovenským zväzom
protifašistických
bojovníkov,
šachovým klubom, Slovenským
červeným krížom, MO Zväzu
telesne postihnutých či Jednotou
dôchodcov na Slovensku,“ hovorí
predsedníčka Magdaléna Holko-

vá a nezabúda ani na sponzorov,
ktorým touto cestou vyslovuje
poďakovanie.
V spolupráci s týmito organizáciami uskutočnili počas uplynulého roka niekoľko vydarených
podujatí. Jedným z prvých bol
krst knihy Adriany Ducháčkovej
Šachové leto, ktorý pripravila
MO MS v spolupráci s gymnáziom, šachovým klubom a mestskou knižnicou. S knižnicou a
gymnáziom spolupracovali aj
pri realizácii autorskej besedy
s Miroslavom Piusom. „Nadviazali sme úspešnú spoluprácu aj
s fondom Čistý prameň, s ktorým sme úspešne spolupracovali
na Pohronskej verbovačke. Za
úspech MO Matice slovenskej
považujem aj mestské ocenenia
manželov Fapšovcov, dlhoročných aktívnych členov našej organizácie. Okrem organizovania
podujatí sa nám podarilo získať
vlastné priestory v budove bývalého CVČ na Mierovej ulici, ktoré
sme zariadili základným nábyt-

Z členskej schôdze ZO SZPB
Členovia ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, udržujúci pokrokové tradície protifašistického odboja
rokov II. svetovej vojny a Slovenského národného povstania, rokovali 10. marca na
členskej schôdzi s bohatým obsahom.
Člen výboru Štefan Béreš v úvode zablahoželal členkám k nedávnemu sviatku
MDŽ. Pripomenul hrdinskú účasť žien
v protifašistickom odboji, v ktorom dokázali rovnaké hrdinstvá ako muži. Ženy
ako ošetrovateľky, spojárky, ale i priamo
so zbraňou v ruke bojovali v I. československom armádnom zbore, ktorému velil
generál Ludvík Svoboda, v partizánskych
oddieloch pomáhali v zásobovaní a informovaní partizánov, rovnako statočne
v SNP. Veľa ich na oltár vlasti hrdinsky
položilo svoje životy.
Predseda ZO SZPB Jozef Výboch priblížil život a prácu nedávno zosnulých členov našej organizácie: Ľudovíta Paukova
zo Sikenice – Ágoty, priameho účastníka
SNP, Ireny Vargovej z Kuralian, vdovy po
priamom účastníkovi protifašistického
odboja a Jolany Komrhelovej zo Želiezoviec. Prítomní si minútou ticha uctili ich
pamiatku.
Správu o hospodárení za rok 2013
predniesla členka výboru Mária Bakonyiová. Predseda organizácie pripomenul jej
hlavné poslanie, práva a povinnosti členov
SZPB, pretože na tejto členskej schôdzi
vstúpilo do radov ZO 10 nových členov

kom a postupne vylepšujeme. vaná na námestí. Ďalším plánom
Tam sa pravidelne – raz mesačne je rozšírenie 126-člennej členstretávame. Máme aj propagačnú skej základne. „Našou snahou je
skrinku pred budovou, tá však omladenie organizácie, takže pri
zatiaľ nespĺňa naše predstavy, činnostiach sa chceme zamerať
preto ju chceme
prerobiť,“ dodáva Oznam
p r e d s e d n í č k a . Miestna organizácia Matice slovenskej v ŽeliezovV
novembri ciach v spolupráci s CVČ, ZUŠ, ZŠ a Gymnáziom
sa
uskutočnila usporiada dňa 30. apríla o 13:30 hod. stavanie
m i m o r i a d n e mája na Námestí sv. Jakuba. Všetkých záujemcov
úspešná a navšte- srdečne pozývame pred Dom kultúry, odkiaľ
vovaná výstava prejdeme v sprievode na Námestie sv. Jakuba,
obrazov a reme- kde sa celé podujatie uskutoční. Program spestria
selníckej tvori- vystúpením mažoretky, folklórny súbor a tanečné
vosti, začiatkom súbory zo základných škôl. Svojou účasťou podroka
tradičná poríte tradíciu stavania májov. Výbor MO MS
matičná batôžková zábava, na ktorej sa zabávalo najmä na mládež. Okrem rozšírenia počtu členov plánujeme
asi 80 účastníkov.
Tento rok chce želiezovská rozšírenie matičného speváckeho
organizácia uskutočniť výlety zboru Fialka aj nové aktivity,
v spolupráci s ďalšími organizá- napríklad založenie folklórneho
ciami, spracovať svoju históriu súboru a krúžku remeselnej tvood založenia po súčasnosť, zor- rivosti,“ menuje predsedníčka
ganizovať zájazd na divadelné ďalšie smelé plány želiezovskej
predstavenie a obnoviť tradíciu organizácie na nadchádzajúce
(ik)
stavania mája. Aktivita je pláno- obdobie.

z radov sympatizantov. Zároveň bol výbor vkladali návštevníci tohto pietneho miesta,
rozšírený o Gizelu Bystrickú a Jozefínu ktorí to aj dnes robia, ale v ucelenom venci
by bol tento prejav úcty a spomienky podKováčovú.
Prítomní sa rozhodli zúčastniť osláv 70. statne výraznejší.
Odbojári si 25. marca položením kvetov
výročia SNP v B. Bystrici 29. 8., ako aj zájazdu do Košarísk a na
Bradlo, miest spojených s generálom M.
R. Štefánikom v máji
tohto
roka. Tieto
podujatia pripravujú
v spolupráci so ZO
Jednoty dôchodcov na
Slovensku.
Člen organizácie
Michal Hangya, ktorý
pred 10 rokmi zhotovil pred múzeom
SNP v B. Bystrici velikánsky veniec zo živých kvetov, prisľúbil
prekvapenie aj tento
rok. Pokiaľ to okolnosti a sponzorská Členovia ZO SZPB sa stretli aj 25. marca pri príležitosti 69. výročia
podpora podnikateľov oslobodenia nášho mesta, keď spolu so zamestnancami mesta položili
umožnia, rád by taký- vence k pomníku padlým na námestí.
to veniec zhotovil aj
v areáli koncentračného tábora v Osvien- k Pomníku padlým na Námestí sv. Jakuba
čime. Milióny nevinných obetí, medzi nimi pripomenuli 69. výročie ukončenia II. sveaj desaťtisíce zo Slovenska, ako aj z nášho tovej vojny v našom meste a oslobodenie
mesta a okolitých obcí, si takúto pietu Želiezoviec a okolitých obcí vojskami II.
zo strany nás živých rozhodne zaslúžia. ukrajinského frontu Červenej armády
Michal Hangya svoju predstavu o venci a rumunskej armády.
Jozef Výboch
už má. Podľa nej by živé kvety do venca
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Dolnohronské rozvojové partnerstvo vyhlásilo
projektovú výzvu
Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo (DRP) vyhlásilo v polovici
marca výzvu na predkladanie žiadostí o
dotáciu z rozpočtu DRZ v rámci grantového
programu „Slnko, seno... Dolné Pohronie“,
zameraného na spolufinancovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia.
Strategickým cieľom rozvoja územia DRP
ukotveného v Integrovanej stratégii rozvoja
územia je zlepšenie stavu životného a obytného prostredia, zvýšenie vzdelanostnej
úroveň obyvateľov a vytvorenie pracovných
príležitostí v regióne. Nosným cieľom aktuálneho grantového programu je preto podpora
práce remeselníkov a malých producentov, združení a organizácií na území DRP,
podpora zlepšenia životného a obytného
prostredia obcí, rozvoja cestovného ruchu a
budovania pozitívneho vzťahu obyvateľov k
regiónu prostredníctvom podpory nápadov
rozvíjajúcich územie DRP a prispievajúcich
k tvorbe pridanej hodnoty. Termín predkladania žiadostí v rámci aktuálnej výzvy
s rozpočtom 4500 eur je 2. máj. Do 23. mája
má prebehnúť schvaľovací proces aj podpis
zmluvy s úspešnými žiadateľmi. Projekty
musia byť ukončené a vyúčtované do 15.
decembra tohto roka.
OBLASTI PODPORY:
Podpora rozvoja malého podnikania, oži-

venie remeselníctva
Podporované aktivity: materiál a vybavenie
dielne, vydanie propagačného materiálu,
účasť na výstave, organizovanie remeselníckeho jarmoku alebo jarmoku miestnych produktov. Oprávnení žiadatelia: fyzické osoby
podnikajúce na základe živnostenského
oprávnenia, občianske, príp. záujmové združenia fyzických osôb. Max. výška oprávnených výdavkov: 400 eur. Oprávnené výdavky: nákup materiálu a vybavenia (pracovné
náradie, pracovný materiál a pod.); cestovné
náklady cieľovej skupiny priamo súvisiace s
realizáciou projektu; služby (grafické návrhy,
tlač propagačných materiálov, preklady a
pod.); prenájom výstavnej plochy
Podpora spolkovej činnosti, podpora tradícií a zachovanie kultúrno-historických
hodnôt regiónu
Podporované aktivity: podpora spolkovej
činnosti, podpora zachovania tradícií (napr.
obstaranie krojov, nákup hudobného nástroja, vydanie propagačného alebo informačného materiálu dokumentujúceho kultúrno-historické dedičstvo regiónu, organizovanie
výstav, tvorivých dielní, konferencií, prehliadok, postavenie sôch významným osobnostiam obce/regiónu, inštalácia pamätných
tabúľ, obnova sôch, pamätných alebo informačných tabúľ, významných náhrobných

kameňov). Oprávnení žiadatelia: občianske
združenia, cirkvi, kultúrno-spoločenské organizácie sídliace alebo pôsobiace na území
DRP. Max. výška oprávnených výdavkov: 400
Eur. Oprávnené výdavky: nákup materiálu
a vybavenia (napr. materiál na tvorivé dielne, materiál na kroje, na výstavu, hudobný
nástroj); služby (grafické návrhy, tlač propagačných materiálov, publikácií, preklady,
CD, DVD nosiče, knižné publikácie a pod.);
služby (výroba a gravírovanie tabúľ, zhotovenie sôch, búst a pod.); prenájom priestorov,
plôch alebo zariadení.
Zveľaďovanie životného prostredia
Podporované aktivity: skrášľovanie prostredia (napr. vyčistenie potoka, rybníka, revitalizácia verejných priestranstiev, parkov,
likvidácia čiernych skládok, vytvorenie malej
oddychovej zóny, výsadba zelene, altánok
na spoločné využitie). Oprávnení žiadatelia:
občianske združenia, cirkvi, kultúrno–spoločenské organizácie sídliace alebo pôsobiace
na území DRP. Max. výška oprávnených
výdavkov: 400 eur. Oprávnené výdavky: materiálne zabezpečenie projektov (napr. drevo,
farebný náter, piesok, pracovné pomôcky,
pracovné náradie, sadovnícky materiál).
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke
www.drp.sk.
Spracoval: (ik)

