Nové byty
aj slobodáreň

Ž

Mestské zastupiteľstvo sa 12.
marca zišlo na mimoriadnom zasadnutí, kde sa rozhodlo o podpore
výstavby nájomných bytov bežného a nízkeho štandardu. Podľa
uznesenia MsZ ju má realizovať
firma Innovia, od ktorej mesto so
štátnou podporou objekty odkúpi. Podobným
financovaním by firma zrekonštruovala aj budovu slobodárne. Viac v budúcom čísle. (r)

Februárové zasadnutie MsZ

Ústrednou témou
výstavba bytov
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadalo na svojom 28. zasadnutí tohto volebného obdobia v posledný februárový deň
pod vedením viceprimátora Mareka Kepku.
V reakcii na list, v ktorom sa okolo problému dvoch vlastníkov susedných nehnuteľností spomína aj MsZ, Vojtech Tomašovič
navrhol doplniť program rokovania o bod
na vysvetlenie tohto problému, pričom
zdôraznil, že problém sa pred MsZ doteraz nedostal, i keď je v spore zastupiteľstvo
spomínané. Pri vyhodnotení kultúrnych kalendárov za uplynulý rok navrhol Ladislav
Vékony zvážiť možnosť, že by sa do nich
zapracovali aj kultúrne aktivity občianskych
združení a ďalších organizácií. Podľa Róberta Gulyása kultúrny kalendár informuje
o podujatiach, v ktorých má mesto finančné
vzťahy. Rovnako podľa vedúceho odboru
školstva a kultúry Pavla Hostačného je
cieľom kultúrnych kalendárov informovať
o podujatiach mestských organizácií. MsZ
zobralo správu o kultúrnych podujatiach na
vedomie, schválilo návrh kultúrneho kalendára na tento rok a vzalo na vedomie správu
o činnosti Školského úradu.
Súťaže na prenájmy úspešné
Po kultúrnych záležitostiach prišlo na rad
vysvetlenie problému susedov v Čikókerte
s pozemkami, pričom na návrh Pavla Polku
si prítomní vypočuli predstaviteľa sťažovateľky aj vedúcu odboru výstavby. MsZ vzalo
informáciu na vedomie a keďže prípad ako
sťažnosť prešetruje hlavná kontrolórka mesta, vyžiadalo si od nej informatívnu správu
o stave vybavenia sťažnosti. Pri prerokovaní
VZN o verejnom poriadku, ktoré v jednom
z bodov ukladá občanom povinnosť vykonávať zimnú údržbu aj na chodníkoch
susediacich s ich nehnuteľnosťami, Vojtech
Tomašovič uviedol príklad z Rakúska, kde
takáto povinnosť síce existuje, samosprávy
však na údržbu cudzích – mestských parciel poskytujú občanom posypový materiál
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Dobrou správou pre poľnohospodárov je, že sa nezmenila sadzba dlho diskutovanej dane z ornej pôdy. I tak
sú príjmy mesta z tejto dane
najvyššie, mali by dosiahnuť
vyše 136 tis. eur.

93701@pobox.sk

Po uzávierke:

cena: 0,35 eur
Simona Kunovičová súťažila zatiaľ iba v jednom
ročníku, v minulom roku.
Napriek tomu získala
veľmi dobré umiestnenia
a zaknihovala si aj prvé
víťazstvá
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Zima snehom tento rok nešetrila. Po častom a hustom snežení počas prvých dvoch mesiacov
tohto roka však koniec februára priniesol aj koniec tohto ročného obdobia. Za niekoľko dní sa
roztopil aj posledný sneh a prvé jarné lúče zaútočili nevídanou silou.
(foto: ik)

Poradenstvo obnovené
Mesto Želiezovce naďalej pokračuje v projekte podnikateľskej spolupráce. V marci sa zmení
spôsob činnosti poradenskej kancelárie v Centre podnikateľských služieb na Mierovej 24 v Želiezovciach. Poradenstvo bude prebiehať v kancelárii na druhom poschodí, bude určené pre začínajúcich
a už pôsobiacich podnikateľov každú tretiu stredu v mesiaci od 9:00 do 14:30 hod.
Počnúc 1. júnom 2012 poradenské služby nie sú hradené v plnej výške z projektu, na ich
úhrade sa bude podieľať mesto Želiezovce a samotní klienti, ktorí tak môžu využívať poradenské služby za zvýhodnenú cenu 1,50 eur/hod.
Bližšie informácie o Centre podnikateľských služieb nájdete na našej internetovej stránke:
www.zeliezovce-isaszeg.eu. Adresa: Centrum podnikateľských služieb, Mierová 24, 937 01
Želiezovce. Kontaktné údaje: 0948 212 334, e-mail: adriana.tankoova@zeliezovce.sk

Budujeme partnerstvá

Tlačová správa neodzrkadľuje stanovisko Európskej Únie
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a náradie. Nie je podľa neho
úplne v poriadku, aby mesto určovalo občanom povinnosť čistiť
cudzí majetok. Právnik mesta
pripomenul, že VZN je mestský
zákon a keď bude vyžadovať, aby
si občania čistili chodníky pred
svojimi domami, oni sa budú
musieť tomu podrobiť. Polemika
sa viedla aj o vzdialenostiach,
do ktorých by občania mali mať
túto povinnosť, resp. aj o formulácii iných častí návrhu, nakoniec však nariadenie o verejnom
poriadku bolo prijaté. Schválený
bol aj prenájom miestnosti pre
poskytovateľa káblovej televízie
v budove na Štúrovej 15. MsZ
zobralo na vedomie správu
o súťažných návrhoch na prenájom miestnosti v budove na
tržnici, súhlasilo s vyhodnotením výsledkov súťaže, do ktorej
sa prihlásil jeden záujemca, pre
ktorého schválilo prenájom za
cenu 14 €/m2/rok. Podobná
bola situácia týkajúca sa dvoch
miestností v budove bývalého
CVČ na Mierovej 8, o ktoré
prejavil záujem jeden uchádzač.
Jednu z miestností získal za 70
€/m2/rok, druhú za 40 €/m2/rok.
Na otázku prečo budú v dvoch
miestnostiach rozdielne príjmy
z prenájmu, vedúca príslušného
odboru Emese Gubíková odpovedala, že išlo o súťaž a zvíťazila
najvyššia, aj keď jediná ponuka,
ktorá nebola pre obe miestnosti
rovnaká. Obe však boli vyššie
ako minimálna cena, stanovená
mestským nariadením. Poslanci
schválili aj prenájom amfiteátra
pre jediného prihláseného záujemcu, ktorý ponúkol za objekt
515 € mesačne. Právnik mesta
Jozef Nyúl pripomenul, že vzťahy s bývalým nájomníkom ešte
nie sú uzavreté, pretože ten mal
predložiť návrh na vyrovnanie
svojich záväzkov voči mestu pre
neplatenie niekoľkých nájmov.
O nájomných bytoch sa rozhodne neskôr
Prerokovanie návrhu na
obstaranie nájomných bytov
s bežným a nižším štandardom

si vyžiadalo rozsiahlu diskusiu
aktérov a prezentované nové
informácie jedného z poslancov spôsobili zmenu postoja
viacerých členov zastupiteľstva
k celej problematike výstavby
nájomných bytov. Pavel Polka
informoval svojich kolegov
o tom, že podľa jeho vedomostí
bolo oslovených 8 a nie 6 spoločností. Z nich prejavili záujem
štyri. Členovia odbornej komisie
urobili nezávisle od seba poradie
uchádzačov, pričom v prípade
dvoch spoločností, odporúčaných v materiáli predloženom
na MsZ ako samostatné alternatívy, bolo podľa poslanca
zmenené
poradie.
Členmi
komisie bola na prvom mieste
vybraná spoločnosť Innovia,
na štvrtom spoločnosť Articel,
pričom v predloženom materiáli je prvou alternatívou druhá
menovaná spoločnosť a druhou
alternatívou firma Innovia. Podľa neho by sa do stredu mesta
hodila viac výstavba klasickou
technológiou, prezentovaná spoločnosťou Innovia, než sendvičová panelová technológia firmy
Articel. Ladislav Sokol aj Róbert
Gulyás sa vyjadrili, že by si radi
vypočuli predstaviteľov oboch
spoločností a pozreli niekoľko
referenčných stavieb. Vojtech
Tomašovič sa vyjadril, že prichádzal na zasadnutie presvedčený podporiť výstavbu, avšak
s vedomím získaných informácií
zostáva opatrnejší, pretože stráca
ilúzie o vierohodnosti predkladaných materiálov. Právnik
mesta informoval poslancov
o tom, že pred MsZ bol dodaný
materiál s dvoma spomínanými
spoločnosťami, pretože len tieto
dve splnili špecifickú požiadavku
mesta, aby vyfinancovali budovy
bez finančných prostriedkov
mesta, a to dokonca aj v prípade,
že dotáciu ministerstvo neodsúhlasí. Mnohé mestá vraj Želiezovce predbehli v podaní žiadostí, preto je v tomto roku malá
šanca, že by naše mesto získalo
podporu. Ladislav Vékony dal
návrh na prerušenie rokovania

o tomto bode a pokračovanie
na mimoriadnom zasadnutí, pri
hlasovaní sa však neprezentovala
nadpolovičná väčšina poslancov,
preto predsedajúci viceprimátor
v zmysle rokovacieho poriadku
vyhlásil prestávku. Po nej sa
pre námietku zmätočnosti opäť
hlasovalo o návrhu, ktorý bol
schválený a bod bol stiahnutý
z rokovania.
Rokuje sa o prevode telocvične
Zastupiteľstvo
muselo
odročiť aj rokovanie o majetkovo-právnom
vysporiadaní
pozemkov v záhradkárskej
osade Medzijarky, pretože nebol
dostatočný počet prítomných
poslancov, aby schválili návrh,
vyžadujúci dvojtretinovú väčši-

v diskusii upozornil na roky až
desaťročia pretrvávajúci problém obrovských mlák v meste,
pričom spomenul lokalitu pred
areálom Eurospinnu a pred
hostincom Mladosť. Upozornil
aj na návrh možného alternatívneho riešenia verejných
toaliet pri tržnici, na problém
nelegálne obývaného domu na
Petőfiho ulici, ktorého múr sa
zrútil do dvora susedného domu
a na strom v parku podpálený
obyvateľmi pred Viancami, kde
by očakával konanie zo strany
príslušných orgánov. Na niektoré
problémy obyvateľov v meste
upozornila aj Ľudmila Pivarčiová. Protichodné informácie sa
objavili vo veci možného predaja
kultúrneho domu v Mikule zo

Mláky na križovatke Nemocničnej a Komenského ulice spôsobujú ľuďom ťažkosti už desaťročia. Napriek tomu, že sa voda prečerpáva, pri
topení snehu alebo intenzívnejších dažďoch i tak zaleje začiatok ulice.
Následne sa vytvárajú výtlky. Jeden z veľkých a nebezpečných bol odstránený začiatkom marca.
(ik)
nu všetkých poslancov. MsZ sa
oboznámilo so správou o kontrole plnenia uznesení, správou
o zasadnutí komisie školstva
a kultúry a správou o činnosti
mestskej polície. V rámci interpelácií žiadal Pavel Polka
od prednostky MsÚ predložiť
harmonogram prác na výstavbe
sociálnych zariadení pri múzeu. Ladislav Sokol sa zaujímal
o priebeh rokovaní medzi mestom a Nitrianskym samosprávnym krajom o prevode bývalej
telocvične Gymnázia Comenius
do vlastníctva mesta. Pavel Polka

