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Tento rok bola Cena primátora mesta
udelená Jozefovi Výbochovi za jeho dlhodobé pôsobenie v školstve a angažovanosť
v spoločenskom a kultúrnom živote mesta
a riaditeľovi Základnej umeleckej školy F.
Schuberta Júliusovi Klimovi za dlhodobé
úspešné vedenie školy a reprezentovanie
mesta.
(Viac na 6. strane.)
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„...predseda MŠK nezabudol pochváliť
hráčov dorasteneckého tímu, ktorí pre
problémy s úzkym kádrom A mužstva
musia občas nastúpiť aj v súťaži dospelých. „Títo 17-roční hráči hrajú v sobotu
za A mužstvo a v nedeľu za dorast. Za tento výkon im patrí uznanie a vďaka.“

9

Septembrové zasadnutie MsZ

Veľký záujem
o mestské
pozemky

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
sa 24. septembra zišlo na svojom 12.
zasadnutí. Rokovanie prebiehalo v pokojnej,
tvorivej atmosfére a vďaka
tomu ho poslanci zvládli za necelé štyri
hodiny. V úvode sa zaoberali správou
o kontrole plnenia uznesení a riešením
svojich interpelačných pripomienok
z predchádzajúcich zasadnutí. Schválili
výročnú správu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok
2014 a zobrali na vedomie vyjadrenie
nezávislého audítora k výročnej správe. Predseda komisie ekonomiky Tibor
Csenger sa k správe vyjadril uznanlivo,
podľa neho je zrozumiteľná aj pre neodborníkov. MsZ zobralo na vedomie
informáciu o pohľadávkach, v prípade
ktorých zo špecifických príčin mesto
v minulom roku upustilo od vymáhania.
Ako z rozpravy vyplynulo, v prípade
upustenia od vymáhania ide najčastejšie
o úmrtie daňovníka, resp. zánik spoločnosti bez právneho nástupcu.
Zastupiteľstvo sa oboznámilo so
žiadosťou ZŠ Želiezovce o zvýšenie
objemu finančných prostriedkov zo
strany mesta na otvorenie piateho oddelenia školského klubu detí. Ako uviedol
riaditeľ inštitúcie Vojtech Tomašovič,
v súčasnosti je ešte situácia so štyrmi
oddeleniami stabilizovaná, v budúcom
školskom roku však bude otvorenie
5. oddelenia nevyhnutné, keďže na
prvom stupni evidujú nárast počtu
→2

Tanečný súbor Kincső oslavoval začiatkom októbra 20. výročie svojej existencie. Na slávnostné vystúpenie sa v sobotu 10. októbra prišlo pozriež až 700 záujemcov.
Foto: (ik)

Nové byty zatiaľ stále neobývané
Vyše 9 mesiacov po ukončení prác na bytových domoch v centre mesta je otázka
termínu ich prideľovania nezodpovedaná.
Výstavbu 36 jedno-, dvoj- a trojizbových
bytov s rozlohou od 35 do 60 m2 v troch bytových domoch uskutočňovala spoločnosť
Innovia počas minulého roka. Spoločnosť
bola investorom a zároveň aj realizátorom
výstavby. Podľa príslušných zmlúv mala
práce dokončiť do konca minulého roka,
potom byty predať mestu, ktoré malo zdroje na ich odkúpenie získať zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Následne malo mesto
tieto byty poskytnúť žiadateľom o pridele-

nie bytov podľa platných ustanovení.
Aj keď práce boli ukončené do konca roka
2014 a čakalo sa, že byty budú v krátkom
čase poskytnuté záujemcom, nestalo sa tak.
Mesto začiatkom roka vykonalo kontrolu
stavby a zistilo množstvo nedostatkov.
Dodávateľ tieto chyby a nedostatky odstraňoval po dobu niekoľkých mesiacov.
V máji sa uskutočnila ďalšia kontrola
zameraná na odstránenie nedostatkov.
Zistil sa, že niektoré pretrvávajú. Práce
na ich odstraňovaní prebiehali v letných
mesiacoch. Koncom septembra primátor
informoval, že podľa vyjadrenia predsta→3
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Veľký záujem o mestské pozemky
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žiakov. Niektorí poslanci navrhli, aby
mesto rokovalo s obcami, z ktorých sú
deti prihlásené do školského klubu, aby
prispeli na náklady s otvorením ďalšieho
oddelenia. V uznesení zobrali poslanci
žiadosť na vedomie s tým, že odporučili
potrebnú finančnú čiastku zapracovať do
budúcoročného rozpočtu.
MsZ sa zaoberalo viacerými žiadosťami o odkúpenie mestských pozemkov.
Tentoraz vo väčšine prípadov odmietlo
žiadostiam vyhovieť z rôznych dôvodov.
Zaujímavosťou boli dve žiadosti týkajúce
sa pozemku parkoviska pred ZŠ s VJM
na Mierovej ulici. Miestny podnikateľ
by na ňom postavil polyfunkčný objekt,
podnikateľ z Lučenca, prevádzkujúci
priľahlý čínsky obchod by zas rozšíril
svoju prevádzku. MsZ v oboch prípadoch zobralo žiadosti na vedomie a MsÚ
uložilo vypracovať riešenie dopravného
prepojenia ZŠ a domu služieb. Taktiež
dvaja záujemcovia požiadali o odkúpenie
mestského pozemku medzi stavebninami
a obchodom v Mikule. Majiteľom oboch
prevádzok prekáža, že dažďová voda im
podmýva nehnuteľnosti, preto by situáciu chceli riešiť odkúpením pozemku
a následným riešením technického problému. Zastupiteľstvo, prihliadnuc na fakt,
že predaj by mohol spôsobiť susedský
spor, nesúhlasili s predajom pozemku.
Mestskému úradu uložili, aby vyvolal
rokovanie so záujemcami o kúpu. MsZ
rozhodlo o predaji pozemku pri budove
pošty ako o prípade hodného osobitného
zreteľa. V rámci rekonštrukcie objektu
tam Slovenská pošta plánuje vybudovať
bezbariérový vstup.

Na zasadnutí odznela informácia o tom,
že náčelník mestskej polície Branislav
Alakša požiadal o uvoľnenie z funkcie
s odvolaním sa na svoj zhoršený zdravotný stav. S MsP súvisela aj ďalšia zmena organizačnej štruktúry, ktorú MsZ
zobralo na vedomie. Ide o vytvorenie
dvoch nových operátorských pracovných
miest so zameraním na sledovanie záznamov z bezpečnostných kamier v meste.
Pracovné miesta bolo možné vytvoriť
v rámci projektu chránenej dielne, pripraveného vedúcou odboru vnútorných
a sociálnych vecí Irenou Turzovou. Poslanci zobrali na vedomie informačnú
správu o stave a vymáhaní nedoplatkov
na nájomnom. V rámci prerokovania
výstupov z komisií primátor aj viceprimátor skonštatovali, že niektoré komisie fungujú vzorne, zasadajú pravidelne
a rokujú o aktuálnych otázkach, iné vôbec alebo takmer vôbec nezasadajú. Prítomní sa potom oboznámili so správou
o činnosti mestskej polície.
V diskusii sa prítomní venovali rôznym témam: potrebe aktualizovania
rokovacieho poriadku MsZ, situácii
v oblasti odstraňovania systémových
porúch na nových bytových objektoch za
hasičskou stanicou aj hodnoteniu mestských dní. K tejto téme mali poslanci,
odvolávajúc sa najmä na reakcie verejnosti, pozitívne ohlasy, sformulovali však
aj niekoľko návrhov pre budúce podujatia. Jedným z odporúčaní bol návrh na
realizovanie slávnostného zasadnutia
MsZ s udeľovaním mestských ocenení
v sobotu, aby nedeľné, hodové predpoludnie mohli účastníci tohto podujatia

tráviť s rodinami a svojimi hosťami. Tibor Csenger informoval svojich kolegov
o dianí v zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Okrem iného
spomenul, že návrh na trasovanie rýchlostnej komunikácie R3 v rámci zmien a
doplnkov územného plánu NSK je stále
otvorený. Dodal, že pre zmenu VZN o dotáciách z rozpočtu NSK sa v tomto roku
rozšírili možnosti poskytovania nenávratných finančných príspevkov. K téme
kultúry a športu vlani pribudla možnosť
žiadať dotáciu na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a v tomto roku možnosť
na dotáciu na certifikované ubytovanie
a cestovný ruch. Poslanec pripomenul,
že žiadosti sa v tomto roku podávajú
do 15. októbra a pre okres Levice je dostupná suma cca. 34 tis. eur. Informoval
o tom, že NSK vytvorila s Peštianskou
župou Európske zoskupenie územnej
spolupráce Pontibus, ktoré bude mať
pri realizovaní cezhraničných projektov
vďaka svojmu špecifickému právnemu
postaveniu rôzne výhody. Želiezovský
poslanec je členom dozornej rady tejto
EZÚS. Hovorilo sa aj o činnosti mestskej
polície, komunikácii mesta a občanov,
ako aj o často nízkej úrovni komunikácie
občanov na sociálnych sieťach. Vedúca
ekonomického odboru MsÚ Monika Tomeková pripomenula, že dotácie z mestského rozpočtu sú poskytované zásadne
podľa príslušného VZN. Podľa ustanovení VZN je potrebné o budúcoročné dotácie požiadať do 31. októbra tohto roka, aj
keď otázka dostupnosti prostriedkov na
ne je zatiaľ otvorená.
(ik)

Mesto vytvorilo chránenú dielňu
Záznamy z kamier monitorovacieho systému Mestskej polície v Želiezovciach (MsP) sú od septembra
ostro sledované. Je to vďaka vytvoreniu dvoch operátorských pracovných miest v rámci chránenej
dielne. Dve pracovníčky majú za
úlohu nepretržite sledovať záznam
z kamier monitorovacieho systému,
zabezpečovať prevádzku kamerového systému a pravidelne hlásiť
mimoriadne udalosti. „Pracovníčky
boli na túto prácu zaškolené. Ak
monitorovaním verejných priestranstiev kamerovým systémom zistia
porušenie zákona, miestnych VZN
alebo mimoriadnu udalosť, okamžite
kontaktujú hliadku, ktorá dokáže
včas zakročiť. V priebehu septembra

sme už zaznamenali prípady,
kedy naša hliadka vyšla k
určitým udalostiam vďaka
hláseniu operátorov,“ hovorí
zastupujúci náčelník MsP
Ján Kántor.
Chránená dielňa je pracovisko zamestnávajúce občanov so zdravotným postihnutím, ktorých schopnosť
nájsť si zamestnanie na
otvorenom trhu práce je
obmedzená. Pracovné podmienky, vrátane nárokov
na pracovný výkon, sú na
týchto pracoviskách prispôsobené zdravotnému stavu
občanov so zdravotným
postihnutím.
(ik)
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Si predstavte, že robíte párty a pozvete kopec
ľudí. Počas večera zistíte, že ste ich pozvali
priveľa, tak vyzvete susedov, aby aj oni časť
hostí hostili, lebo veď všetci musíme byť solidárni. Susedia sa veľmi k veci nemajú, tak vy
jednoducho zabuchnete dvere od bytu a obviníte tých, čo bývajú na prízemí, že prečo hostí
pustili do vchodu. Zároveň susedov z prízemia odsúdite, že ako si mohli dovoliť zamknúť
vchodové dvere, potom čo ste ich obvinili, že
všetkých púšťajú dnu. Vidíte, že chodba je
plná nejakých cudzích ľudí, tak pretlačíte
(lebo v dome vám patrí najväčší a najdrahší
byt) povinné kvóty. To, že pritom porušujete
domový poriadok, je vám šumafuk.
(Richard Sulík o postoji Nemecka k utečencom)
Tu bude vystupovať aj ten turecký súbor, že?
Musí to byť pre nich trochu divné, účinkovať
na pódiu, ktoré zdobí erb Nitrianskej župy so
slovenským vojakom, ako zabíja tureckého
bojovníka...
(10-ročný chlapec z Levíc na festivale Takí
sme)
Jednoducho už len tým, že každý rok zem
poctivo zorieme, dokážeme zvýšiť hektárový
výnos. V mnohých hospodárstvach sa šetrí
tým, že namiesto orby sa pôda iba diskuje,
je to však nesprávny postup, pretože pôda sa
poriadne neobracia a živiny sa do nej nedostávajú. Rovnako každý poľnohospodársky
subjekt by sa mal zaoberať aj živočíšnou
výrobou, pretože jej produkty, napríklad hnoj,
sú pre pôdu mimoriadne dôležité. Aj to sa
zanedbáva a namiesto prírodného hnoja sa
využívajú rôzne umelé hnojivá.
(Ladislav Palík v prednáške o poľnohospodárskej biovýrobe)
(ik)

Nové byty zatiaľ
stále neobývané
1→

viteľov Innovie sú takmer všetky chyby
odstránené. „Od júna podala spoločnosť
žiadosť o montáž elektromerov do jednotlivých bytov. Po ich namontovaní začneme
s preberacím konaním,“ povedal primátor
Ondrej Juhász. Informoval aj o tom, že už
zasadali komisie na vyhodnotenie žiadostí
o pridelenie bytov. „Z asi 110 žiadostí vyhovuje požiadavkám na pridelenie bytov
podľa VZN asi 36, čiže toľko, koľko je
dostupných bytov. Ku konkrétnemu výberu uchádzačov však pristúpime až vtedy,
keď byty prevezmeme.“ Dodal, že ešte nie
je jasné, kedy sa tak stane, navyše vraj nie
v každom prípade musí tieto byty mesto
prevziať. Ako to bude, ukážu snáď najbližšie týždne. Mesto pristúpi k opätovnej
kontrole objektu v priebehu októbra.
(ik)
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MsZ schválilo projekt kanalizácie
a verejného osvetlenia
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadlo na svojom 11. riadnom zasadnutí 8.
septembra. Dôvodom jeho zvolania v netradičný termín začiatkom mesiaca bola potreba schválenia podania žiadostí o nenávratné
finančné príspevky v dvoch projektoch.
V jednom prípade išlo o projekt dobudovania kanalizačnej siete v meste, v druhom
o projekt modernizácie verejného osvetlenia. Rovnako súrnou bola aj otázka návrhu
2. zmeny tohtoročného rozpočtu, ktorá sa
taktiež dostala do programu rokovania.
MsZ schválilo predloženie projektu dobudovania kanalizácie, výšku celkových výdavkov
v sume 8 019 284, 65 eur a výšku maximálneho 5 percentného spolufinancovania projektu zo strany mesta v sume 400 964,23 eur,
ktoré bude zabezpečené z úveru.
Zastupiteľstvo schválilo aj podanie projektu na modernizáciu verejného osvetlenia
v meste, po tom, čo poslanec Kazimír Kovács, podľa svojej profesie odborník v oblasti
elektrotechniky, vysvetlil svojim kolegom

zistenia z priloženej svetelno-technickej
štúdie a tlmočil súhlasné stanovisko komisie
výstavby. Z rozpravy vyplynulo, že návrh
riešenia z tejto štúdie je pre mesto výhodný
okrem kvalitatívneho hľadiska aj pohľadu
financií. Predpokladá totiž, že náklady mesta
na spoluúčasť v projekte v plánovanej výške
do 34 tis. eur sa vrátia na úsporách vyplývajúcich z modernizácie v priebehu jedného
roka.
Návrh bol na základe odporúčania Ministerstva hospodárstva SR schválený bez číselne
vyjadrených nákladov, ktoré mali vzísť z najlepšej ponuky verejného obstarávania na realizáciu projektu. Rozpočet projektu počítal
s nákladmi vo výške 679 565,5 eur a spolufinancovaním vo výške 33 978,23 eur.
Schválená bola aj 2. zmena rozpočtu mesta,
počítajúca s prebytkom bežného rozpočtu
vo výške 346 542 eur, schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 1 168 782 eur
a prebytkom finančných operácií vo výške
822 240 eur.
(ik)