Hviezdoslavov Kubín
Dňa 19. marca 2014 sa v Želiezovciach uskutočnilo obvodné
kolo regiónu Želiezovce v umeleckom prednese poézie a prózy
pod názvom Hviezdoslavov Kubín. V tomto roku sa uskutočnil
jubilejný 60. ročník. Súťaž zorganizoval Školský úrad Želiezovce v
spolupráci s odborom školstva MsÚ Želiezovce a Domom kultúry

v Želiezovciach, ktorý poskytol svoje priestory na organizáciu
obvodného kola. Mgr. Marián Vajda, metodik školského úradu a
Mgr. Pavol Hostačný, vedúci odboru školstva privítali pedagogických zamestnancov, súťažiacich recitátorov a recitátorky povzbudili v umeleckom prednese, popriali im veľa úspechov a otvorili
samotnú súťaž. Obvodného kola sa zúčastnilo 50 žiakov z dvanás-

tich ZŠ: ZŠ Želiezovce, ZŠ T. Lužany, ZŠ s MŠ Čaka, ZŠ Farná, ZŠ
Kuraľany, ZŠ s MŠ Jur nad Hronom, ZŠ Zbrojníky, ZŠ P. Ruskov, ZŠ
P. Vozokany, ZŠ s MŠ Šarovce, ZŠ H. Vrbica, ZŠ Kukučínov.
Súťaž prebiehala v dvoch literárnych útvaroch: poézia (3 kategórie) a próza (3 kategórie). Pre každý bola vytvorená trojčlenná
odborná porota. Víťaz každej kategórie postúpil do okresného kola,
uskutočneného v Leviciach dňa 3. apríla 2014. Výsledky – Poézia,
I. kategória: 1. Annamária Balážová, ZŠ s MŠ Šarovce, 2.: Gabriel
Nagy, ZŠ Tekovské Lužany, 3. Stela Somogyiová, ZŠ Želiezovce,
Mierová 67. II. kategória: 1. Denis Bélik, ZŠ Kuraľany, 2. Rebeka
Lakatošová, ZŠ Farná, 3. Barbora Mihályová, ZŠ s MŠ Čaka. III.
kategória: 1. Alex Štoselová, ZŠ s MŠ Čaka, 2. Sára Štoselová, ZŠ
Tekovské Lužany, 3. Lea Beréniová, ZŠ Farná. Próza, I. kategória:
1. Daniela Hronovská, ZŠ s MŠ Čaka, 2. Marek Ambrúz, ZŠ Želiezovce, Mierová 67, 3. Tamara Rákoczyová, ZŠ Farná. II. kategória:
1. Samuel Vezér, ZŠ Želiezovce, Mierová 67, 2. Dávid Bogdáň, ZŠ s
MŠ Šarovce, 3. Daniela Vargová, ZŠ Želiezovce, Mierová 67, Dávid
Gebskí, ZŠ Plavé Vozokany. III. kategória: 1. Laura Drevaňová, ZŠ
Tekovské Lužany, 2. Jarmila Hrašková, ZŠ Želiezovce, Mierová 67,
3. Henrieta Sztanková, ZŠ s MŠ Jur nad Hronom.
V okresnom kole v Leviciach sa v kategórii I. – próza, Daniela Hronovská, žiačka ZŠ s MŠ Čaka umiestnila na 3. mieste a v
kategórii II. – poézia, Denis Bélik zo ZŠ Kuraľany obsadil tiež 3.
miesto. Žiaci ZŠ Želiezovce skončili tesne za ocenenými miestami.
Oceneným žiakom srdečne blahoželáme, všetkým zúčastneným recitátorom a recitátorkám ďakujeme za vzornú reprezentáciu obvodu Želiezovce na jubilejnom 60. ročníku Hviezdoslavovho Kubína.
Mgr. Marián Vajda, metodik ŠÚ Želiezovce
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Jarné pokračovanie
mestskej miniligy
1. SIKENICA

15

13

0

2

144:64

39

2. GH GARDEN S. 15

10

1

4

133:79

31

3. TELEKOM

15

10

0

5

124:83

30

4. FC ROMA

15

10

0

5

121:81

30

5. SATANET

15

8

1

6

125:94

25

6. ZÁL. TÖRÖK

15

4

0

11

76:94

12

7. VETERÁNI

15

3

0

12

82:186

9

8. CHRYZANT.

15

1

0

14

63:187

3

V polovici marca bola odštartovaná jarná časť mestskej
minifutbalovej ligy. Zimnú
prestávku prečkal na prvom
mieste celok Sikenice s 27
bodmi. Líder uspel aj v prvom
jarnom kole, keď zvíťazil nad
Veteránmi 18:4. Svoje vedúce
postavenie si postupne upevňuje, keďže zvíťazil aj v ďalších
jarných kolách, najprv nad Záložňou Török kontumačne 5:0,
potom s Chryzantémou 14:1 a
v ďalšom kole s FC Roma v pomere 13:11. Najlepším strelcom
súťaže je Csaba Andruska s 49
gólmi.
(ik, LV)

Želiezovský motokrosový pretekár Kristián Vincze začal svoju tohtoročnú sezónu
mimoriadne úspešne, keď koncom marca
vyhral oba rozjazdy na Pohári Meteorit
v Gbeloch. V počas oboch kôl súťaže viedol
od štartu až po cieľ, takže jeho prvenstvo
nebolo ohrozené dvomi slovenskými a 15
českými súpermi. Nabudúce sa zúčastní
Majstrovstiev ČR.
(ik)
FUTBAL
IV. liga – dospelí –juhovýchod
Želiezovce – Imeľ 3:0 (2:0)
S. Rotík, K. Tóth, D. Kazár
ViOn Zl. Moravce B – Želiezovce 1:1 (0:1)
M. Dobiaš
Želiezovce – Dvory n/Ž. 1:3 (1:1)
Ľ. Barecz
Želiezovce – Tvrdošovce 1:0 (1:0)
T. Rotík

Želiezovská tristovka
V sobotu 22.
apríla
usporiadal
Strelecký klub Magnum Želiezovce súťaž
v dvoch disciplínach:
v streľbe z veľkokalibrovej a malokalibrovej pištole s nástrelom 30 rán. V streľbe
z
veľkokalibrovej
pištole zvíťazil Juraj
Kanas z Nitry s nástrelom 286 bodov
z
možných
300.
Druhý skončil Milan
Vékony zo Želiezoviec s nástrelom 282
bodov, tretí Juraj
Varga z Bíne, ktorý dosiahol
len o bod menej.
V streľbe z malokalibrovej pištole porazil Patrik
Vékony svojho otca Milana
Vékonya o 2 body, keď
dosiahol 290 bodov. Tretí

IV. liga – dorastenci – juhovýchod
Želiezovce – Chrenová 0:1 (0:1)
Komjatice – Želiezovce 0:2 (0:0)
Klenko, Cseri
Želiezovce – Topoľníky 2:3 (0:1)
Cseri 2
Želiezovce – Gabčíkovo 3:2 (2:1)
Klimaj 2, Klenko

skončil Zoltán Lévárdy zo
Štúrova, ktorý dosiahol 283
bodov.
Na vydarenom podujatí,
ktorému prialo aj slnečné
počasie, sa zúčastnilo asi 60
strelcov z Nitrianskeho kra-

ja. Organizátori zabezpečili
účastníkom
občerstvenie
aj kvalitné jedlo, okrem
pikantnej klobásy a párkov
napríklad aj jelení guláš na
sušených slivkách.
(LV)

III. liga – starší žiaci – juh
Želiezovce – Tvrdošovce 9:0 (4:0)
Horváth 3, Melichová 2, Čík 2, Molnár, L.
Sokol
III. liga – mladší žiaci – juh
Želiezovce – Tvrdošovce 4:5 (1:3)
Kúdela, Mácsadi, Urbancsok, Szabó

(in)
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Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek

8. 3. Mário Lakatoš (Želiezovce), 12. 3. Michaela Potocká (Želiezovce), 2. 4.
Teodor Hován (Želiezovce),

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek
22. 3. Milan Tuhársky (Demandice) – Melinda Uzsáková (Želiezovce), 29.
3. Patrik Bonda (Zalaba) – Judita Jonášová (Želiezovce), Zsolt Nágel (V.
Ludince) – Sylvia Laczkovszká (Nýrovce), 4. 4. Otto Baranec (Levice) – Katarína Rajnohová (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
Tak, Schubert sa nám vrátil. 185 rokov po svojej smrti sa vrátil do Želiezoviec, usadil sa v jednej z miestností Mestskej knižnice a už niekoľko mesiacov sa odtiaľ ani nehne. V čiernom fraku a okuliaroch čaká návštevníkov
a trpezlivo počúva ich dialógy, monológy o knihách, novinkách na internete,
zaujímavostiach a klebetách z mesta a tak. Treba uznať, že je ozajstný „pokerface“, z rovnováhy ho nevyviedla ani informácia o tom, že na jeho počesť
sa na jeseň konal hudobný festival, ktorého úvodné koncertné podujatie bolo
v jeho pamätnej izbe pri parku. Vraj sa nezúčastnil, veď kto by šiel na koncert, organizovaný pri príležitosti výročia svojej smrti? Ani ku klavíru sa nie
a nie posadiť, tvrdohlavec jeden. Žeby preto, že je z polystyrénu, vyhotovený
žiakmi ZŠ v Želiezovciach? Možno...
(ik)

Tábor pri Balatone 2014

Mesto Isaszeg v spolupráci s mestom Želiezovce usporiada detský
tábor v rekreačnom stredisku Zamárdi na južnom brehu Balatonu.
Tábor je umiestnený 200 m od brehu jazera Balaton, čo zabezpečuje výborné miesto pre naše programy.
Termín: 28. júl 2014 – 4. august 2014, cena: 180,- eur
Ubytovanie: Zamárdi - tábor pre deti a mládež
Programy: výlety, výlet loďou, športové podujatia, kúpanie
Prihláška: www.isaszeg-zeliezovce.eu, e-mail: adriana.tankoova@zeliezovce.sk, tel.: 0948 212 334 .

Jarné upratovanie 2014!