strany PD Pohronie. Kým predstavitelia OZ Mikulčan získali
od PD informáciu, že v prípade
predaja bude mať prednosť súčasná nájomníčka, prednostka
MsÚ tlmočila odkaz primátora,
ktorý rokoval s predsedom PD.
Ten sa mal vyjadriť v tom zmysle, že budova nie je na predaj.
Na otázku Vojtecha Tomašoviča
o možnom termíne výstavby
chodníka v Mikule odpovedala
Emese Gubíková v tom zmysle,
že projektová výzva v rámci
programu Leader má byť vypísaná do konca mája.
(ik)
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Krátko
Po najbližších voľbách do Európskeho
parlamentu, ktoré sa uskutočnia v roku
2014, sa počet poslancov zníži zo súčasných
766 na 751. Členovia Výboru pre ústavné
veci prijali koncom februára návrh, ktorý
znižuje počet europoslancov v prípade 13
krajín a Chorvátska, vstupujúceho do EP
v júli t. r. Slovensko by malo mať aj naďalej
13 europoslancov. Nemecko príde o troch
poslancov, ďalších 13 krajín, vrátane Rakúska, Česka a Maďarska, stratí po jednom
poslaneckom kresle.
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
organizuje súťaže pre amatérskych filmárov.
Očakáva domáce krátke videá, dokumenty,
reportáže, hrané filmy, animované filmy,
experimenty, videoklipy... Záujemcovia sa
môžu informovať u Marty Kosmályovej,
metodičky pre fotografiu a video na tel.
čísle 0918 949 537.
Okolité obce, ktoré po zmene legislatívy
dostávajú dotácie na záujmové vzdelávanie
detí, by mali participovať na nákladoch,
ktoré v súvislosti s ich obyvateľmi vzniknú
pri voľnočasových aktivitách v CVČ v Želiezovciach. Riaditeľka CVČ preto listom
oslovila starostov okolitých obcí, ktorých
obyvatelia do 15 rokov navštevujú inštitúciu, so žiadosťou o poskytnutie finančných
prostriedkov vo výške 60 eur na dieťa na
rok.
Keďže v tohtoročnom rozpočte neboli
vyčlenené finančné prostriedky na organizovanie oslavy Dňa učiteľov, mesto v tomto
roku slávnosť neuskutoční a nebude ani
oceňovať pedagógov.
Po odchode aj druhého zamestnanca Školského úradu v Želiezovciach v priebehu
roka 2012 zostávajú oba posty metodikov
na tomto úrade zatiaľ neobsadené.
Počas jarných prázdnin organizovalo Centrum voľného času rôzne programy pre
deti a mládež, okrem iných tvorivé dielne,
návštevu 3D kina a plavárne či turnaj
v stolnom tenise.
V januári neboli zaznamenané problémy
s dodržiavaním prevádzkovej doby miestnych reštauračných zariadení. Informuje
o tom Mestská polícia v Želiezovciach
v hodnotení svojej činnosti za spomínané
obdobie. V januári sa MsP zamerala na
kontrolu mestských objektov, kontrolu
nelegálneho výrubu drevín pri Hrone, v záhradkárskych a prímestských oblastiach,
monitorovanie plynulosti a bezpečnosti
cestnej premávky s dôrazom na časté sneženie. Uložili 6 blokových pokút, v 15 prípadoch riešili priestupky napomenutím.
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Daň z ornej pôdy nezmenená
Po niekoľkých rokoch bez zmien pristúpilo zastupiteľstvo v tomto roku k miernym
úpravám v oblasti dane z nehnuteľnosti. Okrem zvýšenia niektorých položiek vychádzali
zmeny aj z novely zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Ten napríklad v oblasti pozemkov definoval
oproti pôvodným ôsmym len päť druhov, v oblasti sadzieb daní zmenil násobky medzi
najnižšími a najvyššími sadzbami.
V dôsledku zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľnosti plánuje mesto príjmy vo výške
takmer 434 tis. eur, čo je o viac ako 26 tis. eur viac ako vlani. Dobrou správou pre poľnohospodárov je, že sa nezmenila sadzba dlho diskutovanej dane z ornej pôdy. I tak sú
príjmy mesta z tejto dane najvyššie v porovnaní s ostatnými druhmi nehnuteľností, mali
by dosiahnuť vyše 136 tis. eur. Sadzby dane za záhrady, stavebné pozemky a ostatné plochy sa zvýšili o 10 %.
Rovnaké zvýšenie
bolo učinené aj
prípade sadzieb
dane za stavby
a byty. Za rodinný
dom
napríklad
zaplatíte 0,109 eur
za každý meter
štvorcový na rok
a rovnako aj za
pôdohospodárske
stavby. Sadzba za
m2 za rekreačnú
chatu je 0,255 eur,
za garáže 0,474
eur, za stavby
určené na podnikanie 1,580 eur. Keď bývate vo vlastnom byte, za meter štvorcový podlahovej plochy zaplatíte 0,109 eurovú daň ročne. To znamená, že za byt s rozlohou 65
m2 by daň predstavovala 7,085 eur. Za nebytové priestory, neslúžiace na podnikanie je
sadzba 0,060 eur, v prípade využitia na podnikanie 0,3 eur a 0,45 eur zaplatíte za každý
meter štvorcový pri využití nebytového priestoru na účely garáže. Ak celým vaším nehnuteľným majetkom v Želiezovciach je iba garsónka s rozlohou 25 m2, vyrubená daň by
bola vo výške 2,725 eur. Platiť však napriek plošnému zvyšovaniu nebudete musieť nič,
pretože mesto ako správca dane ustanovilo, že daň nižšiu ako 3 eurá nebude vyrubovať
ani vyberať.
(ik)

Sporné záväzky zatiaľ nehrozia

Úspechy na I. stupni
Koncom minulého roka sa z pohľadu samosprávy mesta Želiezovce zrodilo niekoľko priaznivých súdnych rozhodnutí.
Mesto na prvom stupni uspelo v dvoch
súdnych sporoch, vedených bývalou zamestnankyňou MsÚ vo veci neplatnosti
skončenia pracovného pomeru a vo
veci nedodržiavania zásad rovnakého
zaobchádzania, kde žalobkyňa žiadala
náhradu vo výške vyše 66 tis. eur. Proti
rozhodnutiam Okresného súdu v Leviciach podala odvolanie na Krajský súd
v Nitre. Rovnako úspešne sa na prvom
stupni vyvíjal spor, vedený spoločnosťu
No. 11, Ltd., zaregistrovanou na Britských panenských ostrovoch (predtým
ZH Kredit) vo veci zaplatenia poplatkov
a úrokov z omeškania za záväzky bývalej
nemocnice vo výške 107 tis. eur.
Mesto viedlo koncom roka osem
súdnych sporov. Všetky boli spojené

s vymáhaním dlžného nájomného, iba
v jednom prípade išlo o vypratanie bytu,
žaloba mesta však medzičasom bola
stiahnutá z dôvodu úmrtia žalovanej.
Okrem súdnych sporov sa mesto domáha nezaplateného nájomného aj v 25
exekučných konaniach. Okrem nájomného za bytové priestory vymáha mesto aj
nájomné za nebytové priestory od fyzických a právnických osôb, pričom v tejto
činnosti dosahuje zaujímavé výsledky,
keď od najväčšieho dlžníka, spoločnosti
podnikajúcej niekoľko rokov v meste,
sa podarilo vymôcť celú istinu, trovy
konania aj úroky z omeškania v celkovej
výške 17 tis. eur. V ostatných prípadoch
sa realizuje exekúcia bankového účtu,
zrážkami zo mzdy, dávok v nezamestnanosti, dôchodku či zriadením záložného
práva na nehnuteľnosť.
(ik)
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Projekt hospodárskeho rozvoja v príprave
Európske zoskupenie územnej
spolupráce (EZÚS) Ister-Granum pracuje na projekte s názvom Podnikateľsko-logistická
zóna Ister-Granum, ktorého
cieľom je hospodárske oživenie
regiónu. Začiatkom tohto roka
sa zoskupenie k tomuto cieľu
priblížilo ďalším krokom. Dňa
24. januára zasadal senát EZÚS
Ister-Granum, ktorý kreoval
pracovnú skupinu k projektu
v zložení: Éva Tétényi – primátorka Ostrihomu, Ján Oravec
– primátor Štúrova, Pavel Bakonyi – primátor Želiezoviec
a Jenő Hámory – ministerský
radca. Prvé zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo 5.
marca za účasti predstaviteľov
hospodárskeho života regiónu.
Projekt názvom Podnikateľsko-logistická zóna Ister-Granum
je zameraný na využitie komplementárnych výhod súčasného a budúceho ekonomicko-logistického potenciálu na oboch
stranách Dunaja s cieľom rozvoja regiónu EZÚS, do ktorého
patria aj Želiezovce.
V rámci projektu sa má

vybudovať
infraštruktúrna
báza investičnej zóny: kompa
pre nákladnú dopravu medzi
dvomi brehmi Dunaja, vlaková
stanica RoLa v Obide, logistické
centrum a priemyselný park
tiež v Obide, logistický bázový
sklad v Ostrihome, nákladný
prístav v Štúrove, inštitucionálna a informatická sieť na prevádzkovanie zóny. V Ostrihome
by sa vybudovalo letisko pre
bussiness klientelu, v Štúrove
priemyselný park. V súčasných priemyselných zónach by
mala prebehnúť modernizácia
infraštruktúry. V Obide by pribudlo poľnohospodárske logistické centrum. Projekt počíta aj
s integráciou služieb investičnej
zóny, čoho výsledkom by bola
spoločná marketingová činnosť,
vybavovanie na jednom mieste
s regionálnou pôsobnosťou,
spoločná webová a veľtrhová
prezentácia priemyselných zón,
organizovanie investičných seminárov, spoločné publikácie,
sprostredkovávanie investorov
a realitná činnosť.
Odborníci regiónu z ob-

Čo je RoLa systém?

RoLa (z nemeckého Rollende Landstraße – štátna cesta na kolesách) je špecifický systém kombinovanej dopravy. Ide o vlakovú
prepravu celých kamiónových súprav vrátane ťahačov, pričom ich
vodiči spravidla cestujú v ležadlovom vozni, tiež zaradenom vo
vlakovej súprave. Pre nakládku a vykládku cestných vozidiel sú
potrebné terminály kombinovanej dopravy, vybavené čelnými nájazdovými rampami.
Rozšírene kombinovanej dopravy je spojené so snahami o uvoľnenie frekventovanej cestnej dopravy a zníženie jej dopadu na životné
prostredie. Nezanedbateľným faktorom je aj vplyv stále väčších a
ťažších cestných súprav na opotrebenie vozoviek. Vysoké náklady
na opravy odôvodňovali presun časti dopravy na železnice.
Výhody RoLa dopravy: šetrenie pohonných hmôt, mýta, času a
spomalenie opotrebovania vozidiel; šoféri môžu dodržiavať predpísané odpočinky a byť napriek tomu v pohybe; je možné sa vyhnúť
víkendovým zákazom jazdy pre kamióny; menej škodí životnému
prostrediu. Nevýhody: potreba prispôsobovať sa železničným cestovným poriadkom, nedostatok špeciálnych terminálov; citlivosť
špeciálnych súprav na traťové nerovnosti; preprava tzv. mŕtvej
hmotnosti – ťahačov. Ojedinelé pokusy na zavedenie RoLa dopravy
sa na Slovensku zatiaľ neujali, nájazdový terminál bol vybudovaný
napríklad v Nových Zámkoch.
(vi)
lasti rozvoja očakávajú od
rozsiahleho projektu vyvážený,
koordinovaný rozvoj na oboch
stranách Dunaja, vyrovnávanie
rozdielov medzi lokalitami v regióne, zlepšovanie ukazovateľov

zamestnanosti, skvalitňovanie
služieb pre investorov, skokovitý nárast investovaného kapitálu, ako aj posilnenie geopolitického vplyvu regiónu EZÚS.
(ik)

Mesto spustilo kompostáreň
Mesto Želiezovce spustilo koncom februára
prevádzku biofermentora. Zariadenie na
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
odpadov s cieľom zníženia množstva komunálneho odpadu zneškodňovaného na
skládkach spolu so zberným dvorom si mesto
vybudovalo pri ceste za železničným priecestím v lokalite bývalej skládky komunálneho

odpadu vďaka projektu Regionálne centrum
na zhodnotenie BRO. Projekt bol kofinancovaný Kohéznym fondom EÚ v rámci Operač-

aj biologicky rozložiteľný odpad z okolitých
obcí, združených v združení obcí Za čisté
Dolné Pohronie, pričom separáciu BRO si

ného programu Životné prostredie a štátnym
rozpočtom SR sumou 2 040 648,5 eur.
Kapacita zariadenia na zhodnocovanie
bioodpadu je 1500 ton ročne, pričom podľa
predbežných výpočtov predpokladané množstvo vyzbieraného BRO z územia Želiezoviec
je asi 850 t/rok. „Zariadenie bude spracovávať

tieto obce budú zabezpečovať sami,“ hovorí
Vojtech Kalló, referent MsÚ. Výsledným produktom spracovania BRO bude kompost, ktorý bude využívaný pre vlastné potreby mesta
pri údržbe parkov a mestskej zelene. Vďaka
projektu boli vytvorené dve pracovné miesta.
(ik)

Deň narcisov –
12. apríl 2013

Po úspešnej minuloročnej zbierke Dňa
narcisov, keď sa na Slovensku vyzbieralo
1 005 159,66 eur a v Želiezovciach a okolí
4681,90 eur, bude v tomto roku Deň narcisov organizovaný 12. apríla 2013. Táto
verejnoprospešná akcia bude realizovaná
prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí budú
označení identifikačným číslom a budú mať
pri sebe pokladničku označenú logom Dňa
narcisov 2013. Darcovia za svoj dobrovoľný
príspevok dostanú kvet narcisu a letáčik.
Deň narcisov je aj vďaka vám nielen dňom
nádeje, ale najmä praktickou pomocou
pre onkologických pacientov a ich rodiny.
MUDr. Stanislav Blaho, spoluorganizátor
Dňa narcisov 2013 v Želiezovciach

marec 2013
Karneval
vo Svodove
Ani sme sa nenazdali a po každoročnom
posedení s Mikulášom sa znovu zorganizoval vo Svodove karneval. Uskutočnil sa 16.
februára pod vedením Zuzky Schvarzovej
a občianskeho združenia SVODOV.
Do pekných masiek sa prezlieklo 25 detí,
a to nielen zo Svodova, ale aj zo Želiezoviec.
Po ukážke každej masky čakalo deti občerstvenie a darček za ich kreatívny nápad. Za

občerstvením nasledoval krátky zábavný
program v podobe tanca, pri ktorom sa deti
zabavili a zaspievali si.
Na svoje si prišli aj rodičia či starí rodičia,
ktorí sa pri príjemnom rozhovore mohli
pokochať rozličnými druhmi masiek. Medzi
deťmi panovala dobrá nálada a radosť pri
hrách, ktorá dopomohla k peknému zakončeniu karnevalu. Organizátori tohto podujatia ďakujú deťom, ktoré sa zúčastnili na
karnevale a dúfajú, že aj o rok sa stretneme
v takomto alebo ešte väčšom počte.
Veronika G.
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Chleba málo, cirkus drahý...
O plesy v Želiezovciach už nie je taký záujem, aký bol ešte pred niekoľkými rokmi.
Na prelome tisícročí boli Štefanské a Silvestrovské plesy bežnou realitou a organizátori
sa na plesovú sezónu museli registrovať
v predstihu, aby si dokázali zarezervovať termín. Nadnes je to minulosťou, záujem ľudí
o plesy výrazne klesol.
Kým pred desaťročím
sa počas plesovej
sezóny konalo 8–12
plesov, v súčasnosti
možno tak polovica.
V tohtoročnej plesovej
sezóne, ktorá trvala od
začiatku roka do polovice februára, sa ich
uskutočnilo len päť.
Naplánovaných
ich
bolo osem, tri z nich
však boli pre nezáujem
zo strany verejnosti
zrušené. Neuskutočnil sa plánovaný mestský
ples, ktorý mal byť zároveň otvorením plesovej sezóny v Želiezovciach. Svoje podujatie
zrušil aj Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Matica slovenská. Plesovú tradíciu si
udržali obe gymnáziá, združenie rodičov ZŠ
s VJM, miestni rybári a reformovaná cirkev.
Dávno zabudnuté sú aj plesy s vyše 200-osobovou návštevnosťou, ktoré boli pre niekoľkými rokmi taktiež bežnou realitou. Mnohí
z nás si spomínajú na to, že počas týchto
spoločenských podujatí boli po obvode
veľkej sály domu kultúry dva rady stolov
a obsadené boli aj vedľajšie miestnosti.
Podľa Alexandra Juhásza, vedúceho pra-

covníka Domu kultúry v Želiezovciach sa
priemerná návštevnosť tohtoročných plesov
pohybovala okolo stovky. „Slabá návštevnosť
súvisí so všeobecným trendom prevládajúceho
nezáujmu obyvateľov o verejné kultúrne a spoločenské podujatia. Vo väčšine prípadov nie je

dopyt po masových podujatiach, nech už sú
akéhokoľvek charakteru a výnimku netvoria
ani plesy,“ hovorí na základe svojich skúseností a dodáva, že možno je šťastím, že tu nemáme mestskú káblovú televíziu. Tam, kde
ju vraj majú, je pasivita občanov ešte väčšia,
na podujatia chodí ešte menej ľudí, radšej si
ich pozrú doma v obývačke.
A, samozrejme, svoju úlohu zohráva aj všeobecná ekonomická situácia. Keď nezamestnanosť atakuje 20-ročné rekordy, je ťažké
očakávať oživenie v kultúre. Heslo „dajte ľuďom chlieb a cirkus“ platí naďalej, ak je však
chleba málo a za cirkus si treba priplatiť, väčšina z nás sa ho radšej zriekne.
(ik)