Ďalšia oddychová zóna s podporou DRP
Občianske združenie Mikulčan, na základe výzvy Občianskeho združenia Dolnohronské rozvojové partnerstvo (OZ
DRP), podalo dňa 16. júna 2015 žiadosť
o nenávratný finančný príspevok na podporu projektu „Spomienka – oddychová
zóna v mikulskom cintoríne“. Cieľom
projektu bolo skultúrnenie priestorov pri
dome smútku v Mikule.
Dolnohronské rozvojové partnerstvo
vyčlenilo na realizáciu projektu sumu
220 eur, Občianske združenie Mikulčan
prispelo sumou 170 eur. Lavičky a kôš na
odpadky boli pri dome smútku v mikulskom cintoríne osadené 3. septembra.Vznikla tým malá oddychová zóna, ktorú budú môcť
občania využívať počas smútočných obradov, ale aj počas návštev cintorína.
Občianskemu združeniu Dolnohronské rozvojové partnerstvo sa chceme poďakovať aj touto
cestou za podporu pri realizácii projektu.
Správna rada OZ Mikulčan

K jednej rozkopávke...
Otázkou rozkopávky pre kanalizačnú prípojku na Rozmarínovej ulici sa na pôde mestského zastupiteľstva zaoberali už niekoľkokrát, naposledy na septembrovom zasadnutí.
Problém najmä motoristom a cyklistom spôsobuje, že po vybudovaní prípojky nebola vozovka daná do pôvodného stavu, vzniká tam priehlbina, sťažujúca plynulý prejazd. „Vždy pri
udeľovaní stavebného povolenia pre takúto rozkopávku mesto požaduje, aby bol príslušný úsek
komunikácie daný do pôvodného stavu. Majiteľ priľahlej nehnuteľnosti, ktorý o rozkopávku
požiada, má dokonca povinnosť starať sa o to, aby upravená rozkopávka nespôsobovala žiadne
problémy. V minulosti to bolo do dvoch rokov od realizácie rozkopávky, po novom určujeme
túto povinnosť po dobu celej životnosti úpravy rozkopávky,“ hovorí vedúca odboru výstavby
a územného rozvoja Emese Gubíková. Aby sa to tak aj stalo, o to sa podľa zastupujúceho
náčelníka MsP Jána Kántora postará príslušný okrskár mestskej polície. Na septembrovom
zasadnutí MsZ potvrdil, že okrskár už vyzval majiteľov na nápravu. Najbližšie týždne ukážu,
či k nej naozaj dôjde a namiesto dočasných pribudne na Rozmarínovej ulici konečne trvalé
riešenie.
(ik)
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Panoráma Nitrianskeho kraja
Uskutočnilo sa 17. zasadnutie zastupiteľstva
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na predchádzajúcom zasadnutí poslanci schválili
jednu veľmi dôležitú zmenu vo všeobecnom
záväznom nariadení územného plánu: trasa
rýchlostnej cesty R3 zo severu na juh nebude viesť cez trasu Zvolen-Krupina-Šahy,
ale bude sa ťahať popri Hrone cez mestá
Hronský Beňadik-Levice-Želiezovce-Štúrovo. Predseda samosprávneho kraja vetoval
toto všeobecne záväzné nariadenie, pretože
prijatá verzia nebola v súlade s národným
územným plánom. Na poslednom zasadnutí
poslanci slovenskej koalície neboli prítomní
v dostatočnom počte a z toho dôvodu nemohli korigovať všeobecne záväzné nariadenie o územnom pláne. Zatiaľ teda ostáva
platná verzia, ktorá je výhodnejšia pre náš
región. Je smutné, že vládna strana chce zase
diskriminovať južný región – povedal nám
Iván Farkas, vedúci frakcie SMK.
Krajské zastupiteľstvo okrem toho schválilo aj rozvojové stratégie na obdobie 20152020 pre krajské stredné školy. Schválená
stratégia s osobitným ohľadom na meniace
sa demografické vlastnosti zohľadňuje záuj-

my obyvateľov žijúcich v južných okresoch.
Ráta s rozvojovými možnosťami maďarských
stredných škôl tak v prípade gymnázií, ako aj
v prípade odborných škôl. Zastupiteľstvo zároveň schválilo aj akčný plán na školský rok
2016/2017. Obsah týchto plánov sa v blízkej budúcnosti môže zmeniť, pretože firma
Jaguar z Veľkej Británie sa chystá vybudovať
novú automobilku v Nitre. Tento projekt
určite prinesie zmeny vo vzdelávacej stratégii Nitrianskeho kraja, rozhodne bude väčší
záujem o kvalifikovaných robotníkov. Samospráva kraja schválila aj počet študentov na
rok 2016/2017, ktorí budú navštevovať prvé
ročníky na stredných školách v Nitrianskom
kraji.
V zmysle predbežných plánov zastupiteľstvo NSK schválilo založenie Európskeho
zoskupenia územnej spolupráce Pontibus
(EGTC). Organizácia bude koordinovať
spoluprácu medzi Peštianskou a Nitrianskou
župou pri čerpaní zdrojov. Sústreďovať sa
bude predovšetkým na výzvy vypísané Bruselom, pretože tie ponúkajú možnosti, ktoré
môžu priniesť veľké investície. Do dozornej
rady Pontibusu zvolili aj Želiezovčana Tibora

Csengera, ktorý bude reprezentovať Levický
okres. Práve okres Levice tvorí najdlhšiu časť
pohraničnej oblasti medzi Nitrianskou a Peštianskou župou.
Je pravdepodobné, že do konca roka sa
podarí dokončiť opravu cestnej komunikácie
na úseku Kubáňovo-Ipeľský Sokolec-Pastovce.
Z Ipeľského Sokolca do Kubáňova už vedie
kvalitná cesta. Poslednú etapu projektu tvorí
12,5 km úsek, vedúci až do Pastoviec, ktorý
majú dokončiť do konca roka. S opravami
môžeme rátať aj na cestách z Levíc do Želiezoviec, Tibor Csenger sa obrátil na vedenie
kraja s prosbou, aby s opravou vozovky
pokračovali aj v okolí Želiezoviec. Počas
jesene ešte chystajú ďalšie práce na rôznych
úsekoch v celkovej hodnote 2 miliónov eur,
o nich budeme postupne informovať.
Prednosta úradu NSK ešte nepodal návrh
na postavenie ipeľského mosta na schválenie
(nie z politického, ale z technického dôvodu). Nášho okresu sa ešte týka vybudovanie
nového kruhového objazdu v Leviciach na
križovatke ulíc kpt. Nálepku a Ludanskej
cesty a rozšírenie parkoviska pri nemocnici.
Ákos Csonka

Múzeum funguje ďalej
Mestské múzeum v priebehu septembra zmenilo svoj
charakter po tom, čo v rámci
racionalizačných
opatrení
bol Dianou Pólyovou, zastupujúcou riaditeľkou Mestskej
knižnice v Želiezovciach
prepustený zamestnanec Pavel Polka. Ten následne vypovedal zmluvu o výpožičke
a svoje predmety, tvoriace
veľkú časť zbierky múzea, si
odniesol.
Pracovníci Mestskej knižnice
expozíciu postupne dopĺňajú
z rôznych zdrojov. „Vitríny
na exponáty zapĺňame najmä darmi a výpožičkami od
občanov. Rozbehli sme úzku
spoluprácu s Tekovským múzeom v Leviciach. Obnovili
sme zmluvu o spolupráci, v
zmysle ktorej nám odborníci
z Tekovského múzea budú
pomáhať metodicky a poskytnú aj exponáty. Pomoc máme
prisľúbenú aj od šahanského
múzea,“ hovorí zastupujúca
riaditeľka mestskej knižnice,
do ktorej je múzeum organizačne začlenené.
Jedna z miestností bude zameraná na predstavenie exponátov, ktoré slúžili našim

predkom v minulosti, čiže
rôznych pracovných nástrojov, dobového oblečenia,
doplnkov a pomôcok. Hlavná
miestnosť je určená histórii
mesta, kaštieľa, odkazu Sachera a v tretej sa nachádza
archeologická zbierka, ktorú plánujú rozšíriť. V tejto
miestnosti sa podľa zastupujúcej riaditeľky MsK budú
štvrťročne
uskutočňovať
tematické výstavy, ktorých
termíny budú včas zverejnené na webovej stránke múzea
a mesta.
V priebehu septembra prebehla renovácia stien troch
prízemných miestností a
úprava zadného dvora múzea.
Následne bola urobená hygienická maľovka a na steny
boli pripevnené závesné lišty.
Tie budú mať špecifickú úlohu: „Priestory múzea budeme
z času na čas využívať aj ako
galériu a aby nedochádzalo k
narušovaniu celistvosti stien
ako v minulosti, obrazy budú
pripevnené na týchto lištách,“
hovorí Diana Pólyová. Dodáva, že priestory múzea budú
využívané aj na prednášky
pre školákov.

Aj keď stiahnutie exponátov
Pavla Polku znamenalo značný úbytok v expozícii želiezovského múzea, inštitúcia
postupne dopĺňa exponáty a

funguje ďalej. Podľa pracovníkov MsK sú na október a
november už nahlásené návštevy zo strany cestovných
kancelárií.
(ik)

Keďže dostávame viaceré otázky od občanov, ktorí v minulosti
darovali do želiezovského múzea rôzne exponáty a v súčasnosti sa tieto ich exponáty v múzeu nenachádzajú, odporúčame
im:
Darovaný exponát si vyžiadať späť od osoby, ktorá ho prevzala.
Až potom môže Mestská knižnica Želiezovce, pod správu ktorej
múzeum patrí, spísať s darcom darovaciu zmluvu s protokolom
a darovaný exponát vystaviť v múzeu.
Mestská knižnica v Želiezovciach
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Loptoši a bábiky...

O komunikácii na
sieťach aj v meste

O zatraktívnenie súčasnej literatúry i samotného čítania sa autori snažia trv. autorským
čítaním. Aby takáto prezentácia bola pestrejšia, niekoľkí autori sa spoja a čítajú spoločne.
Prozaička Rút Lichnerová s poetkou Juditou Kaššovicovou, Miroslavom Brückom a Štefanom Kuzmom sa spojili s gitaristom a spevákom Jurajom Turtevom, čím vznikol zaujímavý
projekt. Loptoši a bábiky, bodliaky a fialky
alebo Chvála kreativity. Uzavreté pásmo
čítaní rôznorodých diel, básní a úryvkov z
prózy, podfarbované kde-tu hudobnou či
len akustickou kulisou a striedané vhodnými pesničkami, vytvára dojem koncepčnosti. A to aj v prípade, keď niektoré časti
vypadnú pre neprítomnosť ich autorainterpreta. V tomto prípade chýbal Štefan
Kuzma. Napriek tomu všetko fungovalo.
Pásmo „Loptoši a bábiky, bodliaky a fialky
alebo Chvála kreativity” si užili aj účastníci 99. Literárnej kaviarne, ktorú pripravila
Mestská knižnica v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej, Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Základnou organizáciou Jednoty
dôchodcov Slovenska a Klubom nezávislých spisovateľov.
Uskutočnila sa 21. septembra 2015 v Dome kultúry, Silvia Plízgová vo svojom úvodnom
slove povedala základné informácie o účastníkoch a oni sa potom realizovali už len prostredníctvom čítania zo svojich diel a piesní.
(šh)

Nezištnosť a dobročinnosť študentov

Naša škola sa pravidelne zapája do viacerých dobročinných akcií. Snažíme sa vychovávať
žiakov k humanizmu, spolupatričnosti, k ochote pomôcť tým, ktorí to potrebujú, k ochrane
zdravia, ale aj šíriť medzi verejnosťou pozitívny zmysel verejných zbierok.
16. septembra 2015 sme sa zapojili do verejnej
zbierky Deň nezábudiek, organizovanej Ligou
za duševné zdravie.
19. septembra 2015 sme svojou účasťou na
AVON pochode proti rakovine prsníkov
v Bratislave podporili ľudí postihnutých touto
chorobou.
21. septembra 2015 sme sa zúčastnili dobrovoľného darovania krvi, niektorí žiaci už
opakovane.
25. septembra sme sa zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka, na podporu zrakovo postihnutých, organizovanej Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Už sa tešíme na Deň narcisov, ďalšiu dobrovoľnícku činnosť organizovanú Ligou proti rakovine SR.
Ilona Martosy

Pripomenuli si 71. výročie SNP
V predvečer osláv 71. výročia vyhlásenia SNP
sa na členskej schôdzi zišli členovia ZO SZPB
a ich hostia, medzi nimi primátor Ondrej Juhász s najlepšími spolupracovníkmi, člen ÚR
SZBP a predseda OV SZPB v Leviciach Ján
Hamar a zástupca FIRR, podpredseda tejto
organizácie v MR György Mészáros. O význame SNP, účasti zástupcov 27 národov hovoril
J. Hamar. Udalosti súvisiace s kapituláciu
Japonska a ukončením II. svetovej vojny vo
svete priblížila členka výboru ZO Mária Varkolyová. Predseda ZO oboznámil prítomných
o záveroch 16. zjazdu SZPB.
Prítomní si minútou ticha uctili pamiatku
padlých bojovníkov v Povstaní, obetí z radov
civilného obyvateľstva aj priamych účastníkov protifašistického odboja, ktorí zomreli po

skončení vojny. Tichú spomienku venovali aj
nedávnom zosnulému Štefanovi Kurucovi a
Ladislavovi Vékonyovi, ktorí s našou organizáciou úzko spolupracovali.
Rokovanie obohatili kultúrnymi príspevkami Mária Varkolyová a hrou na heligónke
Jozef Babinec. Po schôdzi jej účastníci, pracovníci MsÚ, niektorí poslanci MsZ a zástupcovia spoločenských organizácií položili
vence k Pomníku padlým, kde v historických
uniformách stáli čestnú stráž členovia Klubu
vojenskej histórie v P. Ruskove.
O deň neskôr sa členovia ZO SZPB spolu
s inými záujemcami zúčastnili celoštátnych
osláv SNP v B. Bystrici. Tam sme si vypočuli
prejavy troch najvyšších ústavných činiteľov
SR a predsedu rumunského parlamentu,