MsÚ v Želiezovciach vyzýva obyvateľov mesta na jarné upratovanie svojich obydlí a ich okolia. Pre tento účel mesto zabezpečilo
podmienky na zber týchto druhov odpadu:
– objemný odpad (nábytok, staré okná, dvere, koberce, nádoby,
plechové rúry a podobné odpady, ktoré pre svoju veľkosť nevojdú
do bežne používanej nádoby na zmesový odpad)
– drobný stavebný odpad (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a podobne, do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby)
– biologicky rozložiteľný odpad (odpad zo záhrad, parkov: pokosená tráva, konáre, lístie a pod.)
– elektroodpad (elektrické a elektronické prístroje a zariadenia),
nepotrebné batérie a akumulátory.
Zber sa uskutoční v areáli Regionálneho centra na zhodnotenie
BRO Želiezovce (vľavo pri hlavnej ceste smerom na Karolinu za
železničnou traťou, v blízkosti areálu ACHP). Zariadenie bude bezplatne k dispozícii v určených otváracích hodinách.
Zber elektroodpadu a nepotrebných batérií a akumulátorov sa
uskutoční iba v dňoch od 22. apríla (v otváracích hodinách zariadenia) do 12.00 hod. dňa 25. apríla 2014.
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!
Mestský úrad Želiezovce, odbor výstavby a územného rozvoja

50
Pavol Birdáč
Štefan Bugárdi
Jozef Halámik
Ján Kurali
Zuzana Sádovská
Ingrid Veisová
Héda Virágová
Štefan Zsigmond

24. 04.
29. 04.
17. 04.
27. 04.
08. 04.
20. 04.
30. 04.
17. 04.

60
Ernestína Bôžiková13. 04.
Margita Čatlóšová 02. 04.
Oto Diósi
07. 04.
Mária Forbaková 14. 04.
Tibor Goras
13. 04.
Štefan Kuruc
27. 04.
Tibor Majtán
05. 04.

Otília Tóthová
František Turček
Jozef Záhorský

04. 04.
02. 04.
15. 04.

70
Irena Lakatoš

26. 04.

80
Alžbeta Gažová
Irena Kóšová
Helena Šantová

21. 04.
06. 04.
06. 04.

Opustili nás – Elhunytak
8. 1. Jozef Újhelyi (Želiezovce, 83 r.), 9. 3. Štefan Csernyík (Želiezovce, 54
r.), 12. 3. Rudolf Bélik (Kuraľany, 73 r.), Katarína Janšíková (Želiezovce, 55
r.), Daniel Molnár (Želiezovce, 74 r.), Magdaléna Račeková (Farná, 86 r.), 8.
4. Roman Kováč (Želiezovce, 43 r.)
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Harmonogram vývozu triedeného
odpadu na rok 2014

2014 – tavaszi nagytakarítás!
A Zselízi Városi Hivatal felhívja a lakosság figyelmét a tavaszi
nagytakarítás elvégzésére lakóhelyükön és annak környékén. Ennek
érdekében a város az alábbi hulladékfajták gyűjtését biztosítja:
– nagy terjedelmű hulladék (bútor, öreg ablakok, ajtók, szőnyegek, edények, bádog szerelvények, stb. – olyan hulladékok,
amelyek a méretük miatt nem férnek el az általában használatos
hulladékgyűjtő edényben)
– kis tömegű építkezési hulladék (beton, tégla, csempe, talajlap, stb.
– egy természetes személytől évente 1 m3 tömegű terjedelemig)
– kerti szerves hulladék (kaszált fű, gallyak, ágak stb.)
– elektromos hulladék (elektromos és elektronikus készülékek) és
különböző, fölöslegessé vált akkumulátorok.
E hulladékfajtákat a Karolina felé vezető országút mellett, a vasúton
túl a bal oldalon, az ACHP telepének közelében található regionális
szerveshulladék-feldolgozó telephelyen ingyenesen átvesszük a kijelölt nyitvatartási időben.
Elektromos hulladékot és akkumulátorokat csak 2014. április 22-től
(nyitvatartási időben) április 25-én 12.00 óráig gyűjtünk ezen a telephelyen. Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Zselízi Városi Hivatal,
építésügyi és területfejlesztési osztály

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
English, A.: NÁDEJ MENOM FRANTIŠEK
Cena 14,99 €
Salive 2014.
Cesta na pápežskú stolicu v súkromnom vydaní. V knihe
„František – muž modlitby“ máme úplný životopis pápeža.
Jakubeczová: PREBUDILI MA ANJELI
Cena 9,99 €
Ikar 2014.
Ak ste to doteraz nerobili, začnite sa prihovárať k svojím
anjelom a sledujte zázraky, ktoré sa budú diať.
Sibyla: LEGENDY A VEŠTBY
Cena 10,29 €
Georg2014.
Odkaz celému ľudstvu a doplnenie proroctiev.

cafe & bar
0902 701 095, 0911 848 375

(14-01)

– príjemná atmosféra, pohodlie
– kvalitné nápoje, lahodná káva
– hry: stolný futbal,
šípky, biliard
– miestnosť so sedacími
vakmi

Po–Št 11:00 – 23:00

Navštívte nás a sami si utvorte názor!
Nájdete nás v susedstve Univerzumu.

Pi

11:00 – 04:00

So

16:00 – 04:00

Ne

16:00 – 23:00

Poradenstvo pre podnikateľov v Centre podnikateľských služieb na
ulici Mierová č. 24 v Želiezovciach – tretia streda v mesiaci v čase od 9:
00 do 14:30 hod. Zvýhodnená cena: 1,50 EUR/hod.
Stránkové dni poradenskej kancelárie v roku 2014: 29. január, 19. február,
19. marec, 16. apríl, 21. máj, 18. jún, 16. júl, 20. august, 17. september, 15.
Mesto Želiezovce
október, 19. november a 17. december.
Predám 3-izbový byt na 3. poschodí na Fučíkovej ulici. Cena dohodou,
(14-04)
t. č: 0905 387 104.
Predám nábytok, sedaciu súpravu, váľandy, bytové doplnky, alebo daru(14-05)
jem za odvoz. T.č. 0905 387 104.
Bennünk él egy arc, végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telnek a hónapok, múlnak az évek,
Szívből szeretünk, s nem feledünk Téged!
Fájó szívvel emlékezünk április 12-én,
halálának 8. évfordulóján
Somogyi Lenkére.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá ezen az évfordulón.
Férje és fia

(14-06

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

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

Zo Svodova a z Mikuli v dňoch:
22. apríla, 19. mája, 23. júna, 21. júla, 18. augusta, 22. septembra,
20. októbra, 24. novembra a 15. decembra.
Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová,
Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova,
Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP
(časť Želiezovce), Jarmočná a Cintorínska:
23. apríla, 20. mája, 24. júna, 22. júla, 19. augusta, 23. septembra, 21. októbra, 25. novembra a 16. decembra.
Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná,
Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová,
Narcisová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská,
Jókaiho a Zlatnícka:
24. apríla, 21. mája, 25. júna, 23. júla, 20. augusta, 24. septembra,
22. októbra, 26. novembra a 17. decembra.
Z obchodov:
25. apríla, 22.a 23. mája, 26. a 27. júna, 24. a 25. júla, 21. a 22.
augusta, 25. a 26. septembra, 23. a 24. októbra, 27. a 28. novemMestský úrad Želiezovce
bra a 18. decembra.
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A HÁROM MEDVE
Ára 4,61 €
Debrecen 2014.
Kedves, szép színes képekkel bővített olvasmány minden kiskorúnak. Húsvéti ajándéknak is megfelel.
Magyar-Szlovák és Szlovák –Magyar ZSEBSZÓTÁR
Ára 12,25 €
SPN 2014
Új átdolgozott zsebszótár 27000 címszóval.
Fábián J.: A NÉMET LÁNY
Ára 13,24 €
Bp, Ulpius-ház 2013.
Háború és szerelem – semmi sem az, aminek látszik.
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* Sport *

Tavaszi folytatás a
kispályás fociligában
1. SIKENICA

15

13

0

2

144:64

39

2. GH GARDEN S. 15

10

1

4

133:79

31

3. TELEKOM

15

10

0

5

124:83

30

4. FC ROMA

15

10

0

5

121:81

30

5. SATANET

15

8

1

6

125:94

25

6. ZÁL. TÖRÖK

15

4

0

11

76:94

12

7. VETERÁNI

15

3

0

12

82:186

9

8. CHRYZANT.

15

1

0

14

63:187

3

Március közepén kezdődött el a városi kispályás labdarúgó-bajnokság
tavaszi évadja. A szlovák alapiskola
többrendeltetésű
sportpályáján
folyó küzdelmek téli bajnoka Tergenye csapata volt, amely 27 ponttal
vezette a mezőnyt. A listavezető az
első tavaszi fordulóban is sikeres
volt, hiszen 18:4 arányban verte a
Veterán csapatot. Vezető helyét a
következő fordulókban is megerősítette, miután előbb a Török Zálogház csapatát 5:0 (mérkőzés nélkül!)
arányban, a Chryzantéma ellen 14:1
arányban, az FC Roma ellen pedig
13:11 arányban győzött. A bajnokság legeredményesebb góllövőinek
listáját Andruska Csaba vezeti 49
találattal.
(ik, LV)

Sikeresen kezdte a 2014-es motocross-szezont Vincze Krisztián, aki március végén
Gbely-ben a Meteorit Kupán mindkét futamot rajt-cél győzelemmel zárta. A fiatal
zselízi motoros első idei versenyében két
szlovák és 15 cseh versenyzőt utasított
maga mögé. A tavalyi évadot sikeresen
záró zselízi sportoló következő idei állomása a cseh országos bajnokság lesz.
(ik)
LABDARÚGÁS
IV. liga – felnőttek–délkelet
Želiezovce – Imeľ 3:0 (2:0)
Rotík S. Tóth K. Kazár D.
ViOn Zl. Moravce B – Želiezovce 1:1 (0:1)
Dobiaš M.
Želiezovce – Dvory n/Ž. 1:3 (1:1)
Barecz Ľ.
Želiezovce – Tvrdošovce 1:0 (1:0)
Rotík T.

Zselízi háromszázas
Március
22-én
lövészversenyt
rendezett a zselízi
Magnum Sportlövő
Klub. A megmérettetés két versenyszámban, nagy- és
kiskaliberű pisztolyok kategóriájában
folyt. A nagykaliberű
pisztolyok
versenyében a nyitrai
Juraj Kanas nyert a
lehetséges
300-ból
286 ponttal. A zselízi
Milan Vékony lett a
második 282 ponttal,
harmadik helyen a
bényi Varga György végzett
egy ponttal kevesebbel.
A kiskaliberű pisztolyok versenyében Patrik
Vékony édesapját, Milan
Vékonyt győzte le két ponttal, miután 290 pontot

IV. liga – iúsági csapat – délkelet
Želiezovce – Chrenová 0:1 (0:1)
Komjatice – Želiezovce 0:2 (0:0)
Klenko, Cseri
Želiezovce – Topoľníky 2:3 (0:1)
Cseri 2
Želiezovce – Gabčíkovo 3:2 (2:1)
Klimaj 2, Klenko

ért el. Harmadik a párkányi Lévárdy Zoltán lett 283
ponttal (a felvételen).
A napsütéses időben
megrendezett sikeres rendezvényen 60 versenyző vett
részt a Nyitrai kerületből.