Tri lampy dostali KO
Kvôli vzhľadu okolia Domu kultúry mali
obyvatelia dlhé roky ťažké srdce na predstaviteľov samosprávy. Ešte sa pamätáme na
hrboľatú cestu na mieste dnešného parkoviska a blato na mieste súčasného chodníka.
Podobným problémom, aspoň v okolí domu
kultúry, je nateraz koniec. No problémy
staronové, prameniace z nátury ľudí, pretrvávajú...
Okolie želiezovského kultúrneho stánku
bolo v uplynulých rokoch zrekonštruované,
sčasti z vlastných prostriedkov mesta a sčasti
z projektu revitalizácie centrálnej mestskej
zóny. Súčasťou rekonštrukcie bol aj oddychový priestor na severozápadnej strane budovy
s malým detským ihriskom, lavičkami a nízkymi ozdobnými osvetľovacími telesami.
Osadených ich bolo päť. V polovici februára
sa tri z nich stali obeťou nekoexistenčnej,
vandalskej nátury niektorých obyvateľov
– zrejme – nášho mesta, ktorí ich vylomili.
Po krátkej úvahe nad spôsobom vykonania
tohto „diela“ sa však musíme trochu po-

opraviť: nie, nebolo to vandalské vyčíňanie

v pravom zmysle, skôr obozretne premyslené
ničenie spoločného majetku. Logický úsudok
vychádza z faktu, že zničené boli tie tri osvetľovacie stĺpy, na ktoré kamera spred domu
kultúry nevidí. Druhá v poradí od cesty bola
zničená len čiastočne, dostala len technické
KO a nakoniec zostala stáť a prvá, ktorá

je v zornom uhle monitorovacej kamery,
vyviazla bez poškodenia. Z tohto
pohľadu sa iniciatíva v prospech
zvýšenia počtu kamier, monitorujúcich verejné priestory, zdá byť
viac ako opodstatnená, pretože i pri
najväčšej snahe pracovníkov mesta
a Eurospinnu o čo najlacnejší spôsob napravenia pôvodného stavu
tohto mestského majetku to bude
stáť nejaké peniaze. Tie by sa mohli
využiť na iné, zmysluplné ciele. Je
dobré, že u občanov je badateľné
rastúce zrnko záujmu o tvorbu rozpočtu. Pri vášnivých rozpočtových
debatách ku koncu roka však nezabudnime nechať mihnúť spomienku o týchto knokautistoch ozdobných elektrických
stĺpov a „hrdinoch“ im podobných, vďaka
ktorým každoročne prichádzame o cenné
prostriedky, ktoré mohli byť využité na rozvoj či kvalitnejšie služby.
(ik)
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Poklop nechýba, šachta
je však nebezpečná
Chýbajúce poklopy na kanalizačných šachtách boli témou dvoch po sebe idúcich zasadnutí mestského zastupiteľstva na sklonku
minulého roka. V reakcii na tieto podnety
dané v rámci diskusií MsZ vydal náčelník
mestskej polície nariadenie o kontrole kanalizačných šácht v okolí škôl. „Začiatkom
roka vykonali príslušníci mestskej polície
kontrolu kanalizačných šácht na Mierovej,
Sacherovej, Školskej, Štúrovej, Slnečnej ulici
a Ulici kpt. Nálepku. Ani na jednej z týchto
ulíc nechýbali poklopy,“ konštatoval náčelník
MsP Branislav Alakša. Upozornil však, že

vozovka pri šachte na Slnečnej ulici je prepadnutá a je nebezpečná pre prechádzajúce
vozidlá. Na poruchy vozovky na tejto ulici
v minulom období už upozorňovali viacerí,
okrem iných sa o tejto téme hovorilo aj
na zasadnutiach mestského zastupiteľstva,
kde poslanci navrhovali upraviť povolenie
vjazdu vozidlám, aby sa zabránilo ďalšiemu
zhoršovaniu jej stavu.
(ik)

Odložila barle a na súťaži už cválala...
Od 19. februára do 5. marca si záujemcovia mohli v Dome kultúry v Želiezovciach
pozrieť výstavu s názvom Liečba koňom vo
westernovom štýle. Výstava fotografií hipoterapeutky Kláry Kováčovej poskytla zaujímavý pohľad na dôležitú etapu hipoterapie
(liečby koňom) v Psychiatrickej nemocnici
Hronovce, ktorej sa venovali
spolu so synom Lukášom.
Po tom, čo v roku 2001 sa
v Hronovciach uskutočnila
prvá súťaž v parawesterne
v Európe a organizovali sa
ďalšie, spolu so synom Lukášom sa na nich pravidelne
zúčastňovali. Obaja majú
peknú zbierku pohárov,
medailí a diplomov, ktoré
sú taktiež súčasťou výstavy.
Po doplnení kvalifikácie
(učiteľ jazdectva, hipológ)
sa obaja začali v PN Hronovce venovať hipoterapii
a vyučovaniu športového jazdenia postihnutých. Mnohí z pacientov tejto liečby začali
pravidelne jazdiť a roky dosahujú úspechy
v parawesternových súťažiach doma i v zahraničí. „Výstava poskytne aj prierez tým,
ako sa vďaka dr. Karolovi Hollému prvýkrát
uskutočnil parawestern v Hronovciach a že
ja a môj syn Lukáš sme boli ako prví účastníci na parawesterne v roku 2001, potom o rok
neskôr a v roku 2006 v Olomouci. Nám, ako
postihnutým, bolo umožnené zúčastňovať
sa súťaží. Aby sme splatili tento dlh, roz-

Na odpustenie poplatku treba potvrdenie

Za odpad si priplatíme
Náklady mesta na odpadové hospodárstvo
sa v tomto roku znížia oproti minulému
roku z 317,1 na 288,8 tis. eur, napriek tomu
bola samospráva nútená zvýšiť poplatky za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad
o 12,5 %. K zníženiu výdavkov dôjde v oblasti vývozu komunálneho odpadu o 40 tis.
eur, naopak viac financií si tento rok vyžiada
prevádzka biofermentora, namiesto vlaňajších 19,6 tis. až 41,8 tis. eur. Mesto bude
šetriť aj v oblasti nákupu nových smetných
nádob: kým vlani minulo na tento účel 7000
eur, tento rok sa nové kuky nakupovať nebudú. Šetriť sa bude aj na monitorovaní starej
skládky a čistení komunikácií, separovaný
zber zostane bez zmien.
Zvýšenie poplatkov sa rovnako dotkne
občanov aj právnických osôb. Mesto plánuje od obyvateľov vybrať v tomto roku
136 529,38 eur, od právnických osôb 50 893
eur, napriek tomu bude musieť odpadové
hospodárstvo dotovať 35 %-ami celkových
výdavkov, t. j. 101 377,62 eurami. Zvýšenie
sadzieb o 12,5 % znamená, že ročný poplatok

jedného obyvateľa sa zvýši o 2,29 eur, z vlaňajších 18,25 na 20,54 eur. Pri počte 6647
poplatníkov sa tak má dosiahnuť zvýšenie
príjmov vo výške 15 221,64 eur. Rovnakým
percentuálnym zvýšením sa u právnických
osôb dosiahne zvýšenie príjmov o 5654,77
eur.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta
o poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad umožňuje odpustenie
poplatku za obdobie, o ktorom občan preukáže, že sa viac ako 90 dní nezdržiaval na
území mesta, pričom je potrebné predložiť
aj príslušné potvrdenia. Čestné prehlásenie
občana v tomto prípade nie je hodnoverným dokladom podľa VZN. Poplatok za
odpad je možné aj znížiť, a to v prípade
študentov, ktorí sú ubytovaní v inom meste
a dôchodcom od veku 70 rokov. Študenti
sa musia preukázať potvrdením o návšteve
školy, o ubytovaní alebo nájomnou zmluvou,
dôchodcom sa poplatok zníži na základe
údajov z evidencie obyvateľstva.
(ik)

hodli sme sa venovať postihnutým ľuďom,
konkrétne deťom. Lea B. a Filip G., ktorým
sme sa po absolvovaní výcviku hipoterapie
začali venovať, sa v roku 2010 už zúčastnili
na svojej prvej parawesternovej súťaži. Dnes
už majú za sebou 6 súťaží a pridal sa k nim
ďalší, Adrián M., postihnutý Downovým

syndrómom. Lea odložila barle a na ostatnej
súťaži disciplínu pole bending už precválala,“
hovorí autorka výstavy Klára Kováčová, podľa
ktorej zámerom tejto výstavy bolo poukázať
na to, že i človek, ktorý je sám hendikepovaný,
dokáže pomocou koňa podať pomocnú ruku
ďalším hendikepovaným ľuďom.
(ik)

Nezamestnanosť
je na úrovni 16%
Miera evidovanej nezamestnanosti
v Levickom okrese stúpla v januári na 16,26
%. Oproti stavu ku koncu roka bol tak
zaznamenaný nárast o vyše pol percenta,
keďže koncom minulého roka bol tento
ukazovateľ na úrovni 15,7 %. Januárová
hodnota bola tiež nad celoslovenským 14,8
%-ným priemerom. V okrese bolo koncom
januára 10 283 uchádzačov o zamestnanie,
pričom len počas prvého mesiaca tohto
roka ich pribudlo 692. Viac ako polovica
evidovaných nezamestnaných, až 5368 je
bez práce viac ako rok. Z pohľadu veku medzi nimi prevažujú najmladší, osoby pod 18
rokov, ktorých je vyše tisícka a staršie ročníky nad 48 rokov, ktorých je dvakrát viac.
Zamestnanie si našlo alebo iným spôsobom
sa na pracovnom trhu umiestnilo 363 nezamestnaných.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach evidoval v januári 53 voľných pracovných miest, v polovici februára už len
30. V tom istom období bolo na najväčšom
pracovnom sprostredkovateľskom portáli
pre okres Levice zaregistrovaných 83 pracovných ponúk. Z týchto ponúk sa však
iba dve týkali priamo Želiezoviec, v prvom
prípade na post lekára v Ústave na výkon
trestu odňatia slobody, v druhom ponuka
spoločnosti poskytujúcej pôžičky a úvery
na post obchodného zástupcu. (ik)
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Fašiangová domáca zabíjačka v Mikule
Občianske združenie „Mikulčan“ usporiadalo dňa 2. februára verejnú Fašiangovú domácu zabíjačku na nádvorí mikulského kultúrneho
domu. I napriek zlému
počasiu sa zišli obyvatelia
Mikuly, ale aj Želiezoviec
a okolia v hojnom počte,
čo nás, usporiadateľov,
veľmi potešilo. Členovia
Občianskeho združenia
– „mäsiari“ pripravili
pre návštevníkov chutné
výrobky, ktoré bolo možné ochutnať v priestoroch kultúrneho domu.
O úspešnosti podujatia
svedčí skutočnosť, že všetky výrobky boli skonzumované do posledného
kúska. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým sponzorom a našim
mäsiarom za príjemný sobotňajší deň.
(IP)

Šansóny v dvoch jazykoch
Dňa 19. februára mali želiezovčania možnosť zažiť v Dome kultúry Šansónový večer s tromi známymi osobnosťami. Tí, ktorí túto možnosť využili,
nemali problém akceptovať malú zmenu. Pôvodne avizovaná Zuzana Krónerová pre chorobu nemohla prísť do
nášho mesta, ale ochotne ju nahradila
Marcela Laiferová, ktorá si aj po vyše
dvoch desaťročiach spomína na svoje
účinkovanie v Želiezovskom parku na
niekdajšom amfiteátri pred kaštieľom.
V komornom programe režírovanom
Mariánom Bednárikom dominovali
Viktor Horján a Csongor Kassai, sprevádzaní štyrmi hudobníkmi (klavír,
husle, violončelo a perkusie), ktorí
predniesli väčšinou známe svetové hity so slovenskými a niekoľkými maďarskými textami. Aj keď bola úroveň vystúpenia ovplyvnená úplnou závislosťou
siedmich účinkujúcich na miestnej zvukovej a osvetľovacej aparatúre, zdá sa,
že prítomných návštevníkov, ktorí približne na polovicu naplnili veľkú sálu
Domu kultúry, srdečné vystúpenie známych osobností potešilo.
(šh)