Komunikácia, tentoraz však nie samosprávy mesta, ale časti jeho obyvateľov,
bola jednou z tém všeobecnej diskusie
na septembrovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Prítomní sa k nej dokonca
vrátili niekoľkokrát. Hovorili najmä o svojich skúsenostiach s facebookovou komunitou, resp. s úrovňou komunikácie na sociálnych sieťach. Vo svojich príspevkoch
ju hodnotili dosť negatívne. „Moje dvere
sú od začiatku otvorené verejnosti, som
ochotný kohokoľvek prijať, aj večer alebo
počas víkendov a odpovedať aj na tie najnepríjemnejšie otázky,“ vyhlásil primátor
Ondrej Juhász. Dodal, že zo strany tých,
ktorí komentujú udalosti v samospráve,
by bolo férové prísť a spýtať sa, namiesto
komentovania na sociálnych sieťach bez
potrebných informácií. Aktivita na webe
by sa podľa primátora mohla prejaviť aj
tvorivejšie. „Málo ľudí sa napríklad zapojilo do hlasovania na podporu jedného z
projektov na území mesta.“
Svoje negatívne skúsenosti s komunikáciou na sociálnych sieťach tlmočili
aj poslanci. Viacerí z nich sa vyjadrili, že
sa istý čas pokúšali komunikovať, nápor
negatívnej, často neoprávnenej kritiky
a márna snaha o vecnú diskusiu ich však
donútili stiahnuť sa z týchto fór. Zastupujúci náčelník mestskej polície Ján Kántor
doložil príklad nefungujúcej komunikácie
z reálneho života. Koncom septembra pri
ceste vedúcej na Jarok spadol stožiar s telefónnym káblom. Niekoľko záhradkárov
o tom vedelo, nikto to však mestskej polícii neoznámil, aby mohla čo najskôr vo
veci konať. Podľa Ľudovíta Baku by práve
v takýchto prípadoch mohli sociálne siete
dobre poslúžiť.
A občas aj slúžia. Samozrejme, komunikácia je účinná, ak je obojstranná.
V záujme zlepšenia informovania verejnosti sa už v najbližšej dobe chystá
možnosť kladenia otázok pracovníkom
a predstaviteľom mesta nad rámec zákona
o slobodnom prístupe k informáciám na
webovej stránke. O podrobnostiach budeme informovať.
(ik)
pozreli bohatý kultúrny program, expozíciu
Múzea SNP. Pozreli si aj ukážky bojovej techniky a vystúpenie Ozbrojených síl SR vrátane
jej Čestnej stráže, poklonili sa obetiam fašistických zločinov v Kremničke a nakoniec sa
poprechádzali po pešej zóne vo Zvolene.
Možno povedať, že každý účastník si mohol prísť na svoje a čo je podstatné, prispeli
sme k dôstojnému priebehu osláv 71. výročia
Povstania.
Jozef Výboch, predseda ZO SZPB
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M e s t s k é d n i - fe s t i v a l o p ä ť s e u r ó p s ko u
Mestské dni sa v tomto roku opäť – už
tretíkrát po sebe – uskutočnili s podporou
Európskej komisie, ktorá prostredníctvom
komunitárneho programu EÚ s názvom
Európa pre občanov podporila želiezovský
víkendový festival sumou 25 000 eur. Sériu
podujatí s názvom Želiezovce 2015: Spoločne pre Európu charakterizovali koncerty
rôznych hudobných žánrov v podaní zahraničných, domácich a v najväčšom počte
lokálnych interpretov, ale aj zbližovanie partnerských miest prostredníctvom spoločných
aktivít. Program dotvárali ďalšie sprievodné
podujatia, či už divadelné predstavenie alebo vystúpenia folklórnych skupín v rámci
festivalu Takí sme. V neposlednom rade sa

tohtoročné mestské dni spájali s oslavami
940. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Mikula, ktorá je už pol storočia mestskou
časťou Želiezoviec.
Prvým a v podstate otváracím podujatím
tohtoročných mestských dní bol koncert
v múzeu. Japonská sopranistka Nao Higano
študovala operný spev ešte na Univerzite
Seitoku v Chibe, odkiaľ pochádza, potom
pokračovala na VŠMU v Bratislave. V súčasnosti žije na Morave a spolupracuje s po-

prednými slovenskými a českými hudobnými telesami. Ako nám povedal Pavel Polka,
Nao Higano pred istým časom navštívila
naše múzeum a zatúžila zaspievať si na mieste, kde žil a tvoril Franz Schubert.

Stalo sa tak 12. septembra, keď do Želiezoviez
zavítala so známou slovenskou klaviristkou
Zuzanou Biščákovou, aby tu predniesli piesňový recitál zložený z piesní Franza Schuberta, Václava Jana Tomáška, Mikuláša Schneidera-Trnavského, ale aj päť piesní japonského skladateľa Kosaku Yamada, ktorých texty
sa speváčka prítomným snažila prebásniť do
slovenčiny. V programe zloženého z piesní
zaznel v podaní Zuzany Biščákovej aj výber
z cyklu Musica ricercata maďarského skladateľa Györgya Ligetiho.
Príjemný, i keď už trochu chladný podvečer
na nádvorí Mestského múzea a pamätnej
izby Franza Schuberta nenarušilo ani počasie, program uviedol Pavel Polka
a Jozef Meliška. A ako to v múzeu
býva zvykom, pre prítomných
bolo pripravené občerstvenie, v
ktorom opäť nechýbal ani Sacherov rez.

stáli aj v centre mesta na Mierovej ulici, v sobotu na Námestí sv. Jakuba boli pripravené
ďalšie – skákací hrad, šmýkačka, trampolína,
lukostreľba, maľovanie na tvár...
Postavené stánky a pódium boli neklamným
znakom, že sa schyľuje k trhu ľudových remesiel a kultúrnemu programu. Novinkou
bola aj tzv. Biela stena, na ktorú občania
mohli písať svoje názory, postrehy a túžby.
Našťastie, občania písali a kreslili väčšinou
len túžby. Medzi nimi boli pracovné príležitosti, nemocnica, kúpalisko, útulok pre opustené zvieratká, ale aj želanie, aby sa ľudia viac
usmievali, aby smeti hádzali do košov, aby
bolo viac peňazí na šport a častejšie koncerty

Zmenou oproti minulým mestským dňom bolo slávnostné
vztýčenie vlajok Želiezoviec a ich
partnerských miest spolu s vlajkami príslušných krajín. Uskutočnilo sa v sobotu dopoludnia, nie
v nedeľu pred slávnostným zasadnutím mestského zastupiteľstva.
Okrem toho, že atrakcie pre deti

Prednášky pre hostí

Účastníkmi mestských dní boli aj členovia delegácií partnerských miest. Okrem verejných
programov sa spolu so svojimi miestnymi sprievodcami a predstaviteľmi mesta Želiezovce
zúčastnili aj série prednášok v priestoroch Pivnice Palik vo Veľkom Peseku.
Prednášky boli rozdelené do troch blokov. V úvode predstavil svoje mesto poslanec mestského zastupiteľstva v maďarskom Székesfehérvári László Juhász. Delegácia tohto mesta
nadviazala kontakty s predstaviteľmi želiezovskej samosprávy v Csíkszerede a jej pozvanie
na želiezovské mestské dni bolo prvým krokom zbližovania nášho a maďarského korunovačného mesta.
Jedným z čestných hostí a prednášajúcich na podujatí bol Pál Csáky. Slovenský europoslanec
hovoril o aktuálnych otázkach Európskej únie mimoriadne zaujímavo a pútavo, dvojjazyčne.
S prítomnými sa podelil o svoje postrehy z migračnej krízy, jej vnímania v rôznych krajinách Európy, možných dopadoch, ale aj
o príčinách, o ktorých sa medzi politikmi ani v tlači akosi príliš nehovorí.
Svoje biohospodárstvo potom vo forme
prednášky aj ochutnávok predstavili
manželia Palikovci. Odkaz ich príspevku bol jasný a poučný: účinné a správne
hospodárenie je možné iba návratom
k tradičným poľnohospodárskym činnostiam, nadväznostiam a prípravkom.
Rôzne módne výstrelky, vynechané
procesy, navonok šetriace prácu a materiál a umelé prípravky poskytujú len
dočasné úspechy, z dlhodobého hľadiska pôsobia negatívne na výsledok práce poľnohospodárov.
Pred, po a medzi prednáškami sa hosťom predstavila hudobná skupina bratov Rikkoňovcov.
Hostia si túto pozornosť od organizátorov pochvaľovali, podobne ako úroveň Pivnice Palik
a želiezovských prevádzok, v ktorých prenocovali alebo sa stravovali, či už to bol Penzión
Eden alebo Whitch club.
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podporou
slovenských skupín.
V programe sa predstavili žiaci a pedagógovia zo Základnej umeleckej školy F. Schuberta, ktorí predviedli aj úryvky z úspešného
muzikácu Pinocchio. Napriek tomu, že
úryvky mnohých divákov potešili, účinok
mal ďaleko od celého muzikálu s kulisami,
efektmi a všetkým, čo sa však dá realizovať

skupiny Gladiator. Rockovú hudbu potom
vystriedala tanečná zábava so skupinou Rikkoňovci. O polnoci predviedla Hesta svoju
ohňovú šou, a potom zábava pokračovala do
neskorej noci.

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva uvádzala prednostka MsÚ Diana Csicsmanová a vedúca
odboru
vnútorných
a
sociálnych
Medzinárodný folklórny festival Takí sme sa v tomto roku konal v Leviciach, Málaši, Šahách, Novom Tekove, Ipeľskom Sokolci a v Želie- vecí Irena Turzová.
zovciach. V našom meste sa začal v sobotu 12. septembra krojovaným Hneď v úvode prisprievodom od Domu kultúry na Námestie sv. Jakuba. V sprievode boli vítali hostí z našich a Svojpomocný klub z Isaszegu. V programe
súbory Promni (Poľsko), Közgáz Corvinus (Maďarsko), BEŞİK Turizm družobných miest sa vyskytli aj domáci, želiezovskí účinkujúci:
Folklor Eğitim Araştırma Gençlik Ve Spor Kulübü Dernegi (Turecko), – z Trstenej a Bar- spevácky zbor Miestneho odboru Matice
Váh z Liptovského Mikuláša a samozrejme - želiezovské súbory Kincső csu, priateľov zo slovenskej a už známy zbor Fialky, či účina Apró Kincső. Na námestí sa začala už siedma Pohronská verbovačka. Székesfehér vár u kujúci z blízkeho okolia – spevácka skupina
Program potom pokra- a poslancov MsZ. Nosztalgia z Hronoviec. Strhujúce vystúpeprivítali nie hviezdy budapeštianskeho Operetného
čoval galaprogramom Zvlášť
s príznačným podtitu- Jozefa Výbocha, Jú- divadla Mariky Oszvald len potvrdilo to,
lom – ľudovo-tanečný liusa Klima a Pétebabylon, v ktorom sa ra Püspöki Nagya,
svojimi vystúpeniami ktorý prispel krátprednáškou
predstavili jednotlivé kou
súbory. Festival pod- o histórii Želieporený Úradom vlády zoviec a Mikuly.
SR, Ministerstvom kul- Básnickým slovom
prihovorila
túry SR a NSK, organi- sa
zovaný Regionálnym Magdaléna Holosvetovým strediskom ková a Ági Gubík,
v Leviciach, sa v Želie- na klavíri zahral
zovciach skončil medzinárodným tanečným domom v Dome kultúry, Levente Molnár.
Primátor
mesta
ktorý trval do neskorých nočných hodín.
Ondrej Juhász vo čo sa o nej hovorí, napriek svojmu veku
na pevnom divadelnom javisku. Na pódiu svojom príhovore vyjadril svoj vzťah k práci dokáže svojím pohybom na pódiu zahanbiť
predstavila taničná skupina OZ Camend pre mesto a pre jeho napredovanie, i potrebu aj omnoho mladších kolegov. V podvečer
z Kamenína svoju Rock and Roll Party, obetavú prácu oceňovať. Potom sa prikročilo nasledoval ďalší bod – podávanie torty k 940.
Arizona z Hronoviec svoje country tance, k odovzdaniu mestských ocenení. Tento rok výročiu prvej písomnej zmienky o obci Miďalej vystúpili skupiny Boro-Shock z Farnej, bola Cena primátora mesta udelená Jozefo- kula. Finálnym bodom programu bol konNosztalgia z Hronoviec a LM-Retro Band vi Výbochovi za jeho dlhodobé pôsobenie cert maďarskej skupiny TNT so spevákom
z Levíc.
v školstve a angažovanosť v spoloK námestiu sa začali blížiť členovia folklór- čenskom a kultúrnom živote mesta
nych súborov, ale to bol už iný festival. Želie- a riaditeľovi Základnej umeleckej
školy F. Schuberta Júliusovi
Klimovi za dlhodobé úspešné
vedenie školy a reprezentovanie
mesta.
Popoludní na amfiteátri vyvrcholil program Mestských dní
2015 posledným blokom programu festivalu Želiezovce 2015:
Spoločne pre Európu. Medzi
vystúpeniami jednotlivých účinkujúcich sa uskutočnilo žrebovanie účastníkov ankety o EÚ a tým, ktorí Ákosom Dobrádim. Tí, ktorí nemali dosť,
boli prítomní, boli ceny odovzdané. V mohli sa zabávať na diskoteke do neskorých
programe vystúpila tanečná skupina Mi- nočných hodín. Moderátormi podujatí boli
zovce 2015: Spoločne pre Európu pokračoval xer z Trstenej, populárna maďarská speváčka Kornélia Stellárová, Veronika Jurášová a La(šh, ik)
v podvečer na amfiteátri.
Erika Zoltán, Priateľský kruh dôchodcov dislav Benčík.
Tí, ktorých si podmanilo folklórne dianie na
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie.
námestí, nestihli vystúpenie pozoruhodnej
Tento článok reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
želiezovskej rock-metalovej skupiny Na donezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v
sah. Hľadisko sa zaplnilo až pred vystúpením
tejto publikácii.

Festival aj na námestí
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Memoriál Michala Lipovského
Strelecký klub MAGNUM Želiezovce v
spolupráci v spolupráci s mestskou organizáciou Zväzu protifašistických bojovníkov
usporiadal preteky v streľbe z malorážnej a
veľkorážnej pištole na 15, 25 a 35 m o cenu
Michala Lipovského. „V tomto roku si opäť
pripomíname výročie SNP, avšak pritom
zabúdame na hrdinov, ktorí pomáhali oslobodiť naše mesto. Michal Lipovský spolu
so sovietskymi dôstojníkmi Muradovom a
Šalenkom ako prví prišli do nášho mesta a
priniesli nám tak dlho očakávaný mier. Od
roku 1963 do roku 1981 tu pôsobil vo funkcii
predsedu mestského národného výboru. Počas týchto rokov sa v meste vybudovali pevné
cesty, chodníky, vodovod, kultúrne a športové
centrá, dopravné ihrisko, kúpalisko, futbalový štadion. V rámci akcií „Z“ sa postavili
školské jedálne, telocvične, obchody, bytové
vežiaky a v individuálnej výstavbe desiatky
rodinných domov. Všetky jeho aktivity smerovali k tomu, aby naše mesto žilo čulým

Jesenné
upratovanie 2015!