A szervezők biztosították
számukra a megvendégelést is, pikáns kolbász és
virsli mellett aszalt szilvás
őzgulyás is várta az érdeklődőket.
(LV)

III. liga – diákok – dél
Želiezovce – Tvrdošovce 9:0 (4:0)
Horváth 3, Melichová 2, Čík 2, Molnár,
Sokol L
III. liga – tanulók – dél
Želiezovce – Tvrdošovce 4:5 (1:3)
Kúdela, Mácsadi, Urbancsok, Szabó

(in)
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Az Alsó-Garammenti Fejlesztési Partnerség
pályázatot hirdetett

vagy információs táblák, jelentős síremlékek
felújítása). Jogosult igénylők: az Alsó-Garammenti Fejlesztési Partnerség területén
működő polgári társulások, egyházak, kulturális-társadalmi szervezetek. A kiadások
maximális összege: 400 euró. Engedélyezett
kiadások: anyag- és eszközbeszerzés (anyag
alkotóműhelyekre, népviseletre, kiállításra,
hangszer), szolgáltatások (grafikai javaslat,
propagációs anyagok, kiadványok nyomtatása,
fordítások, CD, DVD hordozók, könyvek stb.),
szolgáltatások (táblák készítése és gravírozása,
szobrok, mellszobrok készítése stb.), helyiségek, területek vagy berendezések bérlése.
A környezet szépítése
Támogatott tevékenységek: környezetszépítés
(pl. patak, halastó kitisztítása, közterületek,
parkok revitalizációja, illegális szemétlerakatok likvidálása, pihenőövezetek kialakítása,
zöldterületek létesítése, filagória közös felhasználásra). Jogosult igénylők: az Alsó-Garammenti Fejlesztési Partnerség területén
működő polgári társulások, egyházak, kulturális-társadalmi szervezetek. A kiadások
maximális összege: 400 euró. Engedélyezett
kiadások: anyagbeszerzés (pl. faanyag, festék,
homok, segédeszközök, szerszámok, ültetnivaló). Bővebb tájékoztatás a www.drp.sk
weboldalon.
Feldolgozta: (ik)

Az Alsó-Garammenti Fejlesztési Partnerség polgári társulás március közepén
pályázatot hirdetett a társulás költségvetéséből kérelmezhető projekt beadására,
a „Napfény, széna... Alsó-Garammente”
programban, mely a Területfejlesztés integrált stratégiájának a finanszírozására
irányul.
A Területfejlesztés integrált stratégiájában olvasható a területfejlesztés
stratégiai célja: az élet- és lakókörnyezet
állapotának javítása, a lakosok műveltségi szintjének javítása, valamint munkahelyek létesítése a régióban. Éppen ezért
az aktuális pályázati program fő célja az
iparosok és a kistermelők munkájának,
a régió területén működő társulások
és szervezetek támogatása, a falvakban
a jobb élet- és lakókörnyezet, az idegenforgalom segítése valamint a lakosok
régiójukhoz való pozitív kötődésének
fejlesztése, jó ötletek támogatásával.
A kérvények beadásának határideje május 2., a rendelkezésre álló összeg 4500
euró. Május 23-ig kiértékelik a beérkezett
pályázatokat, és aláírják a szerződéseket
a sikeres pályázókkal. A projekteket
2014. december 15-ig be kell fejezni és el
is kell számolni.

TÁMOGATÁSI TERÜLETEK
Kisvállalkozások fejlesztésének támogatása, a kézművesipar felelevenítése
Támogatott tevékenységek: a műhely anyaga
és felszereltsége, propagációs anyagok, kiállításokon való részvétel, iparos vásárok vagy
helyi termékek vásárának rendezése. Jogosult
igénylők: iparengedéllyel rendelkező természetes személyek, polgári társulások, természetes
személyek szakmai társulásai. A kiadások
maximális összege: 400 euró. Engedélyezett kiadások: anyag- és eszközbeszerzés (szerszámok,
munkaanyag stb.), a célcsoportnak a projekt
megvalósításával összefüggő útiköltsége,
szolgáltatások (grafikai javaslatok, propagációs anyagok nyomtatása, fordítások stb.),
kiállítási terület bérlése.
A társasági tevékenység támogatása, a régió hagyományainak és kulturális-történelmi értékeinek megőrzése
Támogatott tevékenységek: a társasági tevékenység támogatása, a hagyományőrzés
támogatása (pl. népviselet, hangszer vásárlása, a régió kulturális-történelmi örökségét
dokumentáló propagációs vagy tájékoztató
anyag kiadása, kiállítás, alkotóműhelyek,
konferenciák, bemutatók szervezése, a falu/
régió jelentős személyiségének szoborállítása, emléktáblák állítása, szobrok, emlék-

Ladányi Erik könyvbemutatója
a Magyar Házban

In memoriam március 23.

11. alkalommal tartotta meg a helyi Csemadok a Versbarátok Találkozóját. A már hagyományos irodalmi találkozón ezúttal egy zoboraljai
fiatal költő, Ladányi Erik mutatta be eddig meg-

jelent köteteit, valamint ráadásként nyomtatásba
még nem került legújabb költeményeit a zselízi
közönségnek. A műveken túlmenően a költő
beszélt az alkotás művészetéről is, hogyan írja
verseit, milyen nehézségekkel kell szembenéznie,
mit tanácsol a fiatal tollforgatóknak. A lelkes publikumnak köszönhetően egy kellemes interaktív
beszélgetés alakult ki, majd Ladányi dedikálta a
helyben jutányos áron megvásárolható köteteket.
A fiatal kortárs költő mellett, ahogy az már korábban megszokottá vált, több helyi tehetséges
szavaló csillogtathatta meg tudását, így Pólya Tamara és Magda Dávid előadásában hangzottak
el ezúttal szebbnél szebb irodalmi művek.
Csonka Ákos

A 95 évvel ezelőtti március 15-ei megemlékezések a Felvidéken nyilvánvalóan
nem megszokott hangulatban zajlottak.
Ugyanis 1919. október 28-án Prágában a felvidéki magyarságot figyelmen kívül hagyva
alapítottak egy új országot, Csehszlovákiát.
Milliók feje fölött kezdték el tologatni ezzel a
határt. Ennek ellenére a lakosság nagy része
(még a szlovákok sem) nem vette komolyan mindezt, és abszurditásnak vélte. A cseh
haderő viszont elkezdte elfoglalni a birtokába
jutott területet, ami egyre komolyabb
aggodalomra adott okot az itt élőknek. Sok helyütt nemigen tudták
megemészteni a Magyarországtól
való elszakadás gondolatát. Ezek a
tüntetések több helyen a tettlegességig fajultak, így Pozsonyban, Kassán,
Komáromban és Zselízen is, bár a
demonstráló tömeg békés úton fejezte
ki nemtetszését a cseh megszállókkal
szemben.
Így Zselízen a március 15-ei
megemlékezés után alig egy héttel
a cseh legionáriusok az 1849 utáni
Haynau-féle diktatúra módszereit
alkalmazták. A főutcát ellepő tiltakozó tömeg a csehek távozását követelte, akik
a távozásuk helyett inkább a tömeg távozása,
feloszlatása mellett döntöttek. Mivel ezt szavakkal nem tudták elérni, meggondolatlanul

a fegyverek nyelvére váltottak, és a csernovai
esethez hasonlóan belelőttek a tömegbe. Öt
ember vesztette életét szabad véleménynyilvánítása miatt Európa a két világháború
közt egyik legdemokratikusabbnak nevezett,
azelőtt sosem létezett országában. Március
23-án a lengyel—magyar barátság napján
rájuk, a zselízi vértanúk napjára is emlékezzünk.
In memoriam: Fejes Károly, Nagy János, Várai Anna, Séda Károly, Várai Mária Lujza.

A képen: Csonka Ákos, Gubík László, Csenger Tibor és Mácsadi János, akik idén is
koszorúzással tisztelegtek a mártírok emléke
előtt.
-tsák-
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A zselízi maticások májusfát állítanak és fiatalítanák a tagságot
A Matica slovenská Zselízi
Alapszervezetének vezetősége
múlt évben több változáson
ment át, miközben intenzívebb tevékenységet fejtett ki.
Tavaly áprilisban új elnökséget
választottak Magdaléna Holkovával az élen, amely nemcsak a
rendezvények szervezése terén
lett aktívabb, hanem a szervezet működésének feltételeit
is javította. „Rögtön az elején
szorosabb kapcsolatot akartunk
kötni a többi városi szervezettel,
hogy a rendezvények szervezésekor közös erővel léphessünk fel.
Intenzívebb lett az együttműködésünk a Mikulčan Polgári
Társulással, a művelődési házzal,
a városi könyvtárral, az iskolákkal, főleg a gimnáziummal, az
Antifasiszta Harcosok Szlovákiai
Szövetségével, a sakk-klubbal,
a Szlovák Vöröskereszttel és a
Szlovákiai Nyugdíjasok Egyletével” – mondta Magdaléna
Holková elnök.
Ezekkel a szervezetekkel
közösen tavaly néhány sikeres rendezvényt valósítottak
meg. Ezek egyike volt Adriana

Ducháčková Sakk-nyár című
könyvének bemutatója, melyet
az alapszervezet a szlovák gimnáziummal, a sakk-klubbal és
a városi könyvtárral közösen
szervezett. A gimnáziummal
együttműködve tartottak író–olvasó találkozót Miroslav Piusszal. Novemberben rendkívül
sikeres és nagy látogatottságnak
örvendő kép- és kézműves kiállítást szerveztek, majd az év elején
megtartották a hagyományos
maticás batyubált, melyen kb.
80 bálozó vett részt. „Sikeresen
együttműködtünk
a
Tiszta
Forrás Alapítvánnyal a Garammenti Verbunktalálkozón. A
Matica slovenská alapszervezetének sikereként könyvelem
el társulásunk régi tagjainak,
a Fapšo házaspárnak a városi
kitüntetését. A rendezvények
szervezésén kívül sikerült saját
helyiséghez jutnunk a Béke utcában, a szabadidőközpont egykori
épületében, amelyet berendeztünk, és állandóan szépítünk. Itt
rendszeresen, havonta egyszer
találkozunk. Az épület előtt tájékoztató táblát is elhelyeztünk, ez

azonban nem az elképzeléseink
szerint való, szeretnénk átalakítani” – teszi hozzá az elnök
asszony. Idén az alapszervezet
kirándulást szeretne szervezni
más szervezetekkel közösen, szeretné feldolgozni a alapszervezet
történetét, valamint színházlátogatás és májusfaállítás is szerepel
a tervei között – a fát a főtéren
szeretnék felállítani. A zselízi
Matica bővítené a 126 tagú bázi-

sát is. „Igyekezetünk arra irányul,
hogy fiatalítsuk a tagbázist, ezért
tevékenységünket is úgy alakítjuk, hogy a fiatalokat is vonzzák
rendezvényeink. Újfajta aktivitásokat is tervezünk, bővítenénk
például a Fialka énekkarunkat,
szívesen alapítanánk folklórcsoportot és kézműves-kört” – sorolja az elnök asszony a zselízi
szervezet további terveit.
(ik)