Februárový kultúrny večer

V zasnežený februárový večer dňa 19. februára sa v dome kultúry uskutočnil Šansónový večer. Namiesto očakávanej známej herečky Zuzky Krónerovej prišla nemenej známa Marcela Laiferová, čo mnohých príjemne
prekvapilo. Viktor Horján a Csongor Kassai. Spievali po slovensky aj po
maďarsky, čím vyhoveli obom národnostiam.
Viem, že nemôžem nikoho nútiť, aby sa kultúrne vyžil, veď každého zaujíma niečo iné. Ale myslím si, že známych hercov či herečky vidieť naživo je
niečo iné, ako v televízii. Mali by sme si vážiť, že uznávaní umelci prídu do
nášho mesta. Nie každý si môže dovoliť ísť do divadla do väčšieho mesta.
Ten večer som mala pekný zážitok a dobrý pocit z neho. Kto nebol, môže
ľutovať, lebo program bol fantastický.
Eva Frenková

Oznam

Mesto Želiezovce oznamuje zmenu umiestnenia veľkoobjemných kontajnerov určených na zber biologicky rozložiteľného odpadu, drobného stavebného odpadu a veľkoobjemného odpadu, umiestnených na gaštanovej
aleji vedľa štadióna. Kontajnery boli premiestnené začiatkom marca 2013
do areálu 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.
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Základnej umeleckej škole F. Schuberta sa má prideliť právna
subjektivita, vyplývajúca zo zmeny školského zákona. Na zasadnutí
komisie školstva a kultúry pri MsZ v Želiezovciach, ktoré sa uskutočnilo 26. februára pod vedením predsedu Vojtecha Tomašoviča, o tom
informoval vedúci odboru školstva a kultúry MsÚ v Želiezovciach
Pavol Hostačný, podľa ktorého sa touto zmenou posilní postavenie
riaditeľa. Podľa Kvetoslavy Záhorskej, riaditeľky CVČ, ktorému bola
právna subjektivita priznaná pred troami rokmi sa vyjadrila, že ich
skúsenosti s pridelením statusu právnickej osoby sú pozitívne. Naznačila pritom, že by v zriaďovacej listine CVČ privítala istú zmenu
– klauzulu o možnosti vykonávať podnikateľskú činnosť, čím by sa
mu umožnilo vykonávať rôzne aktivity pre verejnosť za odplatu.
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach sa pridelením právnej subjektivity
umeleckej škole bude zaoberať na svojom marcovom zasadnutí. (ik)

História podľa naturelu...
Už osemdesiate podujatie Mestskej knižnice v Želiezovciach pod názvom
Literárna kaviareň sa uskutočnilo 27. februára a ako vždy, opäť sa predstavil
zaujímavý hosť. Doc. MUDr. Zora Lazarová, CSc. Nerozprávala o lekárstve
ani o zdravotníctve. Témou jej prednášky neboli ani spomienky na noc z 3. na
4. novembra 1994, známu ako „noc dlhých nožov“. Po nej ako poslankyňa za
HZDS mala neľahkú úlohu šéfovať výboru pre životné prostredie, ktorý bol
z istých dôvodov najväčším výborom NR SR a prevahu v ňom mali opoziční
poslanci.
Ako už vieme, národne sa dá nielen cítiť a piť, ale aj myslieť a napríklad aj
nazerať na históriu. O Veľkej Morave a Svätoplukovi vieme zo školy žalostne
málo. Vinu na tom má ideológia, ktorou sa historici museli riadiť pred rokom
1990 a potom cudzie peniaze, ktoré po roku 1990 motivujú historikov k
tomu, aby stále zamlčovali slávne dejiny Slovákov.
Našťastie, máme aj národných historikov, ku ktorým patrí aj docentka
Lazarová. Už dve desaťročia sa venuje štúdiu našej histórie a spája dokopy
to, čomu sa iní historici venujú len čiastkovo, až jej to „do seba zapadá ako
Puzzle“. Knieža Rastislav by sa neocitol v rukách Frankov, ktorí mu vypálili
oči, keby Svätopluka neprenasledoval, môže si teda za to on sám a nie Svätopluk – takéto a iné zaujímavosti sa dozvedeli tí, ktorí sa stredajšie popoludnie
rozhodli stráviť v kaviarni Miracle v Dome kultúry.
Žijeme v úžasnej dobe, kedy máme na výber už asi všetko. Každý si má možnosť vybrať aj interpretáciu histórie vyhovujúcu jeho naturelu i národnosti,
aby história bola aj zdrojom sebavedomia. A to je dnes asi dôležitejšie, než
čokoľvek iné...
(šh)

Mestská polícia
v Želiezovciach
v priebehu roka 2013 začne
v intraviláne mesta Želiezovce
poskytovať
zabezpečenie objektov:
- firemných priestorov,
- súkromných rodinných domov
- bytov
pultom centralizovanej ochrany.
Zabezpečenie objektov
v spolupráci s Mestskou políciou
má niekoľko výhod:
- väčšie právomoci pri zásahu
- 20-ročná osobná a miestna znalosť
- priebežné celodenné fyzické monitorovanie objektov
- ceny porovnateľné s konkurenciou alebo nižšie
V prípade záujmu kontaktujte náčelníka MsP
na tel. čísle: 0905 891 442.
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Simona Kunovičová – jeden z najväčších talentov westernového jazdenia

Na svojich prvých majstrovstvách SR bronzová, skoro aj strieborná
Informovať o súťažných úspechoch mladých športovcov je
jedna z najvďačnejších aktivít
miestnych novín. Do toku informácií o politických či ekonomických zápasoch, problémoch
prameniacich z neustáleho nedostatku financií a vzdialených
plánoch sa sem-tam „pripletú“
články sprostredkujúce radostné
správy o výnimočnom talente,
nasadení a výsledkoch mladých
ľudí na športovej scéne. Platí to
aj v tomto prípade, najmä keď
si uvedomíme, že 13-ročná Želiezovčanka, žiačka 7. A triedy
na slovenskej ZŠ, sa v priebehu
jednej súťažnej sezóny katapultovala do slovenskej športovej
elity westernového jazdenia.
Pritom to nie je tak dávno, čo Simona Kunovičová o koňoch ešte
ani nesnívala a svoje športové
ambície uspokojovala na želiezovských tenisových kurtoch.
Sekunda, keď sa rozhodla povedať áno na priateľkinu pozvánku
na jazdenie na Mária ranči, jej
zmenila život. Tak ona, ako aj jej
rodičia a ešte zrejme mnoho ľudí
potvrdí, že k lepšiemu.
„Spočiatku som jazdenie odmietala, ale keď som ju videla prvýkrát
na koni, zmenila som názor. V jej
očiach som videla, že to je presne
ten šport, ktorý chce naozaj robiť,“

hovorí jej mama Ivana Kunovičová o svojej podobnej sekunde.
Rovnako sa poddal aj otec, a tak
na povzbudenie Márie Mihókovej sa vybrali do Nýroviec
za Zsoltom Vargom, majstrom
Slovenska vo westernovom
jazdení. Po prvom tréningu sa
s manželmi Kunovičovcami lúčil
so slovami: už vám ju nedám.
„Keď prvýkrát prišla za mnou,
požičal som jej svojho koňa Achata. Po pár hodinách bolo jasné, že
ide o výnimočný talent, že v nej
je oveľa viac ako v ostatných

deťoch, ktoré v jej veku začínajú
s jazdením alebo už majú niečo
odjazdené. Na tréningoch postupovala veľmi rýchlo, preto som
jej rodičom poradil, aby si kúpili
vlastného koňa, lebo Simona
má predpoklady dostať sa medzi
najlepších, a to nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom
meradle,“ spomína si Zsolt Varga, ktorý sa jej ujal ako tréner.
Zoznámenie sa so svojím koňom
Be My Foxom opisuje Simonka
ako iné dievčatá opisujú lásku
na prvý pohľad: „Mesiac som
trénovala na Achatovi, to sa však
donekonečna nedalo, potrebovala
som vlastného. Rodičia súhlasili,
aby sme jedného kúpili. Každý
večer som brázdila internet, až
raz som našla inzerát, že pri Nitre
predávajú koňa. Vyskúšala som
najprv iného koňa, tam som cítila,
že to nie je to pravé. Keď sme si
išli pozrieť Be My Foxa, hneď som
vedela, že to je kôň pre mňa.“
Potom nastal tvrdý tréning.
Zsolt potvrdzuje, že Simona sa
musela všetko učiť od samého
začiatku. Postupne sa kôň a jazdec zbližovali, Simona musela
pracovať nielen na sebe, ale aj
na svojom koňovi. Akoby nestačilo, že tréningový proces bol
neuveriteľne ťažký, po prvých
výsledkoch zo súťaží sa objavili
nové problémy.
Z takého smeru,
z ktorého by to
najmenej očakávala. „Kamarátky
ma začali vyčleňovať z kolektívu,“ spomína
si Simona a aj
keď
odvtedy
už nejaký ten
mesiac ubehol,
je vidieť, ako ju to vtedy mohlo
raniť. „Tvrdili, že ma rodičia iba
rozmaznávajú, že mi kúpili koňa
a ja som preto namyslená a ony
sa predsa nebudú baviť s nejakou
kydačkou hnoja z Nýroviec. Bolo
to na konci 6. ročníka, keď som
už súťažila a mala som aj nejaké
výsledky. Teraz mám iné kamarátky.“ Tieto ťažkosti ju neodradili a pomohol a prístup triednej
učiteľky, ktorá ju v športe podporuje. Láska k jazdeniu a ku
koňovi jej pomohla sa dostať aj
cez túto prekážku. „Majú veľmi

dobrého mladého koňa a z nej sa
za krátky čas stala veľmi dobrá
jazdkyňa, naučila sa toho naozaj
veľa. Má dar od Boha, niečo vrodené, plus čo iní nemajú. Začať sa
dá vlastne v akomkoľvek veku, ale
napredovanie závisí od daností
a vôle,“ hovorí tréner a uznáva,
že z oboch má
Simona poriadnu
dávku. Poznamenáva však, že sa
dostáva do veku,
kedy sa môžu
objaviť iné záujmy. Veľa dievčat
a chlapcov vraj
skončí s aktívnym
športom
v tomto veku.
Zároveň dodáva,
že u Simonky by
to bola obrovská škoda, keďže
ide o jeden z najväčších talentov
ostatných rokov v oblasti westernového jazdenia.
Simona Kunovičová súťažila
zatiaľ iba v jednom ročníku,
v minulom roku. Napriek tomu
získala veľmi dobré umiestnenia
a zaknihovala si aj prvé víťazstvá v jednotlivých disciplínach
a na súťaži Westernovej hobby
ligy. V tejto súťaži dosiahla aj
ďalšie popredné umiestnenia,
okrem toho získala prvé miesto
v disciplíne pleasure a v trail.
Na Majstrovstvách Slovenska
vo westernovom jazdení sa
umiestnila na bronzovej priečke v kategórii Showmanship
Racing, čo jej tréner považuje
za najcennejší výsledok. „V
prvom roku je to naozaj bohatá
úroda, mnoho jazdcov je rado,
keď v prvom roku získa nejakú
stuhu za 5. či 6. miesto. Som na
ňu hrdý za to, čo všetko v prvej
sezóne dosiahla. Veľmi rýchlo sa
približuje k najlepším jazdcom
Slovenska, veľmi chce napredovať,
má odvahu, ale aj rešpekt pred koňom. Je zaujímavé, že ešte nikdy
nepadla z koňa, pričom už neraz
prežila ťažké situácie,“ chváli ju
Zsolt ďalej. Medzitým Simonka
doniesla poháre, medaily a stuhy,
ktoré v minulom súťažnom ročníku vyhrala. Je ich vyše tucta,
nezmestia sa na stôl. Tomu sa
hovorí pekná úroda na prvý
rozbeh. Jej obľúbenou disciplínou je Barrel Racing – jazdenie

okolo rozostavaných sudov,
naopak, najväčšie problémy jej
vraj robí Pole Bending, akýsi slalom medzi tyčami. Pritom titul
vicemajsterky SR jej unikol iba
o vlások práve v tejto disciplíne.
„V tejto kategórii som sa k štartu postavila vôbec prvýkrát, bez

akéhokoľvek tréningu. K účasti
ma prehovorili súperky, aby nás
v kategórii bolo 6, pretože pri
nižšej účasti porota neurčuje
poradie. Bolo to o pár centimetrov, ale spadla mi tyč a druhé
miesto som nezískala,“ spomína
si Simona na takmer dosiahnutý
úspech na majstrovstvách SR.
Až tak hladko, ako to na prvý
pohľad vyzerá, to však neprebiehalo. Podľa trénera boli
momenty, najmä ku koncu sezóny, keď toho mala plné zuby.
„Najťažšia bola drina, keď sme
sa pripravovali na preteky. Stále
tréningy pred súťažami ma občas
prestávali baviť, ale vždy som si
uvedomila, že mám koňa, ktorého nemôžem opustiť.“ Za svojho
koňa je ochotná obetovať veľa.
Ako vraví, predtým si užívala
nákupy, ako každé dievča, teraz
sa však radšej obzerá po novom
sedle a pri nákupoch sa uspokojí
s jedným tričkom. Be My Fox sa
stal akoby členom rodiny, má na
všetkých jej členov priaznivý
vplyv. Ustajnený je v Nýrovciach u trénera, a keďže podľa
Simonkinej mamy je podobne
temperamentný ako jeho jazdec,
určite netrpezlivo očakáva začiatok novej sezóny. Tá sa začne
práve v Nýrovciach v polovici
mája. Dosť blízko na to, aby sme
sa mohli ísť pozrieť na jej účinkovanie v novej sezóne a možno
byť pri ďalších úspechoch ctižiadostivej športovkyne zo Želiezoviec.
Ladislav Levicky
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Družstvám sa na jeseň vcelku darilo