Mestský úrad v Želiezovciach vyzýva obyvateľov mesta na jesenné 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. Elektrické zariadenia, prístroje a akumulátory sa preberajú iba celé
a nerozobraté.
Zber uvedených druhov odpadu sa uskutoční v areáli Regionálneho centra na
zhodnotenie BRO Želiezovce, nachádzajúceho sa 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 26. októbra (v otváracích hodinách
zariadenia) do 12.00 hod. dňa 30. októbra
2015. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!
Mestský úrad Želiezovce,
odbor výstavby a územného rozvoja

kultúrnym životom. Preto v rámci Memoriálu Michala Lipovského budeme na neho
každoročne spomínať,“ povedal Jozef Haller
v mene organizačného výboru Združenia technických
a športových činností regiónov.
Na súťaži
sa zúčastnilo 41 strelcov z
okresov Nitra, Nové Zámky
a Levice. V kategórii malorážnej pištole ich bolo 17,
veľkorážnej 24. Víťazom v
streľbe z veľkorážnej pištole
sa stal s nástrelom 285 bodov
z 300 možných Milan Vékony zo Svodova. Na 2. mieste
skončil s 279 bodmi Jozef
Hubert zo Želiezoviec. Tretí
bol František Csala zo Šiah
s nástrelom 276 bodov. Na 4. mieste skončil
Ladislav Svanczár z Lontova s nástrelom
269 a piatym bol syn víťaza Patrik Vékony
s nástrelom 256 bodov (na fotke víťaz prvý
sprava). V tejto disciplíne súťážili aj ženy.
Zvíťazila Mária Maturkaničová zo Želiezoviec s nástrelom 251 bodov. Druhá skončila
Adrika Nosianová zo Šurian s nástrelom 201

bodov. Kvalita strelcov sa potvrdila v streľbe
z malorážnej pištole. Zvíťazil Milan Vékony
s nástrelom 283 bodov. Jeho syn Patrik aj tu

skončil na 5. mieste s nástrelom 273 bodov.
Na 2. mieste skončil Vladimír Belák z Nitry,
ktorý dosiahol 277 bodov. Tretí bol Ladislav
Svanczár s nástrelom 276 bodov a štvrtý
František Csala s nástrelom 274 bodov. Ceny
odovzdávala Edita Pompošová, členka mestského výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
(LV)

Otvorili novú posilňovňu
Život Kataríny Kardosovej sa točí okolo športu. Ako štrnásťročná už aktívne hrala hádzanú
v Štúrove, odtiaľ sa dostala do hádzanárskeho klubu Duslo Šaľa. Bola aj mládežníckou reprezentantkou, ale poranenie krčného stavca zničilo jej sľubnú kariéru.
Koncom deväťdesiatych rokov sa začala zaoberať silovým trojbojom. Pomerne neznáme
odvetvie športu sa skladá z troch disciplín: drep, tlak na lavičke a mŕtvy ťah. Prvé miesto
si vybojovala nielen na otvorených majstrovstvách Spojených štátov. Vyhrala na Svetovom
šampionáte aj na Majstrovstvách Európy. Nasledovalo ergometrické
veslovanie a víťazstvo
v MS v halovom veslovaní v Bostone.
Nedávno prestala športovať súťažne a odvtedy
sa venuje výlučne iba
fitnesu. „V roku 1997
som otvorila svoje prvé
fitnescentrum v Šahách,
o desať rokov neskôr
v Leviciach a momentálne sústreďujem svoju
pozornosť na Želiezovce,“ oznamuje mladá,
úspešná slečna. V polovici septembra otvorila svoje fitnescentrum v Želiezovciach v suteréne obchodného centra
Nesti. V miestnosti s rozlohou 210 metrov štvorcových sa nachádza 30 moderných fitnes
prístrojov. Záujemcovia majú možnosť využiť pomoc troch kvalifikovaných trénerov.
Počas našej návštevy sa pri zaujímavejších strojoch tvoril celý rad zvedavcov. „Cvičenia na
týchto prístrojoch blahodarne vplývajú na srdce i pľúca, na celý obehový systém, posilňujú všetky
svaly tela. Okrem zvýšenia fyzickej kondície sú cvičenia vhodné aj na zlepšenie celkového duševného stavu, odbúravanie stresu a pomáhajú nám uvoľniť sa. Práve preto ich odporúčam každému“ zdôraznila 42-ročná Katarína Kardosová, ktorá futbalistom miestneho klubu ponúkla,
možnosť dopriať si raz do týždňa hodinové cvičenie zdarma.
Gábor Ábel
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Výbor trápia problémy od zeleného stola

Starší žiaci v súťaži vynikajú
Futbalové družstvá MŠK Želiezovce vstúpili
do nového majstrovského ročníka so zmiešanými výsledkami. Mladší žiaci dosiahli v 8
kolách jedno víťazstvo, dve remízy a utrpeli
5 prehier. S 5 bodmi stoja na 10. mieste
tabuľky. Najlepšie si vedú starší žiaci, ktorí
v 8 kolách nenašli premožiteľa a s plným
bodovým ziskom sú lídrom III. ligy – juh.
Dorastenci po 9 zápasoch obsadzujú 13.
priečku tabuľky so ziskom 7 bodov, dvomi
víťazstvami, jednou remízou a 6 prehrami.
Družstvo mužov prežíva ťažké obdobie, po
9 kolách je s jediným bodom na poslednom
mieste IV. ligy – juhovýchod.
„Naše A mužstvo bohužiaľ nemá také
výsledky, aké by sme očakávali. Má to viac
dôvodov. Isté je, že hráči, ktorí v ňom účinkujú, si zaslúžia uznanie. Kvalita mužstva je
daná, určite by v tomto smere pomohla väčšia
konkurencia. Na druhej strane mužstvo máme
zložené takmer výlučne z vlastných odchovancov, čím sme v regióne unikátom. Podobný prístup majú na okolí snáď len v Starom Tekove
a čiastočne v Leviciach. Trápia nás zranenia aj
odchody hráčov, ktorých nedokážeme zaplatiť
tak, ako naši súperi,“ hovorí predseda MŠK
Želiezovce Ladislav Sokol.

Predseda klubu nás informoval aj o tom,
že od júna je v platnosti nový prestupový
poriadok. Je vraj absolútne nevýhodný pre
kluby ako náš, ktoré sa intenzívne zaoberajú
výchovou vlastných hráčov. „Našich hráčov
vychovávame od prípravky, staráme sa teda
o nich 12–13 rokov. Podľa nového prestupového poriadku takíto hráči po dovŕšení 18 rokov
môžu ľubovoľne prestúpiť do iného klubu,
a to bez súhlasu svojho materského klubu.
V letnom období nás takýmto spôsobom opustilo 10 hráčov. Odstupné je v týchto prípadoch
dané hodnotiacou tabuľkou zväzu. Uvediem
príklad. Náš hráč má povedzme 22 rokov
a rozhodne sa prestúpiť do nejakého klubu,
účinkujúceho v okresnej súťaži. Podľa tabuľky
dostaneme za neho 250 eur. Tento hráč tam
odohrá niekoľko zápasov, zistí, že prestupom
urobil chybu a chce sa vrátiť naspäť. V tomto

prípade však my už musíme zaňho zaplatiť
Žiaľ, klub nemá hlavného sponzora, kto800 alebo 1200 eur v závislosti od úrovne
rý by finančne vypomohol. Mesto poskytuje
súťaže. Za toho istého hráča, ktorého sme si
štadión a hradí energie, má však obmedzenavyše my vychovali...“
né možnosti finančnej podpory. Klub sa
Čudné praktiky zväzu sa však tým nemusí naďalej spoliehať na vlastných odchokončia. Želiezovské A mužstvo vyhralo svoj
vancov, ktorých však po novom už okolité
druhý domáci zápas s Vlčanmi, zväz ho však
kluby môžu ľahšie odvábiť. Napriek tomu
skontumoval s odôvodnením, že za MŠK
vedenie MŠK nezúfa. Družstvo dospelých
nastúpil hráč bez platného oprávnenia Starší žiaci, III. liga - juh
na účinkovanie. Podľa Ladislava Sokola 1. Želiezovce 8 8 0
0 30:8
24 12
to ale vôbec nie je také jednoduché: 2. Šurany
8 7 0
1 36:7
21 9
„Existuje informačný systém zväzu ISSF, 3. Štúrovo
7 5 0
2 27:7
15 6
poskytujúci všetky informácie o kluboch 4. V. Meder
6 4 1
1 21:4
13 4
a hráčoch. Okrem iného aj o tom, či 5. Hurbanovo 7 3 1
3 18:15 10 1
ten-ktorý hráč môže za dané mužstvo 6. Šaľa
7 2 1
4 12:14 7
-5
nastúpiť k určitému dátumu. V našom 7. Šahy
7 2 1
4 7:19
7
-5
prípade bol v systéme tento hráč k dátu- 8. Okoličná n/O. 6 2 0
4 9:21
6
-3
mu zápasu zväzom potvrdený, že môže 9. Marcelová
8 1 1
6 17:25 4
-8
nastúpiť. O niekoľko dní zväz potvrdenie 10. Šamorín
6 1 1
4 7:27
4
-5
stiahol. Nám zápas skontumoval, hráč aj 11. Kolárovo
6 0 0
6 4:41
0
-9
klub museli zaplatiť pokutu. Jediný, kto
má podľa predsedu na 4. ligu, dorastajú
z celej záležitosti vyšiel bez akéhokoľvek postihúževnatí mladí hráči a starší žiaci aktuálne
hu, bol platený funkcionár Západoslovenského
vynikajú vo svojej súťaži. A to je dobrý záfutbalového zväzu, ktorý urobil chybu a toto
klad do budúcnosti.
(ik)
celé spôsobil. V súťažiach ZsFZ nastúpilo 28
hráčov s takýmto statusom, pokutu však dostali iba Želiezovce, pretože vraj iba v našom
FUTBAL
prípade dostal zväz sťažnosti v stanovenom termíne.“ Nebyť tejto diskuIV. liga – dospelí –juhovýchod
Želiezovce – Horné Obdokovce 1:3 (0:1)
tabilnej záležitosti, mužstvo mohlo
P. Kokoška
mať o 3 body viac a aj ďalšie zápasy sa
Kalná n/Hronom – Želiezovce 8:1 (7:1)
mohli vyvíjať inak. V tejto súvislosti
D. Klenko
predseda MŠK nezabudol pochváliť
Želiezovce – Čeľadice 1:3 (0:2) G. Bencsík
hráčov dorasteneckého tímu, ktorí pre
Štúrovo – Želiezovce 2:0 (1:0)
problémy s úzkym kádrom A mužstva musia občas nastúpiť aj v súťaži
IV. liga – dorastenci – juhovýchod
dospelých. „Títo 17-roční hráči hrajú
Želiezovce – Horné Obdokovce 1:2 (0:1)
v sobotu za A mužstvo a v nedeľu
D. Klenko
za dorast. Za tento výkon im patrí
Kostolné Kračany – Želiezovce 1:0 (0:0)
uznanie a vďaka,“ dodal L. Sokol. Na
Želiezovce – Nitra-Chrenová 4:1 (3:0)
margo aktuálnej situácie a pokút ešte
D. Páchnik 2, R. Hutai, G. Pálinkáš
dodáva, že v poslednej dobe sa veľmi zvýšili
Marcelová – Želiezovce 3:1 (2:1)
finančné nároky na kluby. „Súťažné poplatky,
R. Pastorok
čo predtým nebolo, doprava na zápasy, zberné
III. liga – starší žiaci – juh
faktúry, ktoré občas dosahujú 900–1100 eur
Marcelová – Želiezovce 1:6 (1:4) Á. Dudáš
mesačne. Zväz akoby iné nerobil, len vyberal
3, M. Urbancsok 2, R. Škrha
poplatky a pokuty. Nepamätám sa, že by sme
Želiezovce – Šurany 2:0 (1:0) T. Kúdela, K.
od nich dostali čo i len jednu loptu, ale presne
Kovács
viem, koľko my musíme platiť ročne alebo meŠaľa – Želiezovce 0:2 (0:2) Á. Dudáš, K.
sačne...“
Kovács
Želiezovce – Hurbanovo 4:2 (3:0) R. Škrha
Dňa 24. októbra sa v Hronovciach uskutoč2, K. Kovács, A. Králik
ní 20. ročník bežeckej súťaže Zelenyákova
trinástka. Registrácia účastníkov bude od
III. liga – mladší žiaci – juh
9:00 do 9:30 hod. v miestnom dome kulMarcelová – Želiezovce 0:0
túry. Dospelí absolvujú 13, resp. 4 km.
Želiezovce – Šurany 1:5 (1:2) K. Mentuš
Podrobné informácie nájdete na stránke
Šaľa – Želiezovce 6:2 (1:1) N. Benko, Zs.
www.hronovce.sk, resp. na tel. č. 0911 61
Miklós
02 35. Podujatie podporil Nitriansky samoŽeliezovce – Hurbanovo 4:3 (2:0) Zs.
správny kraj.
Miklós 2, K. Pompos, M. Bednár (nyf)
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Výstava obrazov, ručných prác a tvorivosti

Miestny odbor Matice slovenskej, Dom kultúry a Centrum voľného času v Želiezovciach organizujú 19. októbra 2015 o 16:00 hod. v priestoroch Domu
kultúry Výstavu obrazov, ručných prác a remeselníckej tvorivosti, na ktorú
všetkých záujemcov srdečne pozývajú.
Jubilejná 100. literárna kaviareň Mestskej knižnice v Želiezovciach sa uskutoční 18. novembra 2015 o 16:30 hod. v Dome kultúry v Želiezovciach. Hosťom podujatia bude Jozef Banáš.
V pracovných dňoch od 28. 10. do 13. 11. 2015 od 8.00 do 16.00 hod. bude v
Dome kultúry prístupná výstava výstava obrazov a šperkov Petra Hofmanna:
Svätoháj. Vernisáž výstavy sa uskutoční 28. 10. 2015 o 17.00 hod.
inzercia
Predám poľnohospodársku pôdu v katastri Želiezoviec, 28 árov. Adresa:
MUDr. Magdaléna Hercegová, Vysoká 32, Piešťany, tel.: 033/3812699
(15-30)
Predám zimné pneumatiky zn. Barum na Škodu Favorit na plechových
diskoch. Tel: 0905 969 174
(15-31)

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek

2. 7. Zoltán Kovács, 6. 7. Peter Polka, 11. 7. Lilien Šiváková,
15. 7. Natália Botló, 16. 7. Kristián Vrábel, 24. 7. Jakub
Gregor, 19. 7. Miroslava Potocká, 25. 7. Martina Hečková,
28. 8. Bryan Kóša, 2. 9. Sofia Lakatošová, Glória Lakatošová,
10. 9. Zuzana Bekeová, 10. 9. Roland Furugláš, 16. 9. Bianka
Baková, 18. 9. Marian Poloma, 20. 9. Oliver Róbert Ráczkó,
24. 9. Karina Dulaiová, 28. 9. Simona Šimoneková,

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

29. 8. Tomáš Bielik (Hronovce) – Zuzana Csikósová (Želiezovce),
Michal Klenko (Želiezovce) – Katarína Bôžiková (Levice),
Miroslav Záhoranský (Želiezovce) – Miriama Kurtíková
(Pohronská Polhora); 5. 9. Marek Polák (Bánov) – Zuzana Polková
(Želiezovce), Marek Mrváň (Bratislava) – Katarína Hurtosová
(Želiezovce); 18. 9. Tibor Labát (Želiezovce) – Tímea Bitterová
(Želiezovce); 19. 9. Rudolf Fabian (Lozorno) – Slavomíra Naďová
(Želiezovce); 26. 9. Patrik Šivák (Zborov) – Magdaléna Nyírőová
(Želiezovce), Zoltán Lehocký (Želiezovce) – Viktória Skladanová
(Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk

50
04. 10. Róbert Németh
11. 10. Ágnes Kalló
13. 10. Peter Sádovský
17. 10. Tibor Zólyomi
23. 10. Pavel Kis

(15-32)

60
04. 10. Dezider Mihok
04. 10. Katarína Újváryová
06. 10. Magdaléna Marcqová
14. 10. Jozef Hubert
20. 10. Judita Kuraliová
21. 10. Jolana Balogová
30. 10. Ida Žáčiková
31. 10. Mária Rusňáková

Pripájame
objekty

na pult centrálnej ochrany
vrátane zaobstarania elektronických zabezpečovacích systémov.
Možnosť pripojiť objekty v nedostupných terénoch bez elektrickej
energie, bez pokrytia mobilných operátorov – rádiové pripojenie,
kde je prenos zadarmo. Prax 12 rokov.
V prípade záujmu kontakt na tel. čísle

0905 683 933

Poradenstvo pre podnikateľov

v Centre podnikateľských služieb na ulici Mierová č. 24
v Želiezovciach – tretia streda v mesiaci v čase od 9:00
do 14:30 hod. Zvýhodnená cena: 1,50 eur/hod.
Mesto Želiezovce
Regionálne centrum na zhodnotenie
BRO Želiezovce
Kpt. Nálepku 71, 937 01 Želiezovce
Zimná prevádzková doba zariadenia, platná od 1. 11. 2015:
Po. –Str. – Pi.
10,00 - 16,00 hod.
Ut. – Štv. – Ne.
Zatvorené
Sobota
10,00 – 17,00 hod.