Márciusban is a dobogón

A Fóti Népművészeti Szakközép- Szakiskola és Gimnázium ban tanuló Kincsősöknek igazán kellemesen telt el március
második hétvégéje. Ezt az itthon maradt családtagokról nem lehet
elmondani, mert azok izgalmukban ide-oda voltak.
2014. március 7–8-án Békéscsabán öt korcsoportban rendezték meg az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt. Ebből a II. és III. korcsoportban voltunk érdekeltek. Táncosaink a következő eredményekkel tértek haza:
II. korcsoport B (páros) kategória: 1. Molnár Sarolta és Németh
Eszter. III. korcsoport B (páros) kategória: 1. Németh Rebeka és Juhász Bence Zsombor, 2. Csicsmann Dániel és Besze Zsófia,
3. Zsiga Krisztián és Húsvét Dorina. III. korcsoport C (szóló) kategória: 2. Majsai Réka (kísérte Juhász Bence Zsombor). Mérhetetlenül büszkénk vagyunk rátok. A felkészítőknek hála és köszönet!
Juhász Eszter

Az antifasiszták taggyűléséről
A szlovák nemzeti felkelés antifasiszta
ellenállásának hagyományát mai napig őrző
Antifasiszta Harcosok Szlovákiai Szövetsége zselízi alapszervezetének tagjai március
10-én tartották taggyűlésüket.
Štefan Béreš vezetőségi tag bevezetőjében
gratulált a szervezet nőtagjainak a nemzetközi
nőnap alkalmából. Emlékeztetett az antifasiszta harcokban részt vállaló nők szerepére,
akik hasonló hőstettekre voltak képesek,
mint a férfiak. A nők ápolókként, rádiós
összekötőkként, de akár fegyverrel a kezükben is szolgálták az I. csehszlovák hadsereget,
amelynek élén Ludvík Svoboda tábornok állt.
A nők segítettek a partizánok ellátásában, tájékoztatásában a szlovák nemzeti felkelés során is. Sokan közülük a haza oltárán áldozták
fel életüket.
Jozef Výboch, az alapszervezet elnöke
méltatta a zselízi szervezet nemrég elhunyt
tagjainak életútját és munkásságát: a tergenyei
Ľudovít Paukovét, aki részt vett a szlovák
nemzeti felkelésben, a kurali Irena Vargováét,
aki az antifasiszta harcok résztvevőjének
özvegye volt, valamint a zselízi Komrhel Jolánét. A jelenlevők egyperces néma csenddel
adóztak emléküknek.
A 2013-as év gazdálkodásáról Mária
Bakonyiová vezetőségi tag számolt be.
A szervezet elnöke elmondta, mi a legfőbb
küldetésük, szólt a tagok jogairól és köteles-

ségeiről is, hiszen ezen a taggyűlésen 10 új
tag lépett be a szimpatizánsok soraiból az
alapszervezetbe. A vezetőség is kiegészült, új
tagjai Gizela Bystrická és Jozefína Kováčová.
A résztvevők döntöttek arról, hogy részt
vesznek augusztus 29-én a szlovák nemzeti
felkelés 70. évfordulójának besztercebányai
ünnepségén, valamint egy májusi kiránduláson, mely alkalmával az
M. R. Štefánik generálissal kapcsolatba hozható
helyeket járják be. Ezeket
a rendezvényeket a Szlovákiai Nyugdíjasok Egyletének alapszervezetével
közösen szervezik.
Michal Hangya, a szervezet tagja, aki 10 évvel
ezelőtt a besztercebányai
Szlovák Nemzeti Felkelés
Múzeuma előtt készített
egy hatalmas, élő virágokból
álló koszorút, erre az évre
is meglepetést ígért. Ha
a körülmények valamint
a vállalkozók szponzori hozzájárulása lehetővé teszi, szívesen készítene hasonló koszorút Auschwitzban, a koncentrációs tábor
területén. A több millió ártatlan áldozat,
köztük több tízezren Szlovákiából, sokan
városunkból és a környékről, ilyen emlé-

kezést az élők részéről megérdemel. Michal
Hangyának már van elképzelése a koszorúról. Szerinte az élő virágokat a koszorúba az emlékhelyre látogatók tennék bele,
amit eddig is csináltak, de egy hatalmas
koszorút virágokkal díszíteni lényegesen
hatásosabb.
Az antifasiszták március 25-én az ele-

sett hősök Szent Jakab téren álló emlékművénél helyezték el az emlékezés virágait,
koszorúit, és megemlékeztek a második világháború befejezésének 69. évfordulójáról,
Zselíz és a környező falvak felszabadításáról.
Jozef Výboch
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Zselízi séta eltűnő értékeink nyomában 2
Ahogy méltóbb formát érdemelne a
mellette elterülő Szent Jakab tér is. A háború
előtt a templom előterében egy Nepomuki
Szent János-szobor állt. A háborúban ez is
az enyészeté lett, ám vörösmárvány-talapzata
mindmáig megvan, a plébánia udvarában
várja, hogy ismét városunkat díszíthesse,
szolgálhassa. A tér helyén a két világháború közt elemi iskola és előtte egy pompás
turulszobor, valamint az országzászló állt,
amelyet a bevonuló szovjet hadsereg eltávolított a helyéről. Később a kis objektum
szovjet emlékművé alakult, de az ’50-es—

’60-as években megindult városfejlesztés
teljesen eltüntette ennek nyomait is, és
kialakult a mai arculat. Ebben az időszakban szökőkút, virágágyasok, zöld övezet és
világháborús emlékmű díszítette a Május
1-jére keresztelt teret, ezzel szemben ma
leginkább parkolóként szolgál. Ahogy sok
minden, ez is jobb sorsa lenne érdemes.
A tér – szemből nézve – bal oldalán
pedig egy bronzszobor bújik meg a bokrok

közt. A lukratív hely ellenére erről elég
kevés ismerettel rendelkeznek a zselíziek.
Pedig egy példátlan nagy tudású, nagyra becsült ember emlékét őrzi a szobor, Kherndl Antalét. Nem véletlenül, mi-

velhogy városunkban látta meg a napvilágot
még 1842-ben. Építészmérnökként főleg a
hídépítés területén alkotott maradandót.
Számos alkalmazási elméletet dolgozott ki,
amit tanított is Budapesten a Magyar Királyi József Műszaki Egyetemen. Tekintélyét
jelzi, hogy a Magyar Tudományos Akadémia is tagjai közé fogadta. A grafosztatikában elért úttörő elméletét alkalmazta
a budapesti Erzsébet-híd építése során
is, amiért több tekintélyes díjjal is jutalmazták. Abszolút megérdemelné, hogy
személye iránti tisztelet jeléül a város egyetlen Garam-hídja az ő
nevét viselné. Ennek a
hídnak az elődje korábban Ernesztina grófnő nevét viselte, ám a
visszavonuló németek
1945-ben a templomtoronyhoz hasonlóan
ezt is felrobbantották.
A nemrég rekonstruált
jelenlegi híd egyáltalán
nem viseli jegyeit a korábbinak, és neve sincs.
Hasonló helyzetben van
az 1920 utáni időszak
egyetlen magyar püspökének, Fischer-Colbrie Ágostonnak a
hagyománytisztelete is. Aki úgyszintén
városunkban született 1863-ban. Szülőházának pontos helyét illetően megoszlanak a
vélemények, ám ez nem lehet akadálya egy
számára emléket állító emlékmű létrehozásának. A plébánia és a Magyar Házban működő civil társulások kezdeményezésére ez
már folyamatban van, remélhetőleg hamarosan meg is valósul. Időszerű lenne.
További zselízi kulturális örökségünk
egyik gyöngyszeme viszont kifejezetten
a feledés homályába merült. E sorok
szerzője is csupán az egyetemi történelemtudományi tanulmányai során
találkozott először a zselízi kultúra kifejezéssel. Bármily hihetetlen, régészeti
szempontból városunk egy egész őskori
(pontosabban neolitikum kori) időszak
nevét viseli. A 20. század elején ugyanis
régészeti feltárások során felbecsülhetetlen értékű, 4000 éves pattintottkő-,
csont-, kerámia- és bronztárgyakat találtak Zselíz környékén. Kevesen tudják,
hogy a „kínai negyed” közepén a Béke
utca és a Štúr utca kereszteződés sarkán
található „fura” emlékmű ennek hivatott
emléket állítani. Nagy hiányossága, hogy
leírás nem tartozik hozzá, valószínűleg
ebből is ered „ismeretlensége”. A városi
múzeum viszont pontos leírásokkal és
konkrét tárgyi emlékeken mutatja be mindezt. Érdemes utánajárni.
Nagy ereklyéje városunknak a Szent
Donát(ka)-szobor is, mely egy raktárhe-

lyiség-mélyi hosszas vegetálás után ismét
a nyilvánosságot örvendezteti a múzeumban. Ahogy a hasonló sorsú antik alakokat megformáló szobrok is (Heraklész,
Eurüdiké, Orpheusz), melyek a kastély
tartozékaiként sokáig a parkot ékesítették. Állapotuk romlása miatt hosszas
rekonstrukción estek át, és pár éve ismét

a köztereket díszítik. Ezekkel és a szakrális kisemlékekkel egy későbbi cikkben
fogunk foglalkozni.
Folytatjuk.
Csonka Ákos
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Enyhe tél – jobb utak?