Návštevnosť – príjemná stránka želiezovského futbalu
Želiezovské futbalové družstvo dospelých ukončilo jesennú časť súťaže
v IV. lige – juhovýchod na 11. mieste, čím naplnilo potichu vyslovené
očakávania funkcionárov Mestského
športového klubu v Želiezovciach,
a to umiestniť sa v strede tabuľky. Za
zmienku stojí fakt, že Želiezovčania
si nazbierali na jeseň 21 bodov, iba
o 5 bodov menej ako Močenok, ktorý
skončil na 4. mieste. Situácia v strede
tabuľky je teda vyrovnaná, preto náš
tím, ktorý je nováčikom súťaže, môže
na jar prekvapiť ešte lepším umiestnením. Druhou stranou mince, upozorňujúcou na opatrnosť v predikciách,
je jesenné skóre nášho mužstva 15:
23. Menej gólov v súťaži nastrieľal už
len predposledný Imeľ a aj posledná
Hontianska Vrbica vsietila o gól viac.
Naši hráči si veľmi dobre počínali
najmä v domácich zápasoch, v ktorých
získali 16 z celkových 21 jesenných
bodov, keď v 5 prípadoch svojich súperov zdolali, iba raz remizovali a raz
odchádzali porazení. Domáce skóre
mužstva je 11:6. V stretnutiach na ihriskách súperov to už bolo horšie, iba
jeden zápas bol víťazný a popri dvoch
remízach zaznamenali naši 5 prehier.
Pozitívom je, že z 15 zápasov hrali Želiezovčania 8-krát vonku, čo znamená,
že v jarnej časti budú mať jeden domáci zápas k dobru.
Družstvo ako účastník IV. ligy sa
v minulom roku zapojilo do Pohára
Západoslovenského futbalového zväzu. V prvom kole zdolalo Štúrovo 4:3
a postúpilo do druhého kola, kde však
podľahlo mužstvu Veľkých Ludiniec
v pomere 2:6.
O niečo horšie sa darí v tomto ročníku dorastencom, ktorí zimujú na 14.
mieste IV. ligy – juhovýchod. S dvomi
víťazstvami, tromi deľbami bodov a 10
prehrami získali 9 bodov so skóre 12:
39. „Náš dorast sa momentálne nachádza vo výkonnostnom útlme. Pred rokmi
nám vypadli dva-tri ročníky, ktoré nám
teraz chýbajú v doraste. Hráči sú veľmi
mladí, hrávajú proti o 2-3 roky starším
súperom. Veľká časť z úspešného kádra
už prestúpila do seniorského mužstva,
ktoré vlani postúpilo a teraz hrá prvý
rok IV. ligu,“ objasňuje príčiny slabších
výkonov dorastencov predseda MŠK
Ladislav Sokol. Súdiac podľa výkonov
starších žiakov však dorastenecký tím

má pred sebou veľmi svetlú budúcnosť.
O niekoľko rokov sa môže opäť sformovať kvalitné dorastenecké družstvo,
aké mali Želiezovce pred niekoľkými
rokmi. Naznačujú to nielen výkony
žiakov, ale sústavná kvalitná práca
s mládežou, ktorá už prináša svoje
ovocie a nemalo by to byť inak ani
v budúcnosti.
Družstvo starších žiakov sa prvýkrát v histórii stalo jesenným majstrom v III. lige – juh. Chlapci odohrali na jeseň 11 zápasov, v ktorých 9-krát
zvíťazili, raz uhrali nerozhodný výsledok a iba raz okúsili trpkosť prehry. So
skóre 43:12 dokazujú, že útočný futbal
je im blízky, po druhých Šahách, ktoré
strelili o 50 gólov viac ako dostali, ho
majú druhé najlepšie v súťaži. Stojí za
zmienku, že v jesennom majstrovskom
zápolení predbehli okrem spomínaných Šiah aj také mužstvá, ako Komárno či druhé družstvo Nových Zámkov
alebo Zlatých Moraviec.
Dobre sa darí aj mladším žiakom
v rovnakej súťaži, ktorí jesennú časť
súťaže ukončili na peknom 5. mieste.
V piatich z 11 zápasov dokázali svojho
súpera zdolať, v rovnakom počte stretnutí svojmu súperovi podľahli a uhrali
jednu remízu. S pozitívnym skóre 24:
17 získali 16 bodov.
Dlhodobo skloňovaným javom želiezovského futbalu sú vo väčšine prípadov výborné výsledky na domácom
trávniku a slabšie na ihriskách súperov. Pri pozitívnom pohľade na tento
jav môžeme vyzdvihnúť veľkú úlohu
oddaného publika, ktoré v ostatných
úspešných rokoch ešte pridalo na svojej podpore. „Návštevnosť je príjemnou
stránkou želiezovského futbalu, na
zápasy žiakov, najmä v posledných
jesenných kolách, chodilo oveľa viac divákov, než vidíme u ostatných klubov.
Mali sme v celej súťaži asi najlepšiu
návštevnosť žiackych stretnutí, 60-70
ľudí na zápas, na iné ihriská ich chodí
možno 10. Je tam veľký záujem a verejnosť vnímala napredovanie našich
žiakov. V prípade dorastu to trochu
upadlo, voľakedy tam chodila asi stovka ľudí. U mužov sme tiež spokojní,
na zápasy chodí 300–400 divákov,“
dodáva Ladislav Sokol, ktorý v mene
vedenia MŠK vyjadril celkovú spokojnosť s jesenným výkonom všetkých
futbalových mužstiev.
(ik)

Tabuľky po jesennej časti

Dospelí – IV. liga – juhovýchod
1. Zl. Moravce B 15 9 5 1
2. V. Meder
15 9 3 3
3. Vrakuň
15 8 4 3
4. Močenok
15 8 2 5
5. V. Lovce
15 7 3 5
6. Dvory n/Ž
15 7 3 5
7. Šurany
15 7 2 6
8. Kolárovo
15 7 2 6
9. Štúrovo
15 6 4 5
10. N. Život
15 6 3 6
11. Želiezovce
15 6 3 6
12. ČFK Nitra
15 5 5 5
13. D. Streda B 15 3 5 7
14. Váhovce
15 3 2 10
15. Imeľ
15 2 3 10
16. H. Vrbica
15 2 1 12

43:17
43:18
27:15
31:23
24:20
28:25
23:20
18:15
26:23
22:19
15:23
24:23
15:20
15:40
14:45
16:38

26
25
12
8
4
3
3
3
3
3
-8
1
-5
-25
-31
-22

32
30
28
26
24
24
23
23
22
21
21
20
14
11
9
7

Dorastenci – IV. liga – juhovýchod
1. ŠG D. Streda 15 13 2 0 73:8
2. Šurany
15 13 1 1 44:16
3. V. Meder
15 11 1 3 38:17
4. Štúrovo
15 9 2 4 52:24
5. Kost. Kračany 15 9 1 5 36:24
6. V. Uľany
15 9 0 6 30:26
7. Chrenová
15 6 4 5 31:25
8. Palárikovo
15 7 0 8 26:37
9. Okoličná n/O 15 5 5 5 27:23
10. Bánov
15 6 1 8 31:29
11. Topoľníky
15 4 4 7 22:45
12. Tvrdošovce 15 3 2 10 25:38
13. Sereď
15 3 2 10 24:48
14. Želiezovce
15 2 3 10 12:39
15. Or. Potôň
15 2 3 10 18:50
16. Gabčíkovo
15 2 1 12 14:54

65
28
21
28
12
4
6
-11
4
2
-23
-13
-24
-27
-32
-40

41
40
34
29
28
27
22
21
20
19
16
11
11
9
9
7

Starší žiaci – III. liga – juh
1. Želiezovce
11 9 1
2. Šahy
11 9 0
3. PFA ViOn B 11 8 2
4. Kolárovo
11 7 0
5. Komárno
11 6 1
6. Okoličná n/O 11 6 0
7. Nesvady
11 3 4
8. Tvrdošovce 11 4 1
9. Marcelová
11 3 1
10. Močenok
11 3 0
11. N. Zámky B 11 2 0
12. Sv. Peter
11 1 0

1
2
1
4
4
5
4
6
7
8
9
10

43:12
59:9
40:13
32:25
45:22
26:22
22:25
19:34
31:33
27:37
11:66
15:72

31
50
27
7
23
4
-3
-15
-2
-10
-55
-57

28
27
26
21
19
18
13
13
10
9
6
3

Mladší žiaci – III. liga – juh
1, Komárno
11 10 1
2. Močenok
11 9 2
3. Šahy
11 9 1
4. Okoličná n/O 11 5 2
5. Želiezovce
11 5 1
6. PFA ViOn
11 4 2
7. Nesvady
11 4 1
8. Kolárovo
11 4 1
9. Sv. Peter
11 3 3
10. Tvrdošovce 11 2 3
11. N. Zámky B 11 1 2
12. Marcelová
11 0 1

0
0
1
4
5
5
6
6
5
6
8
10

68:7
39:10
43:22
38:29
24:17
20:26
21:29
29:40
12:29
17:39
18:43
5:43

61
29
21
9
7
-6
-8
-11
-17
-22
-25
-38

31
29
28
17
16
14
13
13
12
9
5
1
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Kronika - Krónika
(13-10)

Prišli na svet – Világra jöttek
31. Karolína Hanzelová, 1. 2. Viktor Sedlák, 11. 2. Gabriel Hegedy, 14. 2.
Peter Csuvara, 28. 2. Natália Nábočíková

Sľúbili si vernosť
1. 3. Miroslav Majtán (Želiezovce) – Denisa Nagyová (Želiezovce), 2. 3.
Slavomír Bordán (Želiezovce) – Andrea Veisová (Sikenica), 10. 3. Michal
Lauko (Želiezovce) – Valéria Filkásová (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk

P O Z O R A K C I A !!!
Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice otvára v
termínoch I. kurz 11.3.2013, II. kurz 8.4.2013
akreditovaný OPATROVATEĽSKÝ KURZ
v rozsahu 226 hodínAkciová „konečná“ cena kurzu: 240,- €
Informácie a prihlášky:Slovenský Červený kríž, územný
spolok Levice, Poľná 6, Levice, www.scklevice.sk, mob.
0903558911

Harmonogram vývozu triedeného odpadu na rok 2013
Zo Svodova a z Mikuly v dňoch:
25. marca, 22. apríla, 20. mája, 24. júna, 22. júla, 19.
augusta, 23. septembra, 21. októbra, 25. novembra a 16.
decembra.
Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová,
Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova,
Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP
/časť Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska budeme odvážať
v dňoch:
26. marca, 23. apríla, 21. mája, 25. júna, 23. júla, 20.
augusta, 24. septembra, 22. októbra, 26. novembra a 17.
decembra.
Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná,
Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová,
Narcisová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho a Zlatnícka budeme odvážať v dňoch:
27. marca, 24. apríla, 22. mája, 26. júna, 24. júla, 21.
augusta, 25. septembra, 23. októbra, 27. novembra a 18.
decembra.
Z obchodov v dňoch:
28. marca, 25. a 26. apríla, 23.a 24. mája, 27. a 28. júna, 25.
a 26. júla, 22. a 23. augusta, 26. a 27. septembra, 24. a 25.
októbra, 28. a 29. novembra a 19. decembra.
Mestský úrad Želiezovce

50
Irena Andrášová 06. 03.
László Kovács
26. 03.
Ladislav Kováč
03. 03.
Silvia Kúdelová
07. 03.
Ondrej Peszeki
16. 03.
Dušan Svrček
30. 03.
Jozef Sýkorčin
29. 03.
Magdaléna Szabóová
01. 03.
Ildikó Szárazová 10. 03.
Katarína Szunyoghová
20. 03.
60
Magdaléna Bálintová
25. 03.
Ľudovít Benko
06. 03.
Ján Buda
19. 03.
Alexander Čudai 23. 03.
Mária Hebixerová 18. 03.
Ján Jakab
27. 03.

Magdaléna Kiszelicová
10. 03.
Štefan Kunka
13. 03.
Marta Leponiová 18. 03.
Jozef Levák
09. 03.
Zuzana Napová
16. 03.
70
Mária Antalová
21. 03.
Valéria Birdáčová 19. 03.
Jana Csomorová 11. 03.
Ľudovít Dobroviczký
30. 03.
Zuzana Ivaničová 11. 03.
Jolana Némethová 02. 03.
Mária Pohronská 01. 03.
Zlatica Tarová
24. 03.
Valéria Vavrová
14. 03.
80
Jolana Chovanová 20. 03.
Emília Pásztorová 18. 03.

Opustili nás – Elhunytak
11. 2. Mila Vrábel (Želiezovce, 57 r.), Štefan Pásztor (Želiezovce, 81 r.), 15.
2. Paulína Benková (Želiezovce, 86 r.), 22. 2. Helena Hegedűsová (Želiezovce, 75 r.), 24. 2. Judita Šonkoľová (Želiezovce, 58 r.), Rozália Zubová
(Čata, 68 r.), 3. 3. Zlatica Zelenáková (Želiezovce, 56 r.)

Želiezovský spravodajca
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Deň Zeme 2013

Žalúzie - Rolety

• exteriérové, interiérové
▪ Plastové okná
▪ Protihmyzové sieťky
▪ Plastové a hliníkové rolety
▪ Silikónové tesnenie okien a dverí
▪ Plastové zhrňovacie dvere
LUNAP - ČOMOR 0905 42 00 44, 0908 706 357

Fájó szívvel emlékezünk
Csontos Bélára
halálának első évfordulóján.