70
10. 10. Gizela Lukácsová
18. 10. Veronika Hallerová
80
10. 10. Terézia Gálová
20. 10. Anna Šurányiová
22. 10. František Molnár
90
03. 10. Mária Šarovecká
05. 10. Hermína Foltánová
24. 10. Irena Gubíková
101
28. 10. Anna Mokošová

Opustili nás – Elhunytak

8. 9. Katarína Fehérová (Želiezovce, 51 r.); 17. 9. Árpád Péli
(Želiezovce, 85 r.); 18. 9. Mária Tóthová (Želiezovce, 86 r.), Jozef
Babiak (Lontov, 95 r.); 25. 9. Zoltán Horváth (Želiezovce, 75 r.); 28.
9. Ján Medvegy (Želiezovce, 88 r.); 30. 9. Zoltán Šárik (Hronovce,
82 r.); 3. 10. Ján Lešniak (Kukučínov, 62 r.); 6. 10. Anita Farkašová
(Želiezovce, 40 r.); 7. 10. Zuzana Mišíková (Želiezovce, 87 r.); 13.
10. Daniela Lakatošová (Želiezovce, 28 r.), Veronika Sunyíková
(Želiezovce, 87 r.)

Želiezovský spravodajca
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Jesenná
deratizácia

Spomienka
Dňa 10. októbra 2015 uplynuli 3 roky od úmrtia nášho drahého otca, starkého a deda

(15-28)

Štefana Pecka.

Jeho lásku a starostlivosť nám nikto nenahradí. Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.
Smútiaca rodina

Megemlékezés

„Eleget tudok már a gyászról,
Hogy felfogjam, sosem szűnik meg a hiányérzet,
Csak megtanulsz élni a tátongó űrrel,
Amit maguk után hagynak, akik elmennek.“

Juhászné Dinnyés Ilona
Juhász Sándor

halálának 10.,
halálának 9.

(15-27)

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
Moravčík,L.: SPRISAHANIE PROTI KONŠPIRÁCiÁM
Cena: 14,99 €
Bratislava, Perfekt 2015
Sme manipulovaní? A kým? Mnohé skutočnosti s prekvapivým
koncom sa dozviete v tejto knižnej novinke. Čítajte!
Coddington,A.: DIVOKÉ KONE
Cena 11,99 €
Bratislava, Ikar 2015
Láska, nenávisť, zrada aj smrť – to všetko sa spája v úspešnom románe.
MINECRAFT.
Cena 9,99 €
Praha, Egmont 2015.
Oficiálna základná príručka hry Minecraft vám pomôže zachrániť
život, naučíte sa hľadať zdroje, budovať úkryt, brnenie, zbrane. A už
v predaji aj ďalšie diely, dokonca hotový príbeh. Deti, čítajte!

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

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

(15-26)

(15-29)

évfordulójára emlékeznek fiaik:
Sándor és Róbert családjaikkal

Želiezovce,
úrad
Mestský
odbor výstavby a územného rozvoja oznamuje občanom mesta a
všetkým právnickým a fyzickým
osobám pôsobiacich na území
mesta, že v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Želiezovce č. 6/2004 o ochrane
životného prostredia mesta Želiezovce, vlastníci, alebo užívatelia
domov a podnikateľských objektov
sú povinní najmenej dvakrát ročne
vykonať deratizáciu nehnuteľnosti
a to na jar v priebehu 13. týždňa
a na jeseň v priebehu 44. týždňa
bežného roka.
Vzhľadom na skutočnosť, že termín jesennej
blíži,
sa
deratizácie
upozorňujeme na túto
Zabránime
povinnosť.
tým zvýšenému výskytu hlodavcov v meste a
zdravšie
zabezpečíme
životné prostredie.
Z dôvodu celoplošnej
deratizácie mesta Želiezovce, ktorá prebehne
od 26. októbra do 31.
októbra 2015 upozorňujeme majiteľov psov na
nebezpečenstvo možnosti otrávenia psa pri kontakte s návnadou alebo
uhynutým hlodavcom.
Preto dbajte vo zvýšenej
miere na pohyb Vášho
psa a podľa možnosti
ho nepúšťajte z vôdzky
v čase od 26. októbra do
2. novembra 2015. Za pochopenie ďakujeme.
MsÚ Želiezovce

Nógrády Á.: MAGYAR URALKODÓK.
Ára 14,99 €
Debrecen, TKK 2015
Az Árpád-háztól egészen a Habsburgokig, Hunyady-házon keresztül
IV. Károlyig. Díszített kivitelű kiadás, akár ajándéknak is.
MAGYAR NÉPMESÉK.
Ára 8,27 €
Budapest,. Pannon 2015
Furulyás Palkó, A loncsos medve, Az okos lány és még sok más új
mese színes képekkel. Olvassunk a kicsiknek elalvás előtt.
Anderson, C.: INDIÁN VARÁZS.
Ára 12,58 €
Budapest, General Press 2015
Elég erős-e a férfi szerelme ahhoz, hogy utat találjon a lány sötét
világába?
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A zselízi diákok remekelnek a bajnokságban
A zselízi labdarúgó egyesület csapatai
vegyes eredményekkel léptek az új bajnoki
évadba. A tanulók csapata az eddigi 8 mérkőzésből egyet megnyert, 2 döntetlent ért el,
és ötször kikapott. Öt ponttal jelenleg a tábla
10. helyét birtokolják. Legeredményesebben
a diákcsapat szerepel, amely mindeddig legyőzhetetlennek bizonyult, és pontveszteség
nélkül áll a táblázat élén. Az iúsági csapat 9
mérkőzés után a 13. helyet foglalja el a táblázatban. Eddig 2 győzelemmel, 1 döntetlennel
és 6 vereséggel 7 pontot szereztek. A felnőtt
csapat nehéz időszakot él meg, mivel 9 kör
után egyetlen ponttal az utolsó helyen áll a
negyedik ligában.
„Felnőtt csapatunknak sajnos nincsenek
olyan eredményei, amilyeneket elvárnánk.
A játékosok azonban megérdemlik az
elismerést. A csapat színvonala adott, a
fejlődést biztosan elősegítené a nagyobb
konkurencia. Másrészt viszont a csapatunk
szinte teljes mértékben saját nevelésű
játékosokból áll, ami egyedülálló a régióban.
Hasonló hozzáállást a környéken talán csak
Óbarson és részben Léván tapasztalunk.
Gondot okoznak a sérülések és több játékos
távozása, akiket nem tudunk úgy megfizetni,
mint az ellenfeleink” – mondta el Sokol

László, a Zselízi Városi Sportklub elnöke.
A klubelnök tájékoztatott arról is, hogy
júniustól új átigazolási szabályzat van
érvényben. Szerinte hátrányosan érinti az
olyan klubokat, mint a miénk, amelyek
intenzíven foglalkoznak a saját játékosaik
nevelésével. „A játékosainkat a kezdetektől
neveljük, azaz 12-13 évig törődünk velük.
Az új átigazolási szabályzat szerint ezek a
játékosok, miután betöltik 18. életévüket,
szabadon átléphetnek egy másik klubba az
anyaegyesület beleegyezése nélkül. A nyári
időszakban emiatt 10 játékosunk hagyta el a
csapatot. A vételárat táblázat határozza meg.
Például: ha egy 22 éves játékosunk úgy dönt,
hogy átlép egy másik, körzeti szinten szereplő
klubba, a táblázat alapján 250 eurót kapunk
érte. A játékos lejátszik pár mérkőzést, és
rájön, hogy átlépésével hibát követett el,
ezért vissza szeretne jönni a csapatunkba.
Ebben az esetben nekünk 800 vagy 1200
eurót kell érte fizetnünk attól függően,

Sajnos a klubnak nincs fő támogatója,
milyen osztályban szerepel. Ugyanaz a
amely anyagilag segítené. A város biztosítja
játékos, akit ráadásul mi neveltünk fel...”
a sportpályát, fizeti az energiafogyasztást, de
A szövetség furcsa praktikái ezzel
anyagi lehetőségei korlátozottak. A klubnak
még nem fejeződtek be. A zselízi A csapat
továbbra is saját nevelésű játékosaira kell támegnyerte második hazai mérkőzését
maszkodnia, akiket azonban a környező kluVágfarkasd ellen, ám a szövetség
bok könnyen elcsábíthatnak. Ennek ellenére
érvénytelenítette az eredményt, mivel
a sportklub vezetősége nem esik kétségbe. A
szerintük az egyik játékos nem rendelkezett
felnőtt-csapatnak az egyesület elnöke szerint
érvényes játékengedéllyel. Sokol László
szerint a helyzet nem ilyen egyszerű: Diákok, III. liga - dél
„A szövetségnek van egy információs 1. Želiezovce 8 8 0 0 30:8
24 12
rendszere, az IFFS, amely teljeskörűen 2. Šurany
8 7 0 1 36:7
21 9
tájékoztat a klubokról és játékosokról. 3. Štúrovo
7 5 0 2 27:7
15 6
Többek között arról is, hogy melyik 4. V. Meder
6 4 1 1 21:4
13 4
játékos
mikor
léphet
pályára. 5. Hurbanovo 7 3 1 3 18:15 10 1
Esetünkben ez a játékos azon a napon a 6. Šaľa
7 2 1 4 12:14 7
-5
szövetség által engedélyezve volt, tehát 7. Šahy
7 2 1 4 7:19
7
-5
pályára léphetett. Később az eredményt 8. Okoličná n/O. 6 2 0 4 9:21
6
-3
mégis érvénytelenítették, a játékosnak 9. Marcelová
8 1 1 6 17:25 4
-8
és a klubnak büntetést kellett fizetnie. 10. Šamorín
6 1 1 4 7:27
4
-5
Az egyetlen, aki minden sérelem 11. Kolárovo
6 0 0 6 4:41
0
-9
nélkül megúszta az esetet, a Nyugata negyedik ligában van a helye, az iúsági
Szlovákiai Labdarúgó Szövetség fizetett
csapatban kitartó fiatalok érnek be, a dialkalmazottja, habár ő hibázott. A szövetség
ákcsapat pedig jelenleg egyenesen remekel
bajnoki találkozóin 28 játékos lépett pályára
saját bajnokságában. És ez jó kiindulási
ilyen státusszal, de büntetést csak a zselízi
alap.
(ik)
csapat kapott, mivel csak a mi esetünkben
érkezett panasz.” Ha nincs ez a vitatható ügy,
csapatunk 3 ponttal többet szerzett volna,
LABDARÚGÁS
és a következő mérkőzések is máshogy alaIV. liga – felnőttek – délkelet
kulhattak volna. Ebben az összefüggésben
Želiezovce – Horné Obdokovce 1:3 (0:1)
a sportklub elnöke nem felejtette el megP. Kokoška
dicsérni az ificsapat játékosait, akik néha
Kalná n/Hronom – Želiezovce 8:1 (7:1)
kénytelenek a felnőtt csapatban is játszani.
D. Klenko
„Ezek a 17 éves játékosok szombaton a felŽeliezovce – Čeľadice 1:3 (0:2) G. Bencsík
nőtt csapatban, vasárnap pedig az iúsági
Štúrovo – Želiezovce 2:0 (1:0)
csapatban játszanak. Ezért a teljesítményért
elismerés és köszönet jár nekik” – tette hozzá
Sokol László. Az aktuális helyzettel és büntetésekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy
az elmúlt időben rohamosan megnőttek
a klubok kiadásai. „A szereplési díj – ami
eddig nem volt, a közlekedés a meccsekre,
az egyes mérkőzések gyűjtőszámlái, amelyek
havi értéke olykor eléri a 900–1100 eurót is.
A szövetség, mintha más dolga nem lenne,
csak büntetéseket és díjakat szed be. Nem
emlékszem, hogy az utóbbi időben kaptunk
volna tőlük akár egy labdát is, viszont
pontosan tudom, hogy mennyit kell nekünk
fizetnünk havonta vagy évente...”
Október 24-én tartják a lekéri Zelenyák
tizenhármas futóverseny 20. évfolyamát. A
regisztráció reggel 9 órától 9:30-ig lesz a helyi kultúrházban. A felnőttek 13, ill. 4 km-es
távot teljesíthetnek. Részletes információk a
www.hronovce.sk honlapon, ill. a 0911 61 02
35 sz. telefonszámon. A rendezvényt Nyitra
megye önkormányzata támogatja.

IV. liga – iúsági csapat – délkelet
Želiezovce – Horné Obdokovce 1:2 (0:1)
D. Klenko
Kostolné Kračany – Želiezovce 1:0 (0:0)
Želiezovce – Nitra-Chrenová 4:1 (3:0)
D. Páchnik 2, R. Hutai, G. Pálinkáš
Marcelová – Želiezovce 3:1 (2:1) R. Pastorok
III. liga – diákok – dél
Marcelová – Želiezovce 1:6 (1:4) Á. Dudáš 3,
M. Urbancsok 2, R. Škrha
Želiezovce – Šurany 2:0 (1:0) T. Kúdela, K.
Kovács
Šaľa – Želiezovce 0:2 (0:2) Á. Dudáš, K. Kovács
Želiezovce – Hurbanovo 4:2 (3:0) R. Škrha 2,
K. Kovács, A. Králik
III. liga – tanulók – dél
Marcelová – Želiezovce 0:0
Želiezovce – Šurany 1:5 (1:2) K. Mentuš
Šaľa – Želiezovce 6:2 (1:1) N. Benko, Zs. Miklós
Želiezovce – Hurbanovo 4:3 (2:0) Zs. Miklós 2,
K. Pompos, M. Bednár
(nyf)
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Michal Lipovský emlékverseny
A zselízi Magnum sportlövőklub a
Szlovák Antifasiszta Harcosok Szövetsége helyi szervezetével karöltve Michal
Lipovský emlékverseny címen lövészversenyt szervezett kis- és nagy kaliberű
pisztoly versenyágban. A versenyzők
15, 25 és 35 méteres távon mérték össze
tudásukat. „Idén is megemlékezünk a
szlovák nemzeti felkelésről, ugyanakkor
elfeledkezünk azokról a hősökről, akik ott
voltak városunk felszabadításánál. Michal
Lipovský két szovjet tiszttel, Muradovval
és Salenkóval elsőként érte el városunkat,
és hozta el számunkra a régen várt békét.
1963-tól 1981-ig a városi nemzeti bizottság elnökeként tevékenykedett. Ez idő
alatt utak, járdák, vízvezeték, kulturális és
sportközpontok, közlekedési pálya, fürdő
és labdarúgó-stadion is épült városunkban.

Helyreigazítás

Lapunk szeptemberi számában, a Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola 2014/2015-ös
tanévben elért versenyeredményeiről szóló
írásunkban helytelenül közöltük az egyik
felkészítő tanár, Kaszmán Zoltán nevét. Az
elírásért szíves elnézésüket kérjük.