Megemlékeztek március 15-ről

Rendkívül enyhe, csapadékmentes tél
van mögöttünk, hóval és faggyal szinte csak
elvétve talákozhattunk. Amellett, hogy ez
milyen hatással lesz a természetre és a termésre, egy pozitívuma mindenképpen volt
az enyhe télnek. A város jelentős összeget
tekaríthatott meg a téli útkarbantartáson.
A téli karbantartásra idén 30 ezer eurót
terveztek, ami ugyan hasonló a tavalyihoz,
a tavalyi valóság azonban más volt. 2013
első negyedévében nagy mennyiségű hó
esett, így a téli útkarbantartásra a város 43
ezer eurót volt kénytelen költeni. A tavalyi
csapadékos és hideg időjárás hatására a
városi és a magasabb szintű utak jelentősen
károsodtak, ezért az útkezelőknek több
pénzt kellett fordítaniuk a javításokra, mint
tervezték. A városi utak állagjavítására az
önkormányzat tavaly 22 ezer eurót tervezett
be, viszont a valóságban 37 ezer eurót költött el, beleszámítva a kátyúk megszüntetésére kapott 7 950 eurós rendkívüli állami
hozzájárulást is. „A város rendelkezik egy
útkarbantartási tervvel, amiből a javítások
során kiindulunk, de időnként előre nem
látható sürgős eseteket is meg kell oldanunk. Sajnos, az elmúlt években nem jutott
elég pénz a városi utak tervezett javításaira”
– mondta el Félix Béla, a Zselízi Városi Hivatal városi vagyonkezelő osztályának vezetője. Hozzátette még, hogy a városi utak egy
négyzetméterének javításáért az önkormányzat átlagban 40–45 eurót fizet a javított
útburkolat vastagságától függően.
Idén a városi utak, hidak, kis hidak
és pallók javítására 38 ezer eurót tervez
a város. Nyilvánvaló, hogy ez az összeg
egyáltalán nem elegendő a város minden
kátyújának felszámolására, a téli karbantartásra elkülönített források esetleges megtakarítása esetén viszont a város további
pénzt is fordíthatna az utak javítására. Ezt a
megoldást azonban egyelőre feltételes módban mondhatjuk el: a megtakarított összeg
felhasználása a városi képviselő-testület kezében van, amelynek erről az aktuális költségvetés módosításában kell döntenie. Ha
ez megtörténik, idén a városi utak javítása
terén nagyobb lépést tehetnének meg, mint
az elmúlt években.
(ik)

A tavalyi zimankós megemlékezéstől
eltérően idén gyönyörű tavaszi időben tartották meg városunkban a március 15-ei
nemzeti ünnep alkalmával az 1848-as forradalom és az azt követő szabadságharc eseményeire való
megemlékezést. A rendezvény
március 14-én, pénteken délután valósult meg, immár
hagyományosan a város magyar szervezeteinek közös rendezésében. A megemlékezők
a Magyar Háztól átvonultak a
Hősök Emlékparkjához, ahol
helyi intézmények és szervezetek képviselői megkoszorúzták
a kopjafát.
A Rákóczi Szövetség diákutaztatási
programjának
köszönhetően magyarországi
középiskolás diákok utazhattak idén is
valamelyik határon túli megemlékezésre.
Városunkban a váci piarista gimnázium
tanárait és diákjait láttuk vendégül. A rendezvény folytatásaként a váci gimnázium diákjai adtak műsort a művelődési otthonban.
Ezt követően az intézmény tanára osztotta
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meg a zselíziekkel a közös ünneplés pozitív
érzéseit, majd Gaal Gergely magyarországi
országgyűlési képviselő mondott ünnepi
beszédet. Hozzászólásában elmondta: itt az

idő, hogy figyelmünket a jövő felé, az általános és elterjedt „merjünk kicsik lenni” típusú
hozzáállásunkat pedig az ellenkezője felé
irányítsuk. A rendezvény végén a jelenlevők
elénekelték a nemzeti himnuszt, majd a szervezetek képviselői megkoszorúzták az épület
előtti emlékművet.
(ik)

A téren a víz napját ünnepelték

1992-ben az ENSZ környezetvédelmi és fejlesztési konferenciáján
(UNCED) született meg a gondolat,
hogy rendszeresen évente egyszer
emlékezzünk meg a víz jelentőségéről, a vízforrásokról való állandó
gondoskodás szükségéről. Azóta évről évre március 22-én tartjuk a víz
világnapját.
Ebből az alkalomból a Nyugatszlovákiai Vízművek Rt. egyes üzemeinek közreműködésével rendezvényeket szervez, amelyek célja rámutatni
a jó minőségű, egészséget szolgáló
ivóvíz jelentőségére, rávezetni az
iúságot a környezetvédelemre. Az alapiskolákkal együttműködve idén képzőművészeti versenyt
hirdettek „Ivóvíz a vízvezetékből” témában. A legszebb rajzokat és festményeket kiértékelték, és
értékes díjakkal jutalmazták az egyes régiókban megtartott rendezvények keretében.
Zselízen március 21-én a Szent Jakab téren tartottak ilyen rendezvényt. A bemutatót
Zuzana Trnková, a lévai üzem igazgatója nyitotta meg. A gyerekek számára színes programokat, szórakoztató versenyeket és egy sor érdekes díjat
készítettek a szervezők. Az érdeklődők megtekinthették
a cég könnyű, nehéz és a monitorozó technikáját, és a
Ez volt a címe annak az érdekes rendezvénynek, amelyet március 8-án a kulvízművek dolgozói rövid gyakorlati bemutatókat is tartúrházban tartottak a Lévai Regionális Művelődési Központ és Zselíz város védtottak. A múlt években mutatkozó nagy érdeklődésre
nökségével. A nemzetközi nőnap alkalmából a szépség valamint a testi és lelki
tekintettel idén is lehetőség nyílt az otthoni kutakból
egészség területén ténykedő szakemberek mutattak be különféle termékeket és
származó vízminták ingyenes vízvizsgálatra. A renprocedúrákat. Az aloe verából készült termékeken, a perui teákon kívül a résztvedezvény részeként valósultak meg azok a bemutatók,
vők kipróbálhatták a drágakövekkel való gyógyítást, a test földelését, a színterápiát,
amelyekből a nyilvánosság megismerhette a társaság
a talpmasszázst, a hát- és testmasszázst, a piócával való gyógyítást, a klasszikus és
fő tevékenységi köreit – az ivóvízszállítást, a szennyvíz
a sportmasszázst... A program érdekes és csábító része volt a numerológiai tanácsaelvezetését és tisztítását, valamint a társaság további
dás, ami a kellemes hangulatba titokzatosságot (ezoterikát) is csempészett.
tevékenységeit és szolgáltatásait. A zselízi rendezvényt
A szakelőadásokon az igényesebb látogatók is választ kaphattak kérdéseikre. Mina korábban már megszokott élénk érdeklődés kísérte.
den érdeklődőnek szépségcsomagot készítettek, ami haj-, köröm és kozmetikai
(sz)
kezelést jelentett.
Veronika Jurášová

Az egészség titka
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Panaszkodom, panaszkodsz, panaszkodik...

Nem bírja elviselni hangos szomszédját, figyelmeztette a rendőr egy kihágásra,
és közben csúnyán nézett önre,
az önkormányzat adót fizettet
önnel, esetleg az utcán levő fák
akadályozzák a kilátást a házból?
Menjen el valakinek panaszkodni. Hogy ez eddig eszébe sem
jutott? Bizonyára nem tartozik
az örök panaszkodók csoportjába. Naponta találkozunk problémákkal, nehézségekkel, amelyeket
együttműködőn vagy az érvek
ütköztetésével oldhatunk meg. Valószínűleg mindannyian ismernek
a környezetükben olyan embereket, akik legalábbis igyekeznek
konfliktusaikat együttműködve
megoldani, de vannak olyanok
is, akik ott is konfrontálódnak,
ahol teljes az egyetértés. A helyi
polgárok „örök panaszos” magatartásának vizsgálatára megfelelő talaj lehet a városi hivatal
levelezése, amely tájékoztatást
nyújt a panaszokról és információkérésekről is. Érdekes, hogy
a néhány levelező neve gyakran
ismétlődik...
Többé vagy kevésbé releváns
panaszok, petíciók, kérvények,
és gyakran felhasználhatatlan
információk
iránti
kérések

tömkelege zúdul a városi hivatal munkatársaira. A városi
hivatal iktatójában több tucat,
közintézményi tájékoztatási törvény alapján írt kérvényt tartottak
nyilván a tavalyi évben. Persze
az esetek többségében a lakosok
olyan információkat kérnek, amelyekre valóban szükségük van. De
azért érdekességként egy eset: az
egyik kérvényben az érdeklődő
az egyik városi gépjármű utóbbi
öt évben előforduló javításának
számláit kérte ki. A gazdasági
részleg két alkalmazottja közel
egy napig foglalkozott a kérelemmel. A város főellenőre által
kidolgozott panaszok és petíciók intézésének ellenőrzéséről
szóló beszámolóból kiderül,
hogy tavaly 19 panasz érkezett
a városi hivatalba. Közülük hét
esetben nem lehetett panaszként
értelmezni a beadványt. A maradék 12 közül ez idáig 11-et zárt le,
és csupán egy panasz mutatkozott
indokoltnak. Ez a város egyik
alkalmazottjának elfogultságát
nehezményezte egy ügyféllel
szemben. A 10 megalapozatlan
panaszban a városi rendőrség,
a vagyonigazgatási részleg dolgozóinak munkájával kapcsolatban emeltek kifogást, a kultúrház

melletti játszótér hangosságára
hívják fel a figyelmet, vagy
a parki pad megrongálására,
amit már jóval a panasz beadása
előtt megjavítottak. Ugyancsak
indokolatlanul
panaszkodtak
a lakosok egy költségjárulékos
szervezet munkajogi viszonyaival kapcsolatban, egy régebbi panasz vélt késői intézése valamint
egy szomszédvita ügyében.
Ha már erről van szó: néhány
panasz és információkérés éppen
egy szomszédvitához kapcsolódott. Az esettel foglalkozott
a helyi építési hivatal, néhány
alkalommal szó volt róla a városi
képviselő-testület tanácskozásán
is, az ügyben eljárt a járási hivatal
építkezési és lakáspolitikai részlege és a közlekedés-, építésügyi és
regionális fejlesztési minisztérium is. Az üggyel kapcsolatban
előbb a járási hivatal eltörölte
a zselízi építési hivatal döntését,
majd a minisztérium törölte
el a járási hivatal döntését, és
ezáltal helyben hagyta a városi
szerv döntését. Az ügyben hét
alkalommal nyújtottak be beadványt a városi hivatalra, ám ezek
a főellenőr szerint nem minősülhettek panasznak.
Panasszal akkor él egy jogi

vagy természetes személy, amikor úgy véli, hogy a közigazgatási szervek tettei vagy cselekvésének hiánya miatt sérültek
jogai, érdekei, esetleg konkrét
hiányosságokra mutat rá, főleg
a törvények, jogi előírások
megsértésére, amelynek felszámolása az érintett közigazgatási
szerv hatáskörébe tartozik. Sok
beadvány nem teljesíti ezeket
a feltételeket, szerzőik többet
érnének el, ha az állapot helyreállításának más formáját választanák. Teljesen természetes,
ha a mindennapokban gyakran
érzünk sérelmet, amikor egy-egy
cég, magánszemély vagy közigazgatási szerv döntése vagy cselekedete kedvezőtlenül hat ránk.
Jogaink érvényesítése teljesen
helyénvaló, de a túlbuzgóság ritkán vezet eredményre. Úgy tűnik,
hogy a mai kor nem kedvez a salamoni döntéseknek, mert sokan saját magukat is félbevágatnák, csak
hogy győztesen kerüljenek ki az
ilyen ügyekből. Az ilyen konfliktusokra legtöbbször mások fizetnek
rá, és főleg az emberi kapcsolatok
sérülnek. Azok pedig az erkölcsi
jólét alapjai, amiből talán nagyobb
a hiány, mint a gazdaságiból...
Levicky László