(13-07)

Te voltál a jóság és a szeretet,
Míg élünk, feledni Téged nem lehet.
Hozzád már csak a temetőbe mehetünk,
Virágot csak a sírodra tehetünk.
Könnycsepp gördül végig az arcunkon,
Nem feledünk soha, hiányzol nagyon.

Fájó szívvel emlékezünk március 11-én, halálának 1. évfordulóján
Pálinkás Lajosra.
Emlékét örökkő őrző szerető lánya és családja.
So žiaľom v srdci spomíname na
Ľudovíta Pálinkása,
ktorý nás opustil 11. marca minulého roka.
Navždy spomínajúca dcéra s rodinou

Szerető családja

Föld napja 2013

Do večnosti odišla si späť,
Zaplakal každý,
kto Ťa pre Tvoju dobrotu
a lásku mal rád.
Prečo si odišla, naša milá,
prečo si odišla navždy?
Odišla si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach našich.

Tisztelt Lakosok! A Föld napja alkalmából rendezett hagyományos takarítást idén 2013. április 20-án, szombaton tartjuk:
Szódón
reggel 9.00 órai kezdettel, találkozó a kultúrháznál,
Garammikolán
reggel 9.00 órai kezdettel, találkozó a mikolai parkban
Zselízen
reggel 9.00 órai kezdettel, találkozó a Garam-híd melletti töltésen.
A rendezvény célja, ahogy minden évben, hogy megtisztítsuk és
kulturáltabbá tegyük környezetünket. A munka után a résztvevőket frissítő és egy kis meglepetés várja. Értékelnénk, ha a résztvevők saját munkaeszközöket hoznának magukkal.
Zselíz város

TU A TERAZ
Cena 12,95
Bratislava, Slovart 2013.
Autor THICH NHAT HANH objavuje mágiu prítomnej chvíle. Učte sa priamo od budhistického majstra dimenzie zenu.
Rúčková E.: ŽUVAČKOVÝ KRÁĽ.
Cena 9,26 €
Bratislava, Motýľ 2013.
Príbeh pre tínedžerov, Zoja a Adam sa našli.
TESTY, ktoré Vás ODHALIA.
Cena 9,99 €
Bratislava, Slovart 2013.
Testy odhalia skryté stránky Vašej osobnosti, skúste.

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí dňa 27. 2. 2013 odprevadili na
poslednú cestu našu drahú manželku, matku, dcéru, sestru a starkú
Juditu Šonkoľovú, rod. Poliakovú
a takto sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ. Za úprimné slová rozlúčky ďakujeme Zboru pre občianske záležitosti. Ďakujeme MUDr.
Nagyovej za lekársku starostlivosť. Ďakujeme za kvetinové dary
Smútiaca rodina
a vence, ako i za slová útechy.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

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

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

(13-06)

Nem vársz már bennünket
Ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk
Szerető szíveddel.
De abban reménykedünk,
Hogy jobb helyre mentél,
Hisz te a jónál is
Jobbat érdemeltél.

14 áras építkezési telek, régi családi házzal eladó a városközpontban.
Ár megegyezés szerint. Predám 14 á pozemok so starším rodinným
(13-09)
domom. Cena dohodou. 0907791878

(13-04)

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

so začiatkom o 09:00 hod., zraz
na hrádzi pri moste cez rieku
Hron.
Cieľom akcie, tak ako každý rok,
je čistenie a skultúrnenie nášho
životného prostredia. Po práci
bude pre účastníkov pripravené
občerstvenie a snáď aj dáke potešenie. Oceníme ak si prinesiete
pracovné pomôcky.
Mesto Želiezovce

(13-08)

Vážení obyvatelia Želiezoviec!
Tradične organizovaný Deň
Zeme sa v tomto roku uskutoční
v sobotu 20. apríla 2013:
vo Svodove
so začiatkom o 09:00 hod., zraz
v kultúrnom dome,
v Mikule
so začiatkom o 09:00 hod., zraz
v mikulskom parčíku
v Želiezovciach
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A DISZNÓVÁGÁS ÉTELEI
Ára 6,94 €
Budapest, Duna 2013.
Gerslis káposzta,böllérjózanító,hájas kráfli és még sok recept.
Joyce,B.: AZ ELLOPOTT MENYASSZONY
Ára 7,97 €
Budapest, Mira 2013.
Néhány nappal az esküvő előtt az ifjú mégis előkerül...
Stilton: A SZUPERTITKOS TALÁLMÁNY
Budapest, Alexandra 2013.
Cinnfordi kalandok kicsiknek, színes képekkel.

Ára 5,54 €

2013. március
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* Sport *

Egész jó ősz után kezdődik a tavaszi idény

A látogatottság – a zselízi futball
egyik erőssége
A zselízi felnőtt labdarúgócsapat a IV.
liga délkeleti csoportjában a bajnokság
őszi részében a 11. helyen végzett, ezzel
az eredménnyel megfelelt a zselízi sportklub tisztségviselői halkan kimondott
várakozásának, akik szerették volna, ha
a csapat a középmezőnyben végez. Érdemes megemlíteni a tényt, hogy a zselíziek
ősszel 21 pontot gyűjtöttek, mindössze 5
ponttal kevesebbet, mint a 4. helyezett
Močenok csapata. A tabella középmezőnye kiegyenlített, ezért csapatunk, mely
újonc a versenyben, tavasszal még jobb
eredménnyel is meglephet bennünket.
Az érem másik oldala viszont a mieink
gólaránya, 15:23, ami óvatosságra int.
Kevesebb gólt csak az utolsó előtti Imeľ
szerzett, az utolsó Hontfüzesgyarmat is
eredményesebb volt egy góllal. Játékosaink főleg a hazai meccseken jeleskedtek,
melyeken a 21-ből 16 pontot szereztek
– 5 alkalommal győztek, egyszer döntetlent értek el, és csak egyszer kaptak
ki. Az idehaza játszott mérkőzések
gólaránya 11:6. Az ellenfeleknél játszott meccsekkel már sokkal rosszabb
a helyzet, csak egyszer sikerült nyerni,
kétszer volt döntetlen az eredmény, és
5 alkalommal szenvedtek vereséget. Még
jó, hogy a 15 mérkőzésből a zselíziek 8szor idegenben játszottak, ez azt jelenti,
hogy a tavaszi idényben eggyel többször
játszanak idehaza.
A IV. liga résztvevőjeként a csapat
tavaly bekapcsolódott a Nyugat-szlovákiai Labdarúgó Szövetség Kupájába. Az
első fordulóban 4:3-ra legyőzte a párkányi legénységet, továbbjutott a második
körbe, ahol viszont vereséget szenvedett
Nagyölvedtől 2:6 arányban.
Rosszabb a helyzet az iúsági csapat
háza táján, amely a IV. liga délkeleti
csoportjában a 14. helyen tanyázik. Két
győzelemmel, három döntetlennel és 10
vereséggel 9 pontot gyűjtött, gólaránya
12:39. „Iúsági csapatunk jelenleg hullámvölgyben van. Évekkel ezelőtt kiesett 2-3 évfolyam, amely most nagyon
hiányzik. A játékosok nagyon fiatalok,
2-3 évvel idősebb ellenfelek ellen játszanak. A játékosállomány jelentős része
átkerült a felnőtt csapatba, amely tavaly
felkerült a IV. ligába” – magyarázza az
iúsági csapat gyengébb teljesítményét
Ladislav Sokol, a Városi Sportklub elnöke. A diákcsapat teljesítménye alapján
azonban joggal várható, hogy az iúsági
csapat előtt fényes jövő áll. Néhány év

múlva újra jó csapat állhat össze, olyan
amilyen pár évvel ezelőtt is volt. Erre
nemcsak a tanulócsapat tagjainak jó teljesítménye utal, hanem az iúsággal való
rendszeres munka is, amely már most
meghozza a gyümölcsét, és a jövőben is
hasonló jókra számíthatunk.
Az idősebb tanulócsapat történetének folyamán első alkalommal lett
a III. liga déli csoportjának őszi bajnoka. A fiúk az őszi idényben 11 meccset
játszottak, ebből 9-et megnyertek, egyszer döntetlen lett az eredmény, és csak
egyszer szenvedtek vereséget. A 43:12-es
gólarány azt bizonyítja, hogy támadó futballt játszanak, a második helyezett ipolyságiak után – akik 50 góllal többet lőttek,
mint amennyit kaptak – ez a legjobb gólarány a mezőnyben. Említésre érdemes,
hogy a bajnokság őszi idényében olyan
csapatokat is megelőztek, mint a már
említett Ipolyság, Komárom, az érsekújváriak második csapata vagy éppen
Aranyosmarót.
Az iabb tanulócsapat is szép eredményeket ért el ugyanebben az osztályban, a csapat az őszi idény végére az
előkelő 5. helyet szerezte meg. Tizenegy
mérkőzésből 5 alkalommal sikerült győzniük, ugyanennyiszer szenvedtek vereséget, és egy döntetlent játszottak. 24:17-es
gólaránnyal 16 pontot szereztek.
A zselízi futball sokat hangoztatott
jelensége, hogy a legtöbb esetben kiváló eredmények születnek hazai pályán
és gyengébbek idegenben. Erre pozitív
hozzáállással úgy is tekinthetünk, hogy
kiemeljük a hazai közönség szerepét, hiszen támogatásukkal a szurkolók is hozzájárultak a sikerekhez, „A látogatottság
a zselízi futball jó oldala, a tanulócsapat
mérkőzéseire, főleg az őszi forduló
utolsó meccseire sokkal több néző jött
el, mint a többi klub esetében. Az egész
bajnokságot tekintve a tanulók mérkőzésein vett részt a legtöbb szurkoló,
60-70 ember, más pályákon jó ha 10-en
vannak. Nagy az érdeklődés, a közönség
kíváncsian figyelte a gyerekek előretörését. Az iúsági csapat esetében valamikor
százan is kíváncsiak voltak a meccsekre,
most ettől sokkal szerényebb a nézők
száma. A felnőtt csapat játékára 300-400
néző vált jegyet” – tette hozzá Ladislav
Sokol, aki a városi sportklub vezetősége nevében elégedettségét fejezte ki
a futballcsapatok őszi idényben nyújtott
teljesítményével kapcsolatban. (ik)

A bajnoki tabellák aktuális állása
A csapat – IV. liga – délkelet
1. Zl. Moravce B 15 9 5 1
2. V. Meder
15 9 3 3
3. Vrakuň
15 8 4 3
4. Močenok
15 8 2 5
5. V. Lovce
15 7 3 5
6. Dvory n/Ž
15 7 3 5
7. Šurany
15 7 2 6
8. Kolárovo
15 7 2 6
9. Štúrovo
15 6 4 5
10. N. Život
15 6 3 6
11. Želiezovce
15 6 3 6
12. ČFK Nitra
15 5 5 5
13. D. Streda B 15 3 5 7
14. Váhovce
15 3 2 10
15. Imeľ
15 2 3 10
16. H. Vrbica
15 2 1 12

43:17
43:18
27:15
31:23
24:20
28:25
23:20
18:15
26:23
22:19
15:23
24:23
15:20
15:40
14:45
16:38

26
25
12
8
4
3
3
3
3
3
-8
1
-5
-25
-31
-22

32
30
28
26
24
24
23
23
22
21
21
20
14
11
9
7

Ifjúsági csapat – IV. liga – délkelet
1. ŠG D. Streda 15 13 2 0 73:8
2. Šurany
15 13 1 1 44:16
3. V. Meder
15 11 1 3 38:17
4. Štúrovo
15 9 2 4 52:24
5. Kost. Kračany 15 9 1 5 36:24
6. V. Uľany
15 9 0 6 30:26
7. Chrenová
15 6 4 5 31:25
8. Palárikovo
15 7 0 8 26:37
9. Okoličná n/O 15 5 5 5 27:23
10. Bánov
15 6 1 8 31:29
11. Topoľníky
15 4 4 7 22:45
12. Tvrdošovce 15 3 2 10 25:38
13. Sereď
15 3 2 10 24:48
14. Želiezovce
15 2 3 10 12:39
15. Or. Potôň
15 2 3 10 18:50
16. Gabčíkovo
15 2 1 12 14:54

65
28
21
28
12
4
6
-11
4
2
-23
-13
-24
-27
-32
-40

41
40
34
29
28
27
22
21
20
19
16
11
11
9
9
7

Diákcsapat – III. liga – dél
1. Želiezovce
11 9 1
2. Šahy
11 9 0
3. PFA ViOn B 11 8 2
4. Kolárovo
11 7 0
5. Komárno
11 6 1
6. Okoličná n/O 11 6 0
7. Nesvady
11 3 4
8. Tvrdošovce 11 4 1
9. Marcelová
11 3 1
10. Močenok
11 3 0
11. N. Zámky B 11 2 0
12. Sv. Peter
11 1 0

1
2
1
4
4
5
4
6
7
8
9
10

43:12
59:9
40:13
32:25
45:22
26:22
22:25
19:34
31:33
27:37
11:66
15:72

31
50
27
7
23
4
-3
-15
-2
-10
-55
-57

28
27
26
21
19
18
13
13
10
9
6
3

Kölyökcsapat – III. liga – dél
1, Komárno
11 10 1 0
2. Močenok
11 9 2 0
3. Šahy
11 9 1 1
4. Okoličná n/O 11 5 2 4
5. Želiezovce
11 5 1 5
6. PFA ViOn
11 4 2 5
7. Nesvady
11 4 1 6
8. Kolárovo
11 4 1 6
9. Sv. Peter
11 3 3 5
10. Tvrdošovce 11 2 3 6
11. N. Zámky B 11 1 2 8
12. Marcelová
11 0 1 10

68:7
39:10
43:22
38:29
24:17
20:26
21:29
29:40
12:29
17:39
18:43
5:43

61
29
21
9
7
-6
-8
-11
-17
-22
-25
-38

31
29
28
17
16
14
13
13
12
9
5
1
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Simona Kunovičová – a hazai westernlovaglás egyik nagy ígérete