Őszi nagytakarítás
A Zselízi Városi Hivatal felhívja a
lakosság figyelmét az őszi 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.
A készülékeket és az akkumulátorokat csak
hiánytalanul, nem szétszerelve veszik át.
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 2015. október 26-tól (nyitvatartási időben) október 30-án 12.00 óráig gyűjtik ezen
a telephelyen. Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Zselízi Városi Hivatal,
építésügyi és területfejlesztési osztály

A Z-akció keretében iskolai étkezdék, tornatermek, üzletek, lakások és családi házak is
épültek. Minden tevékenysége arra irányult,
hogy városunkban pezsegjen
a kulturális élet. Ezért ezzel
az emlékversennyel rá fogunk
minden évben emlékezni”
– mondta el Jozef Haller, a
Régiók Műszaki és Sporttevékenységének
Egyesülete
képviseletében.
A versenyen a Nyitrai, az
Érsekújvári és a Lévai járás 41
lövésze vett részt. A kiskaliberű
pisztoly kategóriában 17-en,
a nagy kaliberű lőfegyverek
kategóriájában 24-en indultak. Ez utóbbi kategóriában a
lehetséges 300-ból 285 pontot
elért szódói Milan Vékony vitte el a pálmát.
Második 279 ponttal a zselízi Hubert József,
harmadik az ipolysági Csala Ferenc 276, a
negyedik a lontói Svanczár László volt 269,
az ötödik helyen pedig a győztes versenyző
fia, Patrik Vékony végzett 256 ponttal. Ebben
a versenyágban nők is indultak. A győzelmet
a zselízi Mária Maturkaničová szerezte meg
251 ponttal, második a nagysurányi Adriana

Nosianová lett 201 pontos eredménnyel. A
sportlövészek jó színvonala a nagy kaliberű
pisztoly kategóriában is bebizonyosodott. A

győztes Milan Vékony lett 283 ponttal. Fia
Patrik itt is az 5. helyet szerezte meg 273
ponttal. A 2. helyen a nyitrai Vladimír Belák
277, a 3. helyen Svanczár László 276, a 4. helyen pedig Csala Ferenc végzett 274 ponttal.
A díjakat Pompoš Edit, a Szlovák Antifasiszta Harcosok Szövetsége helyi szervezetének
vezetőségi tagja adta át.
(LV)

Új edzőterem nyílt
Kardos Katalinnak a sport az élete. Tizennégy évesen már aktívan kézilabdázott Párkányban, ahonnan a vágsellyei Duslo ligás csapatához került. Iúsági korosztályban egészen a
válogatottságig vitte, aztán egy makacs nyakcsigolya-sérülés kettétörte az ígéretesen induló
karrierjét.
A kilencvenes évek végén aztán átpártolt az erőemelőkhöz. A viszonylag ismeretlen
sportág három fogásnemből: guggolásból, fekvenyomásból és felhúzásból áll. Nemcsak az
amerikai nyílt bajnokságon
állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára, de világés Európa-bajnokságot is
nyert. Majd következett az
ergométeres evezés, és egy
evezőpadi világbajnoki győzelem Bostonban.
A közelmúltban végleg
búcsút intett a versenyszerű
sportolásnak, és kizárólag a
fitnesz megkedveltetésére
összpontosít.
„1997-ben
nyitottam meg az első fitnesztermem Ipolyságon, egy
évtizeddel később Léván,
Jelenleg pedig Zselízre
fókuszálok” – tájékoztat
a sikerorientált fiatal hölgy. Városunkban szeptember közepén nyitott edzőtermet a Nesti
üzletközpont alagsorában. A 210 négyzetméteres helyiségben harminc korszerű fitneszgép
áll rendelkezésre. Az érdeklődők három szakképzett edző segítségét is igénybe vehetik.
Ottjártunkkor bizony egy-egy érdekes gépezet előtt sorok is képződtek. „A fitneszgépeken végzett gyakorlatok jó hatással vannak a szívre és a tüdőre, az egész keringési rendszerre,
erősítik a test szinte valamennyi izmát. A fizikai állapot javítása mellett a közérzetet is
javítják, levezetik a stresszt, ellazítanak és megnyugtatnak. Ezért ajánlom mindenkinek”
– tett pontot látogatásunk végére a negyvenkét éves Kardos Katalin, aki a helyi klub labdarúgóinak heti egy órás ingyenes testedzést ajánlott fel.
Ábel Gábor
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téren, lekésték a zselízi Na dosah rockmetal zenekar fellépését. A nézőtér a
Az Ilyenek vagyunk nemzetközi folklórfesztivál Gladiator együttes fellépése előtt telt
idén Léván, Málason, Ipolyságon, Újbarson, meg. A rockzenét mulatság váltotta fel
Ipolyszakálloson és Zselízen valósult meg. Vá- a Rikkony zenekar közreműködésével.
rosunkban az események szeptember 12-én, Éjfélkor a Hestia csoport mutatta be
szombaton népviseleti felvonulással kezdődtek tűztáncát, majd késő éjjelig folytatódott
a kultúrotthontól a főtérig. A felvonuláson több a mulatság.
hazai és külföldi csoport vett részt – a lengyel A városi képviselő-testület ünnepi ülését
Promni, a magyar Corvinus Közgáz, a török Beşik Csicsman Diana, a városi hivatal elölTurizm Folklor Eĝitim Araştirma Genclik Ve Spor járója és Turza Irén, a belügyi és szociális
Kulübü Dernegi , a liptószentmiklósi Váh, vala- osztály vezetője nyitotta meg. Rögtön a
mint természetesen a hazai Kincső és Apró Kin- bevezetőben üdvözölték a baráti városokból érkezett vendégeket – Trstenából,
Barcsról, a székesfehérvári barátokat és
a városi képviselő-testület képviselőit.
Külön tisztelettel üdvözölték Jozef Výbochot, Július Klimót és Püspöki Nagy
Pétert, aki rövid előadásban mutatta A közönség kitartóbb részét néhány percre egy
be Zselíz és Mikola történetét. Verssel lakodalmából megszöktetett menyasszony is
köszöntötte a jelenlevőket Magdalé- szórakoztatta a színpadon.
na Holková és Gubík Ági, zongorán
említés 940. évfordulója tiszteletére készült
Molnár Levente játszott. Juhász András
tortaszeleteket. A nap fénypontja a magyapolgármester beszédében a város érderországi TNT együttes koncertje volt, Dobkében kifejtett munkához való kötődést
emelte ki, ami előbbre visz, és fontosnak
találta az áldozatos munka méltó értécső. A főtéren immár 7. alkalommal tartották meg kelését is.
a Garam menti verbunktalálkozót. A toborzás után Ezután következett a városi kitüntea résztvevők gálaműsorát tekinthette meg a nagy- tések átadása. A polgármesteri díjat
közönség. A fesztivált az SZK kormányhivatala, Jozef Výboch az oktatásügyben hosszú
kulturális minisztériuma, Nyitra megye támogatta. éveken át kifejtett munkájáért, valamint
Szervezője a lévai központú Regionális Művelődési a város kulturális és társadalmi életében
Központ volt. A rendezvény éjjelig tartó táncház- való aktív hozzáállásáért, továbbá Július
Klimo, a Franz Schubert Művészeti
zal ért véget a művelődési otthonban.
Alapiskola igazgatója, az iskola sikeres
messze elmaradt a díszleteket, fényeffektuvezetéséért és a város képviseletéért
sokat és egyéb színpad adta lehetőségeket kapta.
felvonultató műsortól. Rock and Roll Party- Délután a városi napok fő programpontja
jával bemutatkozott még a kéméndi Camend a Zselíz 2015: Közösen Európáért fesztitánccsoport, a lekéri Arizona countrytánc-cso- vál utolsó blokkja következett. Az egyport, a farnadi Boto-Shock zenekar, a lekéri es fellépések között az Európai Unióról
Nosztalgia és a lévai LM-Retro Band.
készített ankét résztvevői között díjaA főtéren ezután a folklórcsoportok vették át kat sorsoltak ki. A műsorban fellépett
a trstenái Mixer tánccsoport, a
közkedvelt magyar énekesnő, Zoltán Erika, az isaszegi nyugdíjas
baráti kör és önsegélyező klub.
Zselízi szereplők is színpadra
léptek: a helyi Matica slovenská
énekkara, a Fialky énekkar, valamint a környékről a lekéri Nosztalgia énekegyüttes. Fantasztikus
fellépése volt Oszvald Marikának,
a budapesti Operettszínház csillagának, aki kora ellenére a fiatalokat is rádi Ákossal. Akinek még ez sem volt elég,
megszégyenítő mozgásával elvarázsol- az kora hajnalig diszkózhatott.
ta a közönséget. Koraeste a közönség A rendezvénysorozatban több műsorvezető
szerencsésebb tagjai között osztották – Stellár Kornélia, Veronika Jurášová, Ladiki a Garammikoláról szóló első írásos slav Benčík – is közreműködött. (šh, ik)
a szórakoztatás stafétáját, egy másik fesztivál
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
keretében. A Zselíz 2015: Együtt Európáért
Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
este folytatódott a szabadtéri színpadon.
nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v
Akik a folklór bűvöletében maradtak a főtejto publikácii.
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Városi napok ismét európai támogatással
A városi napok idén – immár harmadszor – az Európai Bizottság támogatásával
valósultak meg, amely az Európa a polgárokért program keretében 25 ezer euróval
támogatta a zselízi hétvégi fesztivált. A

Zselíz 2015: Együtt Európáért elnevezésű
rendezvénysorozaton különféle zenei stílusú
koncertek is helyet kaptak hazai, külföldi és
nagyobb részben helybéli szereplőkkel, de a
közös programoknak köszönhetően lehetőség nyílt a partnervárosok közeledésére is. A
fesztivált különféle kísérő rendezvények színesítették: volt színházi előadás és folklórcsoportok fellépése az Ilyenek vagyunk fesztivál
keretében. A városi napok nem utolsó sorban
a fél évszázada Zselízhez tartozó Garammikola községről szóló első írásos emlék 940.
évfordulója ünneplésének jegyében teltek.
Az idei városi napok első, nyitó rendezvénye egy komolyzenei koncert volt a városi
múzeum udvarán. Nao Higano japán szopránénekesnő a chibei Seitoku Egyetemen
tanult operaéneket. Ezt követően a Pozsonyi

Színművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait. Jelenleg Morvaországban él. Ismert
szlovák és cseh zenekarokkal működik együtt. Ahogy Polka Pál elmondta: Nao Higano
nemrég meglátogatta az itteni múzeumot, és
miután megismerkedett történetével, vágyat
érzett arra, hogy itt, azon a helyen énekeljen,
ahol Franz Schubert élt és alkotott.
Szeptember 12-én beteljesült ez a vágya,
amikor az ismert szlovák zongoraművésznővel,
Zuzana Bliščákovával együtt lépett fel egy ze-

nés est keretében. A koncerten Franz Schubert, Václav Jan Tomášek, Mikuláš Schneider-Trnavský műveit, valamint Kosaku
Yamada japán zeneszerző 5 dalát adták elő,
amelyeknek szövegét az énekesnő röviden
szlovákul is ismertette. Zuzana Bliščáková előadásában elhangzott néhány
részlet Ligeti György: Musica ricercata
c. művéből.
A Polka Pál és Meliska József által
bevezetett előadóestet a városi múzeum
udvarán a kissé hűvös időjárás sem zavarta meg. Ahogy a múzeumban jó szokás volt, a résztvevőket frissítő várta, és
nem hiányozhatott a Sacher-szelet sem.
Az elmúlt évek gyakorlatától
eltérően a partnervárosok
zászlainak ünnepélyes felvonása nem vasárnap, a
képviselő-testület ünnepi ülése
előtt, hanem szombaton délelőtt
valósult meg. A Béke utca búcsúi
szórakozási lehetőségei mellett
szombaton a Szent Jakab tér is
főleg a gyermekeké volt, akik
ugrálóvárban, csúszdán, trambulinon tölthették idejüket, de
kipróbálhatták az arcfestést és az
íjazást is...
A felállított standok és a
pódium arról árulkodtak, hogy

rövidesen népi mesterségek bemutatója és
műsor is lesz a téren. Újdonságnak számított
az ún. fehér fal, amelyre az érdeklődők véleményüket, óhajaikat, észrevételeiket írhatták,
rajzolhatták fel. Leginkább talán az óhajok
kerültek fel a falra. Köztük az, hogy legyen a
városban több munkalehetőség, legyen kórház, fürdő, állatmenhely, hogy az emberek
többet mosolyogjanak, a szemetet a kosárba
dobják, legyen több pénz sportra és gyakrabban lépjenek itt fel szlovák együttesek.
A műsorban bemutatkoztak a Franz
Schubert Művészeti Alapiskola növendékei,
akik részleteket adtak elő a Pinocchio musicalből. Annak ellenére, hogy a részletek
örömet szereztek a fiatal nézőknek, a hatás

Előadások a vendégeknek

A városi napokon a partnervárosok küldöttségeinek tagjai is részt vettek. A nyilvános
program mellett helyi kísérőikkel és Zselíz város képviseletével együtt részt vettek egy előadássorozaton a nagypeszeki Palik Pincészetben.
Az előadások három blokkban folytak. Bevezetőben Székesfehérvár küldöttségének tagja,
a város önkrományzati képviselője, Juhász László mutatta be városát. A székesfehérváriak
Csíkszeredán vették fel a kapcsolatot városunk küldöttségének tagjaival, és a városi napokra
való meghívásuk a két város közeledésének első lépése volt.
A rendezvény díszvendége és egyik előadója Csáky Pál volt. Az Európa Parlamenti képviselő az EU aktuális kérdéseiről beszélt rendkívül érdekfeszítően, élvezetesen, kétnyelvűen.
A jelenlevőkkel megosztotta észrevételeit a bevándorlási válságról, illetve annak megítéléséről az EU egyes tagállamaiban, hatásairól, valamint azokról az okokról, amelyekről sem
a politikusok, sem a sajtó nem sokat
tájékoztat.
A Palik házaspár előadás és kóstolók
formájában mutatta be biogazdaságát.
Mondandójuk egyértelmű és tanulságos volt: a hatékony és fenntartható
gazdálkodás leginkább a hagyományos
mezőgazdasági tevékenységek, összefüggések, készítmények felhasználásával
érhető el. Különféle divatozás, kihagyott
eljárások, amelyek első ránézésre takarékosságnak tűnnek, általában csak
ideiglenes sikert hoznak, hosszú távon
negatívan befolyásolják a mezőgazdász
igyekezetét.
Az előadások előtt és szünetében a Rikkony testvérek zenekara szórakoztatta a résztvevőket. A vendégek elismerően szóltak a házigazdák figyelmességéről. Hasonlóan vélekedtek
a Palik Pincészet színvonaláról, valamint a szállást és étkezést biztosító zselízi vendéglátóegységek – az Eden Panzió és a Whitch Club – szolgáltatásairól is.
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Mindennapi
kommunikációnkról

Városunk vegyeskara szeptember 26-án Nagytapolcsányban ezüstsávos minősítést szerzett a
megyei kórusversenyen. Egy héttel később, október 3-án Tornalján szerepelt a 40. születésnapját
ünneplő Andante kórus jubileumi kórustalálkozóján.
(na)

A hagyományokhoz való visszatérés jegyében színesítette élete talán legszebb napját Haris Marianna és Fűri Gábor, amikor esküvőjükről nem kidíszített limuzinon, hanem lovaskocsin távoztak. Döntésükkel mind a násznép, mind pedig a járókelők számára biztosítottak nem mindennapi
látványosságot. Az iú párt Kiss Lajos lovaskocsiján Róbert Bořik fuvarozta.
Foto: LV