A nyugalmazott rendőrök nőnapot Egyelőre
kevés a hely
és taggyűlést tartottak
családi házakra
A Nyugalmazott Rendőrök Szövetségének helyi szervezete március 8-án meghívta nőtagjait egy ebéddel összekötött beszélgetésre a WITCH Klubba. A hölgyeket Radics Pál, az
alapszervezet elnöke fogadta és ajándékozta meg egy-egy szál szegfűvel. Ottmár Gábor elnökségi tag köszönetet mondott nekik azért, hogy a kollégák mindig bizalommal fordulhattak
hozzájuk tanácsért, segítségért. Köszönet és hála illeti őket azért is, hogy helytálltak kollégákként és anyákként. A kellemes hangulatért és az ízletes ételekért a vendéglátóhely Bellus úr
által vezetett alkalmazottainak
jár köszönet.
A szövetség alapszervezete
Lekéren tartotta taggyűlését,
amelyen magyarországi vendégek és a partnerszervezetek
képviselői is részt vettek. A
tagság figyelmesen hallgatta
végig Radics Pál elnök tevékenységről és gazdálkodásról
szóló beszámolóját. A külföldi
küldöttség vezetője, a bánki
Valko Gyula pozitívan értékelte a nyugalmazott rendőrök határon átívelő együttműködését. Átadta Havasi vezérőrnagy
üdvözletét is, aki betegség miatt nem tudott részt venni a rendezvényen. Marček úr, az szövetség elnökségének tagja a nyugdíjakról, Berek Sándor a Szlovákiai Speciális Kutyásmentő-szolgálat tevékenységéről számolt be, amellyel a zselízi alapszervezet együttműködési szerződést
írt alá. A vita után Csudai Róbert polgármester birkapörkölttel kínálta a jelenlevőket.
Ottmár Gábor

A város nem rendelkezik szabad területekkel családi házak építéséhez, hangzott
el a városi képviselő-testület márciusi
ülésén a polgármesternek Kovács Kázmér
képviselői kérdésére adott válaszában. A
képviselő a vitában tolmácsolta a lakosok
házépítés iránti érdeklődését. A polgármester szerint a város területfejlesztési
tervében vannak építkezésre meghatározott területek, de ezek sok tulajdonos
kezében vannak. „Ha akad egy vállalkozó,
aki felvásárolja az egyes földterületeket,
nyitott lesz az út az építkezés felé. A kisajátítás nem jó megoldás, mert azt csak
nyilvános építkezések alkalmával alkalmazhatják, és a családi házak építése nem
sorolható ide.” Felmerült: néhány házzal
számolnak a Posta utca Garammal párhuzamos részén a vadászház melletti területen. A polgármester szerint egyrészt ártéri
területről van szó, másrészt a lakásépítés
lehetetlenné tenné az egyik legattraktívabb
terület, a Garam-part egyéb kihasználását.
(ik)
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A kiegészítést nem hagyták jóvá, az eredeti szerződés marad érvényben
A város és az Innovia K. társaság között
március elején kötött, Zselíz központjába
tervezett összkomfortos lakások építéséről
szóló szerződés aláírását bonyodalmak
kísérték, amelyek abból adódtak, hogy a
társaság a határidők további kitolására tett
javaslatot. Nem ez az első hasonló kezdeményezésről. Az Innovia társaságnak már tavaly
el kellett volna végeznie az építkezést. Ez
nem történt meg, a városi képviselő-testület
azonban úgy döntött, még egy esélyt ad a
cégnek. Az új szerződéseket néhány hét alatt
elkészítették és megtárgyalták, de amint
aláírhatták volna, az Innovia az építkezés
határidejének változtatását kezdeményezte. A szerződéseket március elején végül
aláírták, de az Innovia képviselői rögtön
a következő képviselő-testületi ülésen előterjesztették a szerződés első kiegészítését,
amely módosította volna a szerződésben
foglalt határidőket. A kiegészítés az építkezés kezdetének halasztását eredményezte
volna, mivel a cégnek az építkezési engedélyt április 1-jén kellett megkapnia, de az
építkezés kezdete a szerződés szerint március végéig volt meghatározva.
„Fölöslegesen
magyaráztuk,
hogy
semmilyen kiegészítés nem szükséges, ha
tényleg építeni akarnak, ez nem akadály.
A adásvételi előszerződés szerint március
31-én kellett volna megkezdeniük az építkezést. Javasoltuk, hogy az építkezés megkezdését nem az építkezési engedély kiadásához kötjük, hanem pl. a tereprendezéshez,
amihez nincs szükség építkezési engedélyre,

Köztársasági elnököt
választottunk
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A Nyitrai kerületben Andrej Kiska nyert
62%-os támogatottsággal, ellenfelét a szavazók 38%-a támogatta. A Lévai járásban ez az
arány 65,4 – 34,6% volt.
Zselízen a szavazók 47 százaléka járult az urnákhoz, tehát összesen 3070 választópolgár.
A köztársasági elnökválasztást itt is Andrej
Kiska nyerte, méghozzá 2146 szavazattal. A
kormányfőre 888 lakos adta le a szavazatát.
(ik)

így nem szegik meg a szerződést” – mondta nap miatt kell huzakodnunk? Az építkezési
Bakonyi Pál polgármester a városi képvise- engedélynek már rég meg kellene lennie. A
lő-testület ülése után, ahol a képviselők a mai napig nem számoltak be az alvállalkozói
kiegészítést nem hagyták jóvá. „Különbség kapcsolataikról sem, bár ezeket még múlt
van aközött, hogy mit jelent az építkezés nyáron kértük. Ha összegezzük, hogy mi
kezdete az építési törvény szerint, és mit jogi történt ez alatt a bő egy év alatt, nyilvánértelemben. Ez két fél közti kapcsolat, amit való, hogy a társaság célja, hogy ne kelljen
maguk határoznak meg szerződésbe foglalva. megvalósítania az alacsonyabb komfortkaAzt a megoldást javasoltuk,
hogy a város állásfoglalásban ismeri el: az építkezés
a tereprendezéssel kezdetét
vette. Ezzel megoldhattuk
volna a kötbér és a határidő
betartásának kérdését is”
– erősítette meg a polgármester szavait Nyúl József,
a város jogásza.
A társaság képviselői a
kiegészítés előterjesztésével éltek, ám ezt a képviselő-testület
nem hagyta jóvá. Ellenkezőleg, többen közülük kijelentették, hogy a szerződés
semmilyen változását nem Az építkezés helyszíne április 8-án
támogatják. Míg néhány
hónappal ezelőtt a képviselők többsége tá- tegóriájú lakások megépítését ill. a munkásmogatta az Innoviával való együttműködés szálló felújítását, csupán az üzletileg előnyös
folytatását, az utóbbi hetek történései, köztük összkomfortos lakások építését” – tette hozzá
az imént említett kiegészítés javaslatának a polgármester.
Március végéig csak az összkomfortos
előterjesztése is, hova-tovább egyre nagyobb
bizalmatlanságot eredményeztek a képviselők lakások építését érintő szerződést írták alá.
soraiban a céggel szemben. „Negyven év gya- A munkásszálló felújításról szóló szerződést
korlatával a hátam mögött ilyen céggel még a testület jóváhagyta, de eddig még nem
nem találkoztam. Számomra már legalább fél írták alá, az alacsonyabb kategóriájú lakások
éve nyilvánvaló, hogy nincsenek tisztában a építését a képviselő-testület mindeddig nem
(ik)
legalapvetőbb dolgokkal sem. Most egy-két hagyta jóvá.

Szeptembertől 4, ill. 2 első osztály
Az idei beiratkozások alkalmával a zselízi
szlovák alapiskola 1. évfolyamába 86 gyermeket írattak be. A következő tanévben tehát 36
leány és 50 fiú látogatja majd az első évfolyamot, tájékoztatott Marta Zabadalová igazgatónő. A leendő elsősök között 54 zselízi gyermek lesz, 32 a környező falvakból jár majd
be. Az iskola napközijébe 62 elsős iratkozott
be. „A beiratkozott gyermekek száma alapján
négy első osztályt tervezünk nyitni. A leendő
elsősök pontos számát azonban csak júniusban
tudjuk meghatározni néhány gyermek
pedagógiai-pszichológiai kivizsgálását
követően, akik esetében iskolaéretlenség
miatt egyéves halasztást javasoltak” – tette hozzá az igazgató.
A magyar tanítási nyelvű alapiskolába 30 gyermeket írattak be, közülük
24-en zselízien, hatan a környező falvakból – Csatáról, Lekérről, Garamsallóról és Kisölvedről – járnak majd be.
A következő tanévben 19 fiú és 11 leány
látogatja majd az iskola első évfolyamát.
Az iskola igazgatóság elégedettségét

fejezte ki a beiratkozott gyermekek számával
kapcsolatban, hiszen míg két évvel ezelőtt
34 gyermeket írattak be, tavaly csupán 26
elsős kezdett iskolába járni Zselízen. „Elégedettek vagyunk a gyerekek létszámával. Két
párhuzamos osztályt tudunk nyitni 15-15
tanulóval. Ilyen létszám mellett a pedagógus
nagyobb odafigyeléssel, több időt tud szentelni arra, hogy a tanulókkal foglalkozzon”
– mondta el Máté Anikó igazgató.
(ik)
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vezetője elmondta, hogy a projektum társfi- található lakások tervezett eladása, valamint
nanszírozásához szükséges 5%-os önrész a Garammikolán tervezett kis vízi erőmű
összegének hitelfelvétele még belefér
a város törvény által megengedett
hitelkeretébe. A képviselő-testület
jóváhagyta a projektum beadására
irányuló indítványt és a pályázat
megvalósítását pozitív elbírálás esetén. Ugyancsak jóváhagyta a projekt
összköltségeit 6,42 millió euró értékben, valamint a város 321 ezer eurós
önrészét, amelyet hitelből biztosít. A
pályázat lebonyolításának érdekében a
városnak vagyonjogilag rendeznie kell
néhány Hurban utcai, a csatornahálózat nyomvonalát érintő telket. Ezt felvásárlással, cserével vagy tárgyi teher
létesítésével teheti meg. A képviselők A csatornaépítés a városrészeket is érintené...
tudomásul vették a városi rendőrség
tavalyi tevékenységéről szóló beszámoló- építkezési előkészületei is. Emellett szó volt
ját, a panaszok intézéséről szóló főellenőri az üzletközpont építése iránt érdeklődő
beszámolót, és megismerkedtek a bizottsági ingatlanfejlesztőkkel folyó tárgyalásokról, a
ülések eredményeivel. Az általános vitában városi hivatalba érkező, nagyrészt megalapotéma volt a református temetőbeli fakivágás, zatlan panaszokról, valamint a családi házak
a szabad sírhelyek hiánya a zselízi katolikus építése tekintetében lehetségesen szóbajöhe(ik)
temetőben, a gondozói szolgálat épületében tő területekről is.