Az első országos bajnokságán bronzot, majdnem ezüstöt is szerzett
Fiatal sportolók versenysikereiről tudósítani a helyi újságok
egyik leghálásabb tevékenységei
közé tartozik. A politikai és
gazdasági
érdekütközésekről,
a pénzhiányból fakadó állandó
hiányosságokról, távoli tervekről
való tájékoztatás közé itt-ott
bekerülnek olyan tudósítások,
amelyek kivételes adottságokkal
megáldott, kitartó és célratörő
sikeres fiatal sportolókat mutatnak be. Ez ebben az esetben is
így van, főleg ha tudatosítjuk, hogy
a 13 éves zselízi leány egy évad alatt
ugrott a szlovákiai westernlovaglás
elitjébe. Ugyanakkor Simona
Kunovičová még nemrégen a lovakról nem is álmodott, sportbéli ambícióit a közeli teniszpályán elégítette ki. A másodperc,
amikor átgondolta és igent
mondott barátnője ajánlatára,
hogy nézzen el a Mária Rancsra,
megváltoztatta az életét. Ő is,
szülei is és még bizonyára sokan
állítják, hogy jobbá tette. „Eleinte
nem néztem jó szemmel, hogy
lovagolni jár, de amikor először
láttam őt a nyeregben, megváltozott a véleményem. A szemében
láttam, hogy ez az a sport, amit
mindig is csinálni szeretne”
– mesél édesanyja, Ivana Kunovičová a saját szemléletváltó
másodpercéről. Hamarosan az
édesapa ellenkezése is alábbhagyott, és Mihók Mária bátorítására Nyírágón felkeresték Varga
Zsoltot, aki westernlovaglásban
országos bajnok volt. Az első edzés
után így búcsúzott a szülőktől:
többé nem adom őt vissza...
„Amikor először eljöttek
hozzám, kölcsönadtam Simonának Achat nevű lovamat.
Egy-két óra után világossá vált,
hogy rendkívül tehetséges lovas,
sokkal több van benne, mint a
hasonló korú kezdő vagy már
egy ideje lovagló gyerekekben.
Az edzéseken nagyon gyorsan
haladt, ezért azt javasoltam a
szüleinek, hogy vegyenek neki
saját lovat, mert Simonkának van
rá esélye, hogy a legjobbak közé
kerüljön, és nemcsak szlovák,
hanem nemzetközi viszonylatban is” – emlékezik vissza Varga
Zsolt, aki elvállalta, hogy edzőként segíti a zselízi leányt. Be
My Fox nevű lovával való találkozását Simona úgy írta le, mint

más lányok az első szerelmet:
„Egy hónapot edzettem Achat
nyergében, de hosszú távon
nem használhattam más lovát,
ezért szükségem volt saját lóra. A
szüleim beleegyeztek abba, hogy
vegyünk egyet. Esténként az
internetet böngésztem, mígnem
egyszer találtam egy hirdetést:
Nyitra mellett árultak egy lovat.
Előbb egy másikat néztünk meg,
de úgy láttam, nem ez az igazi.
Aztán Be My Foxot néztük meg,
és rögtön tudtam, hogy nekem
ez a ló kell.”
Ezután kezdődtek az igazán
kemény edzések. Zsolt elmondja,
hogy Simonának mindent a

kezdetektől kellett megtanulnia. Fokozatosan közeledett
egymáshoz a ló és lovasa, Simonának nemcsak saját maga
előrehaladásán, hanem lovának
tanításán is kellett dolgoznia.
Mintha nem lett volna elég, hogy
az edzések nagyon igényesek
voltak, az első versenyeredmények után új gondokkal kellett
Simonának
szembenéznie.
Ráadásul a problémák egy nem
várt irányból jöttek. „Barátnőim
elkezdtek kiközösíteni maguk
közül” – mondja Simona, és bár
azóta eltelt néhány hónap, látszik,
hogy még most is rosszul érinti
őt a visszaemlékezés erre az
időszakra. „Szerintük a szüleim
elkényeztetnek, mert lovat vettek
nekem, ezért engem beképzeltnek tartottak, és különben sem
fognak egy nyíri lótrágyatolóval barátkozni. Ez a 6. osztály
végén volt, amikor már egy-két
versenysiker volt mögöttem.
Azóta másokkal barátkozom.” A
nehézségek nem szegték kedvét,

és sokat segített neki osztályfőnöke is, aki támogatta sportbéli
ambícióiban, a lovaglás és lova
iránti szeretet ezen az akadályon
is túljuttatta. „Nagyon jó, fiatal
lova van, ő pedig nagyon rövid
idő alatt ügyes lovas lett, sokat
tanult és gyorsan. Istentől kapott,
veleszületett adottsága van, ami
másnak nincs. Minden korban
el lehet kezdeni ezt a sportot, az
előrejutás az adottságoktól és az
elszántságtól függ” – mondja az
edző, és elismeri, hogy Simonában mindkettő megvan, mégpedig
nagy adagban. Megjegyzi azonban,
hogy a leány olyan korba lépett,
amikor más irányú érdeklődés
is megjelenhet életében. Sok leány és
fiú ebben a korban
hagyja abba az aktív
sportolást. Simonka esetében óriási
veszteség lenne, ha
abbahagyná, mert
szerinte ő a westernlovaglás
utóbbi
éveinek egyik legnagyobb ígérete.
Simona Kunovičová ez idáig
csak egy évfolyamban versenyzett, az
elmúlt évben. Ennek
ellenére nagyon jó helyezéseket
ért el, és néhány versenyágban
és a Western Hobbi Ligában
már győzni is tudott. Ebben a
versenyben több előkelő helyezést is elért, és pleasure-ben
valamint trail-ben győzni is tudott. A Szlovák Westernlovagló
Bajnokságon
showmanship
racing versenyágban harmadik lett, ami edzője szerint az
eddig elért legjobb eredménye.
„Valóban szép termés egy évnyi
versenyzés után. Sok lovas örül,
ha az első évadjában sikerül
egy 5. vagy 6. helyezésért járó
szalagot begyűjtenie. Büszke
vagyok rá mindazért, amit első
versenyszezonjában el tudott
érni. Nagyon gyorsan közeledik
a szlovák élvonalhoz, van benne
elég elszántság, akarat, de a lova
iránti tisztelet sem hiányzik belőle. Érdekes, hogy sohasem esett
még le a lóról, bár nem egyszer
volt már veszélyes helyzetben” –
dicséri őt tovább Zsolt. Eközben
Simonka behozza az általa nyert

kupákat, érmeket és szalagokat.
Több mint egy tucat volt belőlük,
el sem fértek az asztalon. Első
nekifutásra valóban jó termés.
Kedvelt versenyszáma a barrel
racing – hordók körüli lovaglás,
a legtöbb gondot pedig a pole
bending – rudak kerülgetése –
okozza neki. Pedig éppen ebben
a versenyszámban volt a legközelebb ahhoz, hogy élete legjobb
eredményét érje el – az országos
bajnokság második helyét. „E
kategóriában első ízben indultam az országos bajnokságon,
mégpedig úgy, hogy előtte nem
is edzettem. Ellenfeleim beszéltek rá, hogy induljak, mert ha
nem indul legalább 6 versenyző,
a zsűri nem hirdet eredményt.
Néhány centiméteren múlt, de
az egyik rudat levertem, így nem
szereztem meg az ezüstérmet”
– emlékezik vissza Simonka az
országos bajnokság egyik őt
érintő kulcsmozzanatára.
Persze nem ment minden
olyan simán, mint ahogy első
pillantásra tűnhet. Varga Zsolt
szerint voltak olyan pillanatok,
főleg a szezon vége felé, amikor
Simonának már teljesen elege
volt mindenből. „A legnehezebb
a kemény munka volt a versenyekre való felkészülések során.
A versenyek előtti állandó edzések nagyon elvették a kedvemet,
de olyankor mindig eszembe
jutott, hogy van egy lovam,
amelyet nem hagyhatok cserben.” Lováért nagy áldozatokra
is hajlandó, és ezt egy konkrét
esettel is bizonyítja. Régen szerette a nagy bevásárlásokat, ma
inkább lószerszámot és nyerget
vesz, saját maga számára egy
trikóval is megelégszik. Be My
Fox mára a család tagjává vált,
mindannyiukra jó hatással
van. Nyírágón, Zsolt istállójában tartják, és mivel Simona
édesanyja szerint ugyanolyan
temperamentumos, mint lovasa,
alig várja már a tavaszi szezonkezdést. A szezon a nyíri pályán
kezdődik május közepén. A
színhely elég közeli ahhoz, hogy
sokan közülünk elmenjünk, és
megnézzük a tehetséges zselízi
leány szereplését, és esetleg ott
lehessünk későbbi nagy sikereinek kezdeteinél.
Levicky László
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Eltette a mankót és a versenyen már nyargalt...
Február 19-től március 5-ig az
érdeklődők megtekinthették
a zselízi művelődési otthonban
a Gyógyítás lovakkal western
stílusban című kiállítást. A
Kováč Klára hipoterapeuta
képeiből készült kiállítás érdekes rálátást nyújt a lekéri
Pszichiátriai Kórházban folyó
hipoterápia (gyógyítás lovakkal) fontos állomásaira.
Miután 2001-ben Lekéren rendeztek először Európában parawestern versenyt, majd a továbbiakat is, Kováč Klára és fia,
Lukáš rendszeres résztvevője
lett ezeknek a versenyeknek. Mindketten
szép gyűjteményre tettek szert serlegekből,
érmekből és oklevelekből, amelyek szintén
részei voltak a kiállításnak. Miután megszerezték a szükséges képesítést (lovasoktató,
hipoterapeuta), a lekéri Pszichiátriai Kórházban alkalmazták a hipoterápiát, és sérülteket tanítottak sportlovaglásra. A gyógymóddal kezelt betegek közül sokan rendszeres lovaglókká váltak, és néhányan évek óta
sikereket érnek el parawestern versenyeken
idehaza és külföldön egyaránt. „A kiállítás
egyfajta metszettel szolgál arról, hogyan
valósult meg első alkalommal, dr. Karol Hollýnak köszönhetően a parawestern Lekéren,
hogy fiam és jómagam 2001-ben az első versenyzők voltunk, majd egy évvel később is,
aztán meg 2006-ban Olomoucban. Nekünk,
sérülteknek, lehetővé tették a versenyen való
részvételt. Hogy valamit visszaszolgáltassunk
ezekből a sikerekből, úgy döntöttünk, mi
magunk is a sérült emberekkel, konkrétan
gyerekekkel kezdünk foglalkozni. B. Lea és

Nárciszok napja
– 2013. április 12.

A nárciszok napja tavalyi sikeres gyűjtés
után, amikor Szlovákiában 1 005 159,66 eurót gyűjtöttek össze, Zselízen és környékén
pedig 4681,90 eurót, idén is megrendezik
a gyűjtést, mégpedig 2013. április 12-én.
Ezt a közhasznú akciót önkéntesek közreműködésével valósítják meg, akik azonosítószámmal rendelkeznek és lesz náluk egy,
a nárciszok napja 2013-as logóval megjelölt
kassza. Az adakozók kis sárga virágot és egy
röplapot kapnak.
A nárciszok napja, önöknek is köszönhetően, nem csak a remény napja, de főleg
segítség a daganatos betegek és családjuk
számára.
MUDr. Stanislav Blaho, a nárciszok napja
2013 zselízi társrendezője

G. Filip, akikkel a hipoterápiás kiképzés után
kezdtünk el dolgozni, 2010-ben már részt
vettek
parawestern
versenyen, és azóta már
túl vannak a 6. megméretésükön is. Csatlakozott hozzájuk M.
A Franz Schubert Művészeti Alapiskola a közeljövőben jogAdrián Down-szindróalanyiságot kaphat az oktatásügyi törvény legutóbbi módosítását
más betegünk is. Lea
követően. A tanügyi és kulturális bizottság legutóbbi ülésén volt
letette a mankókat, és
erről szó, amelyet február 26-án Vojtech Tomašovič vezetése alatt
a legutóbbi versenyen
tartottak. A változásról Pavol Hostačný, a városi hivatal tanügyi és
a pole bending versenykulturális osztályának vezetője tájékoztatott, aki elmondta hogy a
számban már nyargalt
változás nem terheli a költségvetést, ellenben nagyobb jogköröket
a lovával” – mondja
biztosít az intézmény igazgatójának. Kvetoslava Záhorská, a zselízi
Kováč Klára, a kiállított
szabadidőközpont igazgatója elmondta, az általa vezetett intézmény
képek szerzője, aki szehárom évvel ezelőtt kapta meg a jogalanyiságot, és tapasztalataik
rint a tárlat célja, hogy
általában pozitívak. Ugyanakkor jelezte, a szabadidőközpont
rámutassanak: egy foalapítólevelében egy változást szeretne ezközölni, amely biztosítgyatékos ember is tud
hatná a vállalkozási lehetőséget. Ez lehetővé tenné, hogy a központ
segítőkezet tud nyújtani
különféle tanfolyamokat tarthatna a nyilvánosság számára.
más sérült embereknek
A városi képviselő-testület márciusi ülésén foglalkozik majd a
a lovak segítségével.
művészeti alapiskola jogalanyiságának odaítélésével.
(ik)
(ik)