Önzetlenség és emberszeretet
a Comenius Gimnáziumban

Iskolánk tanulói rendszeres önkéntesei a jótékonysági rendezvényeknek. Az emberszeretet, egészségvédelem és együvé tartozás eszméire neveljük őket, és arra törekszünk, hogy
erősítsük bennük a segítő szándékot a rászorulók iránt. Fontos küldetésünk a jótékonysági
gyűjtések fontosságának terjesztése.
2015. szeptember 16-án a nefelejcsek napja
elnevezésű jótékonysági gyűjtésbe kapcsolódtunk be, amelyet a Lelki Egészségért Liga
szervezett.
2015. szeptember 19-én a mellrák veszélyeire
figyelmeztető pozsonyi AVON-menetelésen
vettünk részt, így is támogatva mindazokat,
akik az említett betegségben szenvednek.
2015. szeptember 21-én önkéntes véradáson
vettünk részt – néhány tanulónk már többszörös véradóként jelent meg.
2015. szeptember 25-én a Vakok és Csökkentlátók Szlovákiai Egyesületének szervezésében
bekapcsolódtunk a Fehér Ceruza elnevezésű jótékonysági gyűjtésbe, amely a vakok és gyengén látók számára jelent anyagi és erkölcsi támogatást.
Tiszta szívből örülünk, hogy hamarosan a nárciszok napjának eseményeibe is bekapcsolódhatunk, amelyet hagyományosan a Rákellenes Liga szervez.
Martosy Ilona

A kommunikáció volt az egyik
témája a szeptemberi képviselő-testületi
ülés általános vitájának, ám ezúttal
nem a város önkormányzatának a
szemszögéből, hanem egyes lakosok
információcseréjét érintve. Ráadásul
a jelenlevők többször is visszatértek
a témához. Főleg a Facebook oldalain
tapasztaltak kerültek szóba, ill. a
közösségi hálón folyó vita, eszmecsere
színvonala.
A
felszólalók
eléggé
negatívan értékelték az említetteket.
„Kezdetektől fogva nyitva áll az ajtóm
a nyilvánosság előtt, hajlandó vagyok
bárkit fogadni, még este vagy hétvégén
is, és megválaszolom a legkellemetlenebb
kérdéseket is” – jelentette ki Juhász
András
polgármester.
Hozzátette
még, hogy úgy lenne helyénvaló,
ha azok, akik az önkormányzatban
történő
eseményeket
magyarázzák,
ahelyett, hogy a szükséges információk
hiányában kommentelnek a közösségi
hálón, elmennének és rákérdeznének a
problémára. A világhálón való ténykedés
a polgármester szerint kreatívabban is
megnyilvánulhatna. „Nagyon kevesen
kapcsolódtak be pl. a város területén
megvalósítandó projekt támogatására
indított szavazásba.”
A
közösségi
hálón
folyó
kommunikációval
kapcsolatban
szerzett saját rossz tapasztalatukat
tolmácsolták a képviselők is. Többen
elmondták, hogy egy ideig próbálkoztak
párbeszédet folytatni, de a negatív,
sokszor alaptalan bírálat és a tárgyilagos
vita folytatására tett hiábavaló igyekezet
arra késztette őket, hogy kiszálljanak
ezekből a fórumokból. Kántor János, a
városi rendőrség helyettes parancsnoka
példaként hozta fel a való életben sem
működő kommunikációt. Szeptember
végén az Árok felé vezető úton kidőlt
egy telefonpózna. Néhány kiskerttulajdonos tudott erről, de senki nem
jelentette a városi rendőrségnek, hogy
lépni tudjanak az ügyben. Baka Lajos
szerint éppen az ilyen esetekben tudna
a közösségi háló jó szolgálatot tenni.
És néha szolgál is. Természetesen
az eszmecsere csak akkor hasznos,
ha kétoldalú. A nyilvánosság jobb
tájékoztatása
érdekében
már
a
közeljövőben lehetőség nyílik arra,
hogy kérdéseket tegyenek fel a város
munkatársainak és vezetésének a város
weboldalán, a szabad információáramlási
törvény által biztosított kereteken
felül. A részletekről a későbbiekben
tájékoztatjuk olvasóinkat.
(ik)
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Nyitra megyei körkép
Nyitra
Megye
Önkormányzatának
képviselő-testülete megtartotta rendes 17.
ülését. Az előző tanácskozáson a képviselők
elfogadtak egy fontos módosítást a megye
területrendezési tervének általános érvényű
rendeletében: az R3-as észak-déli gyorsforgalmi út nyomvonala ne Zólyom—Korpona—Ipolyság között húzódjon, hanem a
Garam mentén vezessen Garamszentbenedek-Léva—Zselíz—Párkány irányvonalon.
Emiatt a megye elnöke az általános érvényű
rendeletet megvétózta, mert elfogadott változatában nem volt összhangban a felsőbb
szintű, országos területrendezési tervvel. A
legutóbbi tanácskozáson azonban a szlovák
koalíció képviselői nem voltak jelen kellő
számban, így nem korrigálhatták a területrendezési tervről szóló általános érvényű
rendeletet. Egyelőre tehát marad a régióink
számára sokkal inkább megfelelő változat.
Szomorú, hogy a kormánypárt ismét hátrányosan meg akarja különböztetni a déli
régiót – mondta el kérdésünkre Farkas Iván
az MKP megyei frakcióvezetője.
A megyei képviselő-testület továbbá elfogadta a megyei középiskolák fejlesztésének
stratégiáját a 2015–2020 közötti időszakra.
A jóváhagyott stratégia figyelembe veszi a
megye déli járásaiban élők érdekeit, különös

tekintettel a változó demográfiai jellemzőkre. Számba veszi a magyar tanítási nyelvű
középiskolák fejlesztési lehetőségeit mind
a gimnáziumok, mind a szakközépiskolák
tekintetében. A képviselő-testület egyúttal
elfogadta a közoktatás cselekvési tervét a
2016/2017-es tanulmányi évre vonatkozóan.
E tervek tartalma a közeljövőben megváltozhat, mivel a beharangozott brit Jaguar autógyár beruházása Nyitrán valósulhat meg,
amely alaposan megváltoztathatja a megye
közoktatási stratégiáját, hiszen nagy számú
szakmunkásra lesz szükség. A megyei önkormányzat elfogadta a 2016/2017-es tanévre
szóló keretszámokat, amelyek a megye területén működő középiskolák első osztályainak
számát illetik.
Ahogy az már tervben volt, megalapították a Pontibus Európai Régiófejlesztési Területi Társulást (EGTC), mely Pest és Nyitra
megye együttműködését hivatott koordinálni a források merítését illetően. Az irányító
szervezet főként az egyenesen Brüsszelbe benyújtható pályázatokra fog fókuszálni, hiszen
ezek olyan lehetőségeket kínálnak, melyek
nagy költségvetésű beruházásokat eredményezhetnek. A Pontibus felügyelő bizottságába beválasztották a zselízi Csenger Tibort is,
aki a megyei önkormányzatban a Lévai járást

fogja képviselni, mivel Nyitra és Pest megye
közös határszakaszának leghosszabb része a
Lévai járásban található.
Remények szerint az év végéig a Lévai
járásban megvalósulhat a Szete-Ipolyszakállos—Ipolypásztó közötti útszakasz teljes
burkolatfelújításának befejezése. Ipolyságtól
Szetéig immár kiváló minőségű utat adtak át.
A projekt utolsó etapja, az Ipolypásztóig terjedő 12,5 km-es szakasznak az év végéig kell
teljesen megújulnia. Burkolatfelújításra lehet
számítani a Léváról kivezető úton is Zselíz
irányában, de Csenger Tibor kéréssel fordult
a vezetéshez, hogy ütemezzék be a Zselíz
körüli megyei utak felújításának folytatását
is. Hamarosan, még idén ősszel a megyei
közutak számos szakaszának burkolatfelújítása valósul meg összesen több, mint 2 millió
euró összegben, erről a későbbiekben számolunk be.
A korábbi határozat értelmében a megyei
hivatal igazgatója egyelőre nem nyújtotta be
jóváhagyásra az Ipoly-híd megépítéséről szóló határozati javaslatát (ennek nem politikai,
hanem technikai okai vannak). Járásunkat
érinti továbbá, hogy Léván a Nálepka és a
Ladányi utca kereszteződésében új körforgalom épül, valamint új parkolóval bővítik a
lévai kórházat is.
Csonka Ákos

A múzeum tovább működik
A városi múzeum jellege
szeptember folyamán megváltozott. Miután a takarékoskodás jegyében Pólya Diana, a
könyvtár igazgatója elbocsátotta Polka Pált, a múzeum
alkalmazottját, ő a múzeumból
elvitte azokat a tárgyakat, amelyek a tulajdonában voltak.
A városi könyvtár dolgozói
igyekeznek különféle forrásokból feltölteni a tárlatot. „A
vitrinekben főleg ajándékozott
vagy a lakosok által kölcsönadott tárgyak kerülnek. Szoros
kapcsolatot tartunk fenn a lévai
Barsi Múzeummal. Felújítottuk
az együttműködési szerződést.
Ennek értelmében a Barsi Múzeum munkatársai módszertani
segítséget nyújtanak, és kiállítási
tárgyakat is adnak. Segítséget
ígértek az ipolysági múzeum
szakemberei is” – mondja a
városi könyvtár – ahová a
múzeum szervezetileg tartozik
– igazgatónője.
A helyiségek egyikében
azokat a tárgyakat mutatják
be, amelyek őseinket szolgálták a múltban, tehát különféle

eszközöket, ruházatot, kiegészítőket és segédeszközöket. A fő
helyiséget a kastély történetének,
Sacher hagyatékának szentelik, a
harmadik helyiségben régészeti
gyűjtemény kap helyet. Ebben a
teremben az igazgatónő elmondása szerint negyedévente tematikus kiállításokat rendeznek. Az
első ilyen tárlat idén ősszel egy
pipakiállítás lesz.
Szeptember folyamán a
földszinti három helyiségben a
falakat renoválták, és az udvart
tették rendbe. A falakat kifestették, és szegélyléceket erősítettek
rájuk. Ezeknek speciális szerepük lesz: „A múzeum helyiségeit időről időre galériaként is
használjuk, és hogy ne kelljen a
falak egységét megbontani, mint
ahogy a múltban már előfordult,
a képeket ezekre a szegélylistákra erősítik” – mondta Pólya
Diana. Hozzáteszi még, hogy a
múzeum termeiben előadásokat
is tartanak majd diákoknak.
Bár Polka Pál kiállított
tárgyainak eltávolítása érzékenyen érintette a zselízi múzeumot, a létesítmény továbbra

is működik. A városi könyvtár
munkatársai szerint októberre
és novemberre utazási irodá-

kon keresztül már bejelentkeztek látogatók.
(ik)

Több lakos is felkeresett minket, hogy a múltban a városi múzeumnak ajándékozta különféle tárgyait, amelyek azonban jelenleg
nem találhatóak a kiállított tárgyak között.
Nekik azt tanácsoljuk, hogy tárgyaikat kérjék vissza attól a személytől, akinek a tárgyakat ajándékozták. Ezt követően írhatnak alá
a múzeumot üzemeltető Városi Könyvtárral ajándékozási szerződést
és átvételi bizonylatot, majd az intézmény kiállíthatja a tárgyakat a
múzeumban.
Zselízi Városi Könyvtár
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Képzeljék el, hogy egy partit szerveznek, és meghívnak rá egy csomó embert. Az este folyamán
tudatosul önökben, hogy túl sok vendéget hívtak meg, ezért arra szólítják fel szomszédaikat,
hogy egy részüket ők is lássák vendégül, hiszen
szolidárisnak kell lenniük. A szomszédoknak
nem igazán tetszik a gondolat, ezért önök egyszerűen csak becsukják lakásuk ajtaját, majd
azokat kezdik el hibáztatni, akik a földszinten
laknak, hogy miért engedték be a vendégeket a
lépcsőházba. Ezzel egyidejűleg a földszinten élő
szomszédokat el is ítélik, hogy hogyan zárhatták
be a bejárati ajtót, miután azzal gyanúsította meg
őket, hogy mindenkit beengednek. Látja, hogy az
egész folyosó idegen emberekkel van tele, ezért elfogadtatja a kötelező kvótákat (hiszen a lakóházban az öné a legnagyobb és legdrágább lakás). Az,
hogy ezzel megszegi a házirendet, önt egyáltalán
nem érdekli.
Richard Sulík a németek állásfoglalásáról a
menekültekkel szemben.
Itt fog fellépni az a török tánccsoport, ugye? Kicsit
furcsa lehet számukra szerepelni egy színpadon
Nyitra megyei címerével a háttérben, amelyen épp
egy török harcost öl meg egy keresztény katona...
Egy 10 éves lévai fiú az Ilyenek vagyunk fesztiválon.
Már azzal is növelhetjük a hektáronkénti hozamot, hogy minden évben becsületesen felszántjuk
a földet. Sok gazdaságban azzal spórolnak, hogy
a szántás helyett csak feltárcsázzák a földet. Ez
azonban nem helyénvaló módszer, mert a talaj
így nincs rendesen megforgatva, és nem jutnak
bele a tápanyagok.
Minden mezőgazdásznak állattenyésztéssel is
kellene foglalkoznia. Ez azért fontos, mert ennek
termékei, mint például a trágya is, rendkívül
fontosak a talaj számára. Ezt is sokan elhanyagolják manapság, és természetes trágya
helyett különféle műtrágyákat alkalmaznak.
Palík László a mezőgazdasági biogyártásról
tartott előadásán.
(ik)

Jóváhagyták a csatornázás és
a közvilágítás projektjének előterjesztését
A zselízi városi képviselő-testület 11. rendes
ülését szeptember 8-án tartották. Összehívására a nem szokványos időpontban azért
volt szükség, mert két projekt benyújtására
vonatkozó javaslatot kellett jóváhagyni haladéktalanul. Az egyik projekt a csatornahálózat teljes kiépítését, a másik a közvilágítás
korszerűsítését érintette. Hasonlóan sürgős
volt az idei költségvetés második módosítási
javaslatának kérdése is. Ez a kérdés is az ülés
napirendjére került.
A képviselő-testület jóváhagyta a csatornázás befejezésére irányuló projekt beadását.
A pályázat teljes költségvetése 8 019 284, 65
euró, a város részfinanszírozása – maximum
5 százalék – 400 964,23 euró. Az összeget
hitelből fogja biztosítani.
A képviselő-testület jóváhagyta a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó projekt
beadását is, miután Kovács Kázmér képviselő, aki szakmáját illetően elektrotechnikai
szakember, elmagyarázta kollégáinak a
projekthez csatolt fénytechnikai tanulmány
eredményeit, és tolmácsolta az építési bi-

zottság támogatását. A vita során kiderült:
a tanulmányban szereplő javaslat kedvező
a város számára, nemcsak minőségi szempontból, hanem a pénzügyek tekintetében
is. A város 34 ezer euró önrésszel járul hozzá
a projekthez. A tervezet szerint a korszerűsítéssel járó takarékosságnak köszönhetően ez
az összeg egy éven belül megtérül.
A javaslatot a Szlovák Köztársaság
Gazdasági Minisztériumának ajánlása alapján úgy hagyták jóvá, hogy nem szerepeltek
benne számokkal kifejezett költségek. A
pontos számok a projekt megvalósítására
kiírt közbeszerzés legjobb ajánlatából következnek majd. A javaslat szerint a projekt
költségvetése 679 565,5 euró lehet, ehhez a
város 33 978,23 euróval járul majd hozzá.
A képviselők jóváhagyták a városi költségvetés második módosítását. A rendes költségvetés 346 542 euró összegű többlettel, a
tőkeköltségvetésben 1 168 782 eurós hiánnyal
számol, a pénzügyi műveletek területén pedig
822 240 eurós többletet vetít előre.
(ik)