A városban 160 lakásigénylést tartanak nyilván
A városi bérlakások kínálata jövőre
megnövekedhet, miután a városi képviselőtestület jóváhagyta az Innovia K. társasággal kötendő szerződést az összkomfortos
lakások építéséről ill. a munkásszálló bérlakásokra való átépítéséről. A városi hivatal
szerint van igény bérlakásokra. A hivatal január végén 160 városi lakásigénylést tartott
nyilván.
Az adatok a Zselízi Városi Hivatal szolgáltatások és kereskedelmi osztálya által előterjesztett tájékoztatóból derülnek ki, melyet
a városi bérlakások bérlésére beadott kérvények alapján dolgoztak ki. A kérvényezők
közül 126 zselízi lakos, 34 kérvényt más köz-

ségek és városok lakosai adtak be. Huszonkilencen szeretnének kisebb összkomfortos
lakást (40 m2-ig), a legtöbben (74-en) nagyobb (41–60 m2) lakás iránt érdeklődnek,
57-en pedig kisebb komfortfokozatú lakást
igényelnének. Az igénylők közül 60-nak
van munkából származó jövedelme, 47-en

szociális segélyből élnek, 51-en pedig rokkantsági vagy öregségi nyugdíjat kapnak. „A
városi vagyongazdálkodási osztály a belügyi
és szociális osztállyal, valamint a városi képviselő-testület mellett működő szociális és
egészségügyi bizottsággal közösen folyamatosan dolgozik annak a városi rendeletnek a
megalkotásán, mely az állami támogatással
felépült, a város tulajdonában levő lakások
kiutalásának feltételeit rögzíti. A javaslatot
idén szeptemberben nyújtjuk be. Különféle
intézkedéseket tartalmaz, pl. anyagi letét elhelyezését szerződéskötéskor, illetve rendezi
a lakások kiutalásának módját és feltételeit,
részletesebben foglalkozik a kérvények
bejegyzésének és intézésének kérdésével.
A kérvények elbírálásakor a kérvényezők
havi jövedelmén kívül más kritériumokat
is figyelembe vesz, pl. a háztartásban levő
személyek számát, az állandó lakhelyet, a
munkavégzés helyszínét, valamint a szociális rászorultságot” – tájékoztatott Szendi
Renáta, a bel- és szociálisügyi osztály vezetője.
Mivel a képviselő-testület a kisebb komfortfokozatú lakások felépítését egyelőre
nem hagyta jóvá, fontos lehet az igénylések
elbírálásakor a nyilvántartott kérvényezők
jövedelme. A kimutatás szerint a nyilvántartott kérvények közül maximum 117 teljesíti
az összkomfortos lakás kiutalásának feltételeit. A tervek szerint a felújított munkásszállóban 24, a városközpontban építendő
három új lakóházban 36 bérlakás létesül.
(ik)

A zöldövezet
állapotfelmérése
a megoldás

A városi képviselő-testület márciusi
ülésének általános vitájában a jelenlevők a
zselízi református temetőben történt fakivágásokkal is foglalkoztak. Március folyamán a temetőben 13 fát vágtak ki. Vojtech
Tomašovič szerint csak a temetőben vágtak
ki fákat, miközben a lakosok kérvényei a
temető mellett, a Orgona utcában levő 4-5
diófára vonatkoztak, ám ezek a fák ott maradtak.
A polgármester szerint a fakivágás nem
a városi képviselő-testület dolga, mivel az
államigazgatási átruházott jogkör. A fakivágásra a polgármester ad engedélyt, nem
a képviselő-testület. A törvény értelmében
szakvélemény alapján dönt egy-egy ilyen
jellegű kérdésben, minden körülményt
gondosan mérlegelve. A temető nem a város
tulajdona, hanem az egyházé. A város gondozza, mivel a tulajdonos nem végzi ezt a feladatot, bár a református egyház képviselői
jelezték: átvennék a fenntartói feladatokat. A
fakivágáshoz hasonlatos beavatkozásokkal
azonban jelenleg is ki kell kérni a tulajdonos
beleegyezését.
A polgárok nézeteinek különbözőségével kapcsolatos problémákra megoldás
lenne a polgármester szerint a városi
zöldövezet állapotfelmérése. A stratégiai
dokumentum, amely leltározza a város
beépített területén a létező zöldterületeket,
kihasználtságukat, a zöldterületek minőségét, és értékeli a fejlesztési lehetőségeket,
általános érvényű lenne, és alapul szolgálna
például a fakivágásokról szóló döntésekhez
is, szubjektív befolyás nélkül.
(ik)

Nőtt a panaszok
száma

„Illúzió, ha valaki azt gondolja, hogy
képes az önkormányzatban olyan döntést
hozni, ami a lakosok 100 százalékának
megfelel” – mondta a polgármester a városi
képviselő-testület márciusi ülésén, a városi
temetőben történt fakivágásokkal kapcsolatban. Véleménye szerint ugyan néhány
lakos kérvényezte konkrét fák kivágását, néhány további határozottan ellenezte ugyanezt. Ezzel kapcsolatban a polgármester
megjegyezte, hogy az utóbbi időben a városi
hivatal egyre több, gyakran megalapozatlan
panasszal kénytelen foglalkozni, ami lényeges többletmunkát jelent az alkalmazottaknak. A múlt évben 19 panaszt nyújtottak
be a városi hivatalba, közülük csupán egy
volt megalapozott. Összehasonlításképpen:
2012-ben 10 panaszt nyújtottak be, ebből 4
volt megalapozott.
(ik)

Ellenkezőleg, többen közülük kijelentették,
hogy a szerződés semmilyen változását nem
támogatják. Míg néhány hónappal ezelőtt a
képviselők többsége támogatta az Innoviával
való együttműködés folytatását, az utóbbi hetek történései, köztük az említett kiegészítés
javaslatának előterjesztése is, hova-tovább
egyre nagyobb bizalmatlanságot eredményeztek a képviselők soraiban a céggel szemben.
(Bővebben a 3. oldalon.)
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Köztársasági elnököt választottunk

Ismét beadják a
csatornaépítési
projektumot

A városi képviselő-testület március
27-én a városi hivatal esketőtermében tartotta 41. soros ülését. A napirend rövid tanácskozást ígért, és a valóság nem maradt el
a várakozásoktól. Bevezetőben a képviselők
a város és az Innovia K. között idén március 6-án megkötött adásvételi előszerződés
1. számú kiegészítését tárgyalták meg. A kiegészítés az összkomfortos lakások építéséről
szóló szerződés határidőit tárgyaló részeit
módosította volna, miután a vállalatnak
gondjai akadtak a építkezési engedélyek
megszerzésével. A képviselők szerint a vállalatnak elég ideje volt az építkezés előkészítésére és az építkezési engedélyek megszerzésére,
ezért nem támogatták a szerződés módosítását. Ennek szellemében nem is hagyták
jóvá a szerződés kiegészítését, így az eredeti
formájában marad érvényben. A képviselőtestület felesleges vagyonná nyilvánított
néhány telekrészt, döntött azok eladásáról,
valamint az eladás szándékának nyilvánosságra hozataláról is. Tárgyalt a Hársfa utcai
telkek vagyonjogi tisztázására irányuló
javaslatról is. Az utcában a kerítések nem az
eredeti telekhatárokon húzódnak, a családi
házak udvarai városi területeket is elfoglalnak. A testület jóváhagyta a telekrészek
vagyonjogi tisztázására irányuló javaslatot.
A szóban forgó telekrészeket felesleges vagyonná nyilvánította, és utasította a városi
vagyongazdálkodási osztályt, hogy készítse
elő a tisztázáshoz szükséges adásvételi
szerződéseket. A képviselők foglalkoztak a
csatornahahálózat kiépítésére irányuló
pályázat beadásának javaslatával a Környezetvédelem operatív program keretében. A
pénzügyi háttérről érdeklődő képviselőnek
válaszolva a hivatal pénzügyi osztályának
→2

A köztársasági elnökválasztás első fordulója március 15-én volt, amikor országos
szinten 1 914 021 polgár járult a választóurnákhoz. Közülük 1 899 332 lakos szavazata
volt érvényes. A részvételi arány 43,40%-os
volt. Az első fordulóban egyik jelölt sem
szerezte meg az abszolút többséget, így
a második körbe Robert Fico és Andrej
Kiska jutott be. Az első forduló eredményei:
Robert Fico 531 919 szavazat – 28%, Andrej
Kiska 455 996 – 24%, Radoslav Procházka
403 548 – 21,2%, Milan Kňažko 244 401
– 12,9%, Bárdos Gyula 97 035 – 5,1%, Pavol
Hrušovský 63 298 – 3,3%, Helena Mezenská
45 180 – 2,4%, Ján Jurišta 12 209 – 0,6%, Ján
Čarnogurský 12 207 – 0,6%, Viliam Fischer
9514 – 0,5%, Jozef Behýl 9126 – 0,5%, Milan Melník 7678 – 0,4%, Jozef Šimko 4674
– 0,2%, Stanislav Martinčko 2547 – 0,1%.
A Nyitrai kerületben Robert Fico
27,3%-kal nyert, Andrej Kiska a második
helyen 25,1%-ot szerzett, a harmadik Bár-

dos Gyula lett 16,3%-kal. A lévai körzetben Andrej Kiska 25,1%-os, Robert Fico
24,3%-os, Bárdos Gyula pedig 16,7%-os
eredményt ért el.
A nyolc zselízi körzetben a köztársasági
elnökválasztás első fordulójában a 6548
szavazásra jogosult polgár közül 2587-en
vettek részt, ami 39,5%-os részvételt jelent.
Itt a legtöbb szavazatot Andrej Kiska szerezte, 677-en szavaztak neki bizalmat. Bárdos
Gyulát 647 zselízi támogatta, az országos
győztes Zselízen csak a harmadik lett 546
szavazattal.
A választások második fordulójában
2 224 382 lakos vett részt, ami 50,48 százalékos részvételi arányt jelent. A leadott
szavazatok közül 2 200 906 volt érvényes. A
köztársasági elnökválasztást Andrej Kiska
nyerte meg, miután 1 307 065 szavazatot
szerzett, ami a szavazatok 59,38 százalékának felel meg. Ellenfele, Robert Fico 893 841
szavazatot szerzett (40,61%).
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