Jogalanyiságot kaphat
a művészeti alapiskola

Merre tovább felvidéki magyarság vitafórum Zselízen
Zselízen tovább folytatódott a felvidéki magyarság problémáit, lehetőségeit boncolgató

vitafórum, mely a januárban megrendezett
Újévi együttgondolkodás folytatásaként
valósult meg. A zselízi rendezvény a Quo
vadis – Merre tovább felvidéki magyarság
címet kapta, megszervezésére a helyi civil
szervezeteket tömörítő Zselízi Kerekasztal
vállalkozott március első szombatján a
nemrég felújított Magyar Házban.
A találkozón a tág régió képviseltette
magát – mintegy 60-an gyűltek össze, hogy
gondalataikat megosszák egymással. Ez is
mutatja, az embereket érdekli még nemzetük
ide szakadt részének sorsa, és tenni szeretnének helyzetének javításáért. Az összejövetelt
a vitasorozat ötletgazdája és kezdeményezője,
Bazsó Árpád, Szalatnya község polgármestere vezette, aki a manapság marketingberkekben elterjedt SWOT analízist alkalmazta a
„diagnózis” felállítására. Minden résztvevő
elmondhatta aggályait, nézeteit, véleményét
a felmerült témák kapcsán, melyeket mind
kategorikusan feljegyeztek, és majd tovább

bővülhetnek a következő helyszíneken tapasztaltakkal. Mindezzel együtt pedig egy
egységes, átfogó képet, társadalmi keresztmetszetet lehet megrajzolni, ami alapul szolgálhat
mind a politikai, mind a civil szféra, illetőleg
magyar közösségünk további feladatainak
és céljainak meghatározásához. Az ilyen és
ehhez hasonló beszélgetések azt a célt szolgálják, hogy összegezzék az emberek nézeteit az egyes témákról, amelyeket a politika
sokszor nem tud vagy nem akar megérteni,
ezért nem elhanyagolhatóan figyelemfelkeltő
szereppel is bírnak. A szervezők remélik,
hogy az alapgondolat jó talajba kerül, és a
rendezvény egy sokstációs fórummá nő,
hogy egy tényleges társadalmi párbeszéd
alakuljon ki. Probléma és megbeszélni való
téma megannyi van, viszont az ilyen fórumoknak igazán akkor van értelmük és jelentőségük, ha a megbeszéléseket tettek követik,
és cselekvésre ösztönzik közösségünket.
Csonka Ákos, fotó: Kalló Ágnes

6

2013. március

Zselízi Hírmondó

Sokat terveznek
a mikolaiak
A Mikulčan polgári társulás február
23-án, szombaton batyubált rendezett.
Az esemény szerepel a 2013-ra tervezett
munkatervben, amelynek első rendezvénye a február 2-ai, kóstolóval egybekötött
farsangi disznótor volt. A polgári társulás
tagjai tervezik, hogy megünneplik a nők
napját, a gyermeknapot, újra állítanak májusfát, és idén sem hiányozhat a gulyás- és
lecsófőző verseny. A kulturális és társadalmi rendezvényeken kívül több társadalmi
munkát is terveznek, így szeretnék rendbe
tenni a mikolai parkot, az óvodát, és serénykedni fognak a Föld napján is. Az
utolsó negyedévben búcsúi mulatságot
tartanak, beszélgetést a nyugdíjasokkal,
Mikulás ünnepséget, karácsonyi beszélgetést és szilveszteri mulatságot. „Ezeken az
aktivitásokon kívül a társulás elnöksége
havonta tartja tanácskozásait, a városi
képviselő-testület képviselőivel és munkatársaival szükség szerint találkozunk
majd, negyedévente legalább egyszer”
– összegzi a tervezetteket a társulás elnöke, Pavol Ivan.
(ik)

16 százalékos
a munkanélküliség

A Lévai járásban a nyilvántartott munkanélküliek aránya januárban 16,26%-ra
nőtt. Az év végi állapothoz képest fél százalékkal nőtt ez az arány, hiszen a múlt
év végén a mért adat 15,7% volt. A januári érték is az országos átlag (14,8%) fölött
volt. A járásban január végén 10 283
munkakereső egyént tartottak nyilván,
közülük 692-en az év első hónapjában
lettek munkanélküliek. A nyilvántartott
állástalanoknak több mint a fele (5368)
már több mint egy éve van munka nélkül.
A kort tekintve a legfiatalabbak, a 18 év
alattiak vannak többségben, közel ezren
és az idősebbek, a 48 év felettiek, akik
kétszer ennyien vannak. Munkát talált
vagy más módon helyezkedett el a munkapiacon 363 munkanélküli.
A lévai munka, szociális és családügyi
hivatal januárban 53, február közepén
már csak 30 szabad munkahelyet tudott
kínálni. Ugyanebben az időben a legnagyobb munkaközvetítő portálon 83
állásajánlat szerepelt a Lévai járásban.
Ebből a kínálatból azonban csak kettő
érintette Zselízt, az első esetben egy orvosi hely a büntetés-végrehajtási intézetben, a másikban kereskedelmi képviselőt
keresnek egy hiteleket és kölcsönöket
nyújtó társaságnál.
(ik)

Farsangi disznótor Garammikolán
A Mikulčan polgári társulás február 2-án nyilvános farsangi disznótort szervezett a mikolai kultúrház
udvarán. A rossz idő ellenére nagy
számban jelentek meg mind garammikolai, mind zselízi lakosok,
ami nagy elégedettséggel töltött
el minket, szervezőket. Polgári
társulásunk „hentes” tagjai sok finomságot készítettek a látogatóknak, amelyeket a kultúrházban
fogyaszthattak el. Rendezvényünk
sikeréről árulkodik, hogy minden
toros finomság az utolsó szálig
elkelt. Ezúton is szeretnénk megköszönni szponzorainknak a támogatást, „henteseinknek” a munkát, és azt, hogy hozzájárulásuknak köszönhetően egy kellemes
szombati napot tölthettünk el.
(IP)

Zselízi borok
a II. Vince – pincefesztiválon
2013. február 23-án immár második alkalommal rendezték meg Léván, a Reviczky Házban a Vince – pincefesztivált, melyen a régió borászai mérették meg boraikat. A
versenyen több zselízi bortermelő is képviseltette magát,
nevezetesen Csenger Tibor, Csonka Ákos, Mészáros Zsuzsanna és Palásti Péter, valamint a Palík pincészet, melynek borai mind a négy kategóriában diadalmaskodtak, és
Champion díjazottak lettek. A versenyen 28 bortermelő
59 mintáját bírálta el a zsűri, melyet ünnepi műsor keretében értékeltek ki. Ezután a versenyzők Pfiffer Katalintól,
Magyarország borkirálynőjétől vehették át az okleveleket
és díjakat. Zárásként pedig a borászok egymás borainak
kóstolgatása és az ehhez tartozó borkorcsolya mellett
oszthatták meg a szakmai tapasztalataikat egymással.
Csonka Ákos

Az illeték elengedéséhez igazolás kell

Többet fizetünk a hulladékért
A városnak a hulladékgazdálkodásra fordított költségei idén 317,1 ezer euróról 288,8
ezer euróra csökkennek, ennek ellenére az
önkormányzat kénytelen volt 12,5 százalékkal felemelni a hulladékilletéket. A hulladékszállítás terén 40 ezer euróval csökkennek
a költségek, azonban idén 19,6 ezer euró helyett 41,8 ezer euróba kerül a biofermentor
üzemeltetése. A város idén nem vásárol új
kukákat, így 7000 eurót takarít meg. Takarékoskodni fognak az öreg hulladéklerakat
monitorozásán és az utak tisztításán is,
a hulladékszelektálás változatlan marad.
Az illetékek megemelése egyformán
érinti a polgárokat és a jogi személyeket is.
A város a tervek szerint a lakosoktól idén
136 529,38 euró hulladékilletéket, a jogi
személyektől pedig 50 893 eurót szed be,
mégis a költségek 35 százalékával, vagyis
101 377,62 euróval támogatnia kell a hulladékgazdálkodást. A 12,5 százalékos emelés

azt jelenti, hogy egy lakos 2,29 euróval fizet
többet, a tavalyi 18,25 euró helyett 20,54 eurót. 6647 adófizetővel számolva a bevételek
15221,64 euróval nőnek. Hasonló arányú
növekedésnél a jogi személyek 5654,77 euróval fizetnek többet.
A hulladékilletékről szóló általános érvényű
rendelet lehetővé teszi a városnak az illeték fizetésének elengedését arra az időszakra, amikor
a polgár több mint 90 napon át nem tartózkodott a városban, és erről a megfelelő
igazolást is fel tudja mutatni. A becsületbeli
nyilatkozat ebben az esetben nem elegendő.
Az illetéket lehet csökkenteni is, pl. diákok
esetében, akik más városban, kollégiumban
laknak, és a 70 év fölötti nyugdíjasok esetében. A diákoknak igazolást kell vinniük az
iskolalátogatásról, a szállásról vagy bérletről, a nyugdíjasoknak az illetéket a lakosnyilvántartási adatok alapján csökkentik.
(ik)
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Nem hiányzik a fedél,
az akna mégis veszélyes

A csatornaaknákról hiányzó fedelekről is volt
szó két egymást követő téli képviselő-testületi
ülésen. A vitában elhangzott egyik ötletnek
köszönhetően a parancsnok elrendelte az
iskolák közelében levő aknák ellenőrzését.
„Az év elején a városi rendőrök ellenőrizték a csatornaaknákat a Béke, Sacher, Iskola, Štúr, Napfényes és Nálepka utcákban. Az
utcákban található csatornanyílások egyikéről sem hiányzott a fedél” – állapította
meg Branislav Alakša, a városi rendőrség
parancsnoka, figyelmeztetett azonban arra,

hogy a Napfényes utcában a csatornanyílás mellett az úttest beszakadt, és veszélyt
jelent az arra haladó járművekre. Az úttest
rossz állapotára már a múltban is figyelmeztettek, a városi képviselő-testület ülésén is szóba került, amikor is a képviselők
azt javasolták, hogy szabályozzák a járművek behajtását, hogy ne romoljék tovább az
út állaga.
(ik)
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Kevés a kenyér, drága a cirkusz...
A zselízi bálok iránt már nincs akkora
érdeklődés, mint néhány évvel ezelőtt. Az
ezredforduló táján volt István-bál és szilveszteri bál is, a szervezők a bálidényre
jóval előbb készültek, hogy az időpontot
egyeztetni tudják. Ez ma már a múlté, az
emberek érdeklődése a bálok iránt jelentősen csökkent. Míg egy
évtizeddel ezelőtt a báli
szezonban 8-12 bált
is tartottak, jelenleg
már csak a felét. Idén
a farsangi időszakban,
január elejétől február
közepéig öt bált rendeztek. Eredetileg nyolcat terveztek, hármat
azonban az érdektelenség miatt nem rendeztek meg. Nem valósult
meg a városi bál, ami
egyúttal a báli szezon
nyitóbálja is lett volna
Zselízen.
Meghiúsult
a Büntetés-végrehajtási Intézet és a Matica
slovenská rendezvénye is. A hagyományt
sikerült megőriznie a két gimnáziumnak,
a magyar alapiskola szülői szövetségének,
a helyi horgászoknak és a református egyházközségnek.
Elfeledhetjük már a 200 személyes bálokat is, ami pedig évekkel ezelőtt megszokott volt. Sokan emlékszünk még arra,
amikor az asztalokat két sorban kellett
elhelyezni a kultúrház nagytermében,
sőt az oldalhelyiségek is foglaltak voltak.
Juhász Sándornak, a Zselízi Művelődési
Otthon vezetőjének véleménye szerint az
idei bálokban átlagosan kb. 100 fős volt

a vendégsereg. „A gyér látogatottság összefügg az emberek körében általánosságban
elterjedt érdektelenséggel, ami a nyilvános
kulturális és társadalmi rendezvényeket
illeti. Az esetek többségében nincs kereslet a tömegrendezvények iránt, legyenek
azok bármilyen jellegűek, s ez alól nem

jelentenek kivételt a bálok sem” – mondja
tapasztalatai alapján és még hozzáteszi,
szerencse, hogy nincs városi tévénk. Ott
ugyanis, ahol van, a polgárok passzivitása
még nagyobb, a rendezvényekre még kevesebb ember jár, inkább megnézik odahaza
a nappaliban.
Természetesen mindebben szerepe van
a gazdasági helyzetnek is. Amikor a munkanélküliség 20 éves rekordokat döntöget, nehéz elvárni a kultúra fellendülését. Továbbra
is érvényes, hogy „az embereknek kenyér
kell és cirkusz”, ám ha kevés a kenyér, és
a cirkuszért fizetni kell, sokan szívesen lemondanak róla.
(ik, foto: hg)

Három lámpát tettek tönkre
A művelődési otthon környékének állapota
miatt a lakosok hosszú évekig nehezteltek
az önkormányzat képviselőire. Még emlékszünk a mai parkoló helyén lévő hepehupás
útra vagy a jelenlegi járda helyén lévő sárra. Ez a probléma, legalábbis a művelődési
ház környékén, megoldódott. Ám a régi-új
gondok, melyek az emberek természetében
gyökereznek, tovább tartanak...
A zselízi kultúrház környékét az elmúlt
években felújították, részben a város saját
forrásaiból, részben pedig A városközpont
revitalizációja projektből. A rekonstrukció
része volt az épület északnyugati oldalán egy
gyermekjátszótérrel, padokkal, díszes világítótestekkel ellátott pihenőzóna kialakítása.
Öt lámpát helyeztek el a területen. Február
közepén három lámpát tettek tönkre vandálok – valószínűleg városunk lakosai.
Az elkövetés mikéntjének rövid mérlegelése után ki kell javítanunk magunkat: nem
vandalizmus volt ez a szó igazi jelentésének

értelmében, inkább a közös vagyon előre

megfontolt, körültekintő megsemmisítése.
Ezt igazolják a tények, hiszen azt a három
világítóoszlopot tették tönkre, amelyekre a
kultúrház előtt elhelyezett térfigyelő kamera
már nem lát rá. Az úttól számítva a második
oszlopot csak részben rongálták meg, végül is

állva maradt, az első lámpa, amely csaknem
a térfigyelő kamera látószögében helyezkedik el, sértetlen maradt. Ebből
a szempontból nézve a közterületeket
figyelő kamerák számának növelése
megalapozottnak