Újabb pihenőhely létesült

Az Alsó-Garam Menti Fejlesztési Partnerség
támogatásával szeptemberben pihenőhely jött
létre a mikolai temetőben.
A Mikulčan polgári társulás az Alsó-Garam
Menti Fejlesztési Partnerség polgári társulás
felhívása alapján 2015. június 16-án kérvényt
nyújtott be egy vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulásra az „Emlék – pihenőhely a
mikolai temetőben” nevezetű projekt támogatásához. A projekt célja a mikolai ravatalozó
környékének kulturáltabbá tétele volt. Az AlsóGaram Menti Fejlesztési Partnerség a projekt
megvalósítására 220 eurót különített el, a Mikulčan polgári társulás 170 euróval járult hozzá.
A mikolai temetőben szeptember 3-án szerelték fel a ravatalozó közelében a padokat és a szemetes kosarakat. Ezzel egy kis pihenőhely alakult ki, amelyet a lakosok akár a gyászszertartások ideje alatt is használhatnak, de akkor is, ha más alkalommal látogatnak el a temetőbe.
Ezúttal szeretnénk megköszönni az Alsó-Garam Menti Fejlesztési Partnerségnek, hogy támogatták projektünk megvalósítását.
A Mikulčan polgári társulás igazgatótanácsa

Az új lakások még
mindig üresek
Egy útfelbontáshoz...
1→

üléseztek a kérvények kiértékelő bizottságok. „A megközelítőleg 110 kérvényből az
rendelet által támasztott feltételeknek kb. 36
felel meg, tehát annyi, amennyi lakás áll rendelkezésre. A kérvényezők konkrét lakások
szerinti kiválasztásához majd csak akkor
látunk hozzá, ha átvettük az épületeket.”
Hozzátette: még nem világos, mikor kerül
erre sor, sőt, a városnak nem is kell feltétlenül átvennie a lakásokat. Hogy miképp
fog alakulni a helyzet, azt majd a következő
hetekben remélhetőleg meglátjuk. A tervek
szerint a város októberben ellenőrzi újra a
hibák elhárítását.
(ik)

A Rozmaring utcában végzett csatornacsatlakozás következtében keletkezett, és azóta is
rendezetlen útfelbontással már néhányszor foglalkozott a város képviselő-testülete, legutóbb
a szeptemberi ülésen. A helyzet leginkább a gépjárművezetőknek és kerékpárosoknak okoz
gondokat, ugyanis a csatornacsatlakozás kiépítése után az úttestet nem állították vissza eredeti
állapotába, így egy mélyedés alakult ki rajta, amely akadályozza a közlekedést. „A város minden
esetben, amikor egy útbontásra ad engedélyt, megköveteli, hogy az érintett útszakaszt a munkálatok után állítsák vissza eredeti állapotába. A közelben fekvő ingatlan tulajdonosának kötelessége gondoskodni arról, hogy az útfelbontás ne okozzon semmilyen problémát. A múltban
ez az időszak két év volt az útfelbontást követően, újabban azonban a felbontás rendbetételének
egész élettartama alatt köteles gondoskodni róla” – mondja Gubík Emese, az városi hivatal építésügyi és területfejlesztési osztályának vezetője. Hogy ez így is legyen, Kántor János helyettes
rendőrparancsnok szerint arról a városi rendőrség gondoskodik. A szeptemberi önkormányzati
ülésen a parancsnok elmondta, hogy az illetékes járőr felszólította a tulajdonosokat a hiba helyrehozására. Az elkövetkezendő hetek megmutatják, hogy ez valóban megtörténik-e, és hogy az
ideiglenes feltöltéseket végre egy végleges megoldás váltja-e fel a Rozmaring utcában. (ik)
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Nagy az érdeklődés a városi telkek iránt
1→

is látogatják a napközit. A határozatban
a képviselők tudomásul vették a kérvényt,
és javasolták, hogy a jövő évi költségvetésben különítsenek el erre a célra egy
összeget.
A képviselő-testület több, városi telkek
eladására irányuló kérvénnyel is foglalkozott. Ezúttal az esetek nagy többségében
különböző okokból nem hagyták jóvá
a kérvényeket. Két kérvény különösen
érdekes volt, ugyanis a Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola előtt található, Béke
utcai parkoló területét érintette. Egy helyi
üzletember többrendeltetésű épületet építene az említett területen, míg egy losonci
üzletember tovább bővítené a parkoló
melletti kínai üzletét. A képviselő-testület
mindkét esetben tudomásul vette a kérvényeket, a városi hivatalnak pedig meghagyta,
hogy dolgozzon ki egy javaslatot az alapiskola és a szolgáltatások háza közötti közlekedési összeköttetésre. Úgyszintén két érdeklődő
pályázik a mikolai élelmiszerüzlet és építkezési kereskedés között található telekre is.
Mindkét üzlet tulajdonosát zavarja, hogy az
esővíz alámossa ingatlanaikat, ezért a helyzetet a területet megvásárolnák, és csak ezt
követően látnának hozzá a probléma műszaki megoldásához. A képviselő-testület,
tekintettel arra, hogy az egyik félnek való
eladás akár konfliktushoz is vezethetne,
nem tett eleget egyik kérvénynek sem. A
képviselők meghagyták a városi hivatalnak, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat
az érdeklődőkkel. A városi képviselőtestület rendkívüli eljárásban döntött a
posta épületénél található terület eladásáról is. Az intézmény felújítása során a
Szlovák Posta Rt. akadálymentes bejárat
építését tervezi ezen a helyen.
A gyűlésen arról is szót ejtettek,
hogy Branislav Alakša rendőrparancs-

nok egészségügyi állapotának romlására
hivatkozva kérvényezte felmentését. A
városi rendőrség szervezeti felépítésében
is változás történt, ezt a képviselő-testület
tudomásul vette. Létrejött két új operátori
munkakör is a biztonsági kamerák felvételeinek folyamatos figyelésére. A munkahelyeket védett műhely keretén belül hozták
létre, amelynek létrejöttét Turza Irén, a
belső és szociális ügyek osztályának vezetője készítette elő. A képviselők tudomásul
vették a lakbérhátralékok állapotáról szóló tájékoztatót. A bizottságok munkájának
eredményeivel való megismerkedés után a
polgármester és az alpolgármester egyaránt megállapította, hogy néhány bizottság példaértékűen működik, rendszeresen
ülésezik, és tárgyal az aktuális kérdésekről, más bizottságok viszont egyáltalán,
vagy jóformán soha nem üléseznek. A jelenlévők ezután megismerkedtek a városi
rendőrség működéséről szóló jelentéssel.
Az általános vitában a jelenlévők
különböző témákról tanácskoztak: a városi képviselő-testület tanácskozási rendjének
tervezett frissítéséről, a tűzoltóállomás mögött
található új lakásokban lévő rendszerhibák
elhárításáról, valamint a városi napokról is.
Ez utóbbi témával kapcsolatban a városatyák
pozitív visszhangról számoltak be a közönség részéről, de azért előálltak néhány új
javaslattal is, amelyekkel szerintük még
jobbá lehetne tenni a hasonló rendezvényeket. Az egyik javaslat szerint például a
városi képviselő-testület ünnepélyes ülését és a városi díjak átadását szombaton
tarthatnák meg, így a vasárnap délelőttöt
a résztvevők a családjaikkal és vendégeikkel tölthetnék. Csenger Tibor pedig
tájékoztatta kollégáit a Nyitra Megyei
Önkormányzat
képviselő-testületében
történtekről. Egyebeken kívül megemlí-

tette, hogy az R3-as gyorsforgalmi út
nyomvonalának kérdése a területrendezési tervben végzett módosítások keretében
még mindig nyitva áll. Hozzátette: a
támogatásokról szóló általános érvényű rendeletben végzett módosításnak
köszönhetően a megyei költségvetésből
igényelhető pénzügyi támogatások lehetőségei kiszélesedtek. Kultúra és sport
témakör mellett tavaly lehetőség nyílt
kulturális emlékművek felújítására is
támogatást kérvényezni, idén pedig minősített szálláshelyekre és idegenforgalmi
célokra is igényelhetnek támogatást az
érdeklődők. A képviselő emlékeztetett,
hogy idén a kérvényeket október 15-ig
lehet benyújtani, és hogy a Lévai járás
számára hozzávetőlegesen 34 ezer euró áll
rendelkezésre. Arról is tájékoztatott, hogy
Nyitra megye és a Pest megye között
létrejött a Pontibus Európai Területi
Együttműködési Társulás. A társulásnak
– specifikus jogállásából kifolyólag
– különféle előnyei lesznek a határon
túli projektek megvalósításakor. A
zselízi képviselő tagja a Pontibus felügyelő bizottságának. Szó esett a városi
rendőrség tevékenységéről, a város és
lakosai között folyó kommunikációról,
valamint a közösségi oldalakon folyó
véleménycserék alacsony szintjéről. A
városháza gazdasági osztályának vezetője, Monika Tomeková megemlítette,
hogy az esetleges városi támogatásokat kizárólag az érvényes ÁÉR szerint
lehet megítélni. Az ÁÉR szabályrendeletei szerint a jövő évre vonatkozó támogatásokért még idén, október 31-e
előtt be kell nyújtani a kérvényeket,
habár még nem biztos, rendelkezésre
állnak-e majd a szükséges források.
(ik)

A város védett műhelyt létesített
A Zselízi Városi Rendőrség
térfigyelő kamerái által készített
felvételeket szeptembertől szigorúan figyelik. Ez a két, védett műhely
keretében létesített munkahelynek
köszönhető. Két női alkalmazottnak
az a feladata, hogy megszakítás nélkül figyeljék a térfigyelő rendszer
felvételeit, biztosítsák a kamerák állandó üzemeltetését és rendszeresen
jelentsék a rendkívüli eseményeket.
„A munkatársakat továbbképezték
erre a feladatra. Ha a monitorokon
azt észlelik, hogy valaki törvényt
vagy városi rendeletet sért, azonnal
kapcsolatba lépnek a rendőrjárőrrel,
aki időben be tud avatkozni. Szep-

tember folyamán már volt olyan
eset, amikor a járőröket a megfigyelők riasztották” – mondta el
Kántor János, a városi rendőrség
helyettes parancsnoka.
A védett műhely olyan
munkahely, ahol egészségkárosult polgárokat alkalmaznak,
akiknek a munkapiacon korlátozottak a lehetőségeik. A
munkafeltételeket, beleértve a teljesítménnyel kapcsolatos követelményeket is, az ilyen munkahelyeken
az egészségkárosult polgár egészségi állapotához igazítják.
(ik)
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A polgármesteri díjat Jozef Výboch az
oktatásügyben hosszú éveken át kifejtett
munkájáért, valamint a város kulturális
és társadalmi életében való aktív hozzáállásáért, továbbá Július Klimo, a Franz
Schubert Művészeti Alapiskola igazgatója,
az iskola sikeres vezetéséért és a város képviseletéért kapta.
(Bővebben a 6–7. oldalon.)

Városi újság

Az idei zselízi

András-napi vásárt
2015. november 20–21-én
tartják.

93701@pobox.sk

Z

SELÍZI

ára: 0,35 euró

„...Ebben az összefüggésben a sportklub
elnöke nem felejtette el megdicsérni az
ificsapat játékosait, akik néha kénytelenek a felnőtt csapatban is játszani. „Ezek
a 17 éves játékosok szombaton a felnőtt
csapatban, vasárnap pedig az iúsági csapatban játszanak. Ezért a teljesítményért
elismerés és köszönet jár nekik.“
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Szeptemberi önkormányzati ülés

Nagy az érdeklődés
a városi telkek iránt

A zselízi városi képviselő-testület
szeptember 24-én tartotta meg 12. ülését.
A tanácskozás nyugodt, alkotó légkörben
zajlott, ennek köszönhetően a képviselők
nem egész négy óra alatt tárgyalták meg
a napirendi pontokat. Az elején a határozatok teljesítésének ellenőrzéséről szóló
jelentéssel és a saját interpellációs észrevételeik intézéséről szóló beszámolóval
foglalkoztak. Jóváhagyták a 2014-es évre
vonatkozó egyedi és konszolidált zárszámadásról szóló éves jelentést. Ezenkívül
tudomásul vették az éves jelentés független könyvvizsgálói véleményezését.
A gazdasági bizottság elnöke, Csenger
Tibor elismerően szólt a jelentésről,
szerinte a laikusok számára is érthető.
A képviselő-testület tudomásul vette az
olyan követelésekről szóló információt
is, amelyek esetében a múlt évben a
város specifikus okokból eltekintett a
behajtástól. Ahogyan a vitából kiderült,
a behajtástól az adófizető elhalálozása,
illetve egy-egy társaság jogutód nélküli
megszűnése esetén tekint el a város.
A képviselő-testület megismerkedett
a zselízi szlovák alapiskola kérvényével,
amelyben az intézmény a város pénzügyi
támogatásának növelését kéri az iskolai
klub ötödik osztályának megnyitására.
Vojtech Tomašovič igazgató szerint jelenleg tartható a helyzet a négy osztállyal,
a következő tanévben azonban elkerülhetetlenül meg kell nyitni egy ötödik
osztályt, mivel az alsó tagozaton a tanulók létszáma növekedni fog. Néhány
képviselő javasolta: a város tárgyaljon a
környező települések képviselőivel, hogy
járuljanak hozzá az újabb osztály megnyitásához, amennyiben a községükből
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A Kincső október elején ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Az ünnepi előadáson
mintegy 700-an tekintették meg a Tiszta Forrás Alap csoportjainak produkcióját. Foto: (ik)

Az új lakások még mindig üresek
Több mint 9 hónapja fejezték be a munkálatokat a város központjában található új
lakóházakon, kiutalásuk időpontja azonban
még mindig kérdéses. A 36 darab egy-,
két- és háromszobás, 35–60 négyzetméter
alapterületű lakásokat az Innovia K. építette fel a múlt év folyamán. A társaság volt az
építkezés beruházója és egyben kivitelezője
is. A szerződések szerint a munkálatokat
tavaly év végén be kellett volna fejezniük, ezt
követően a város megvásárolta volna az ingatlanokat. A szükséges forrásokat az Állami
Lakásfejlesztési Alapból igényelte volna. A
város az érvényes szabályok szerint kiutalta
volna a kérvényezőknek a lakásokat.
A munkálatok 2014 végén be is fejeződtek, és a várakozások szerint rövid időn belül meg is történt volna a kiutalás, mégsem

így történt. A város az év elején ellenőrzést
végzett a lakóházakban, és több hiányosságra
is figyelmes lett. A szolgáltató néhány hónap
alatt eltávolította ezeket a hiányosságokat.
Májusban a város újabb ellenőrzést hajtott
végre, különös tekintettel a korábban felfedezett hiányosságok kijavítására, és megállapította, hogy a hibák még mindig fennállnak. Eltávolításukkal a nyári hónapokban
foglalkozott a kivitelező. Szeptember végén a
polgármester arról tájékoztatott, hogy az Innovia képviselőinek elmondása szerint már
szinte az összes hiányosságot kiküszöbölték.
„A társaság júniusban benyújtotta kérvényét
a villanyórák lakásokba való felszerelésére.
Beszerelésük után megkezdjük az átvételi
eljárást” – mondta el Juhász András polgármester. Arról is tájékoztatott, hogy már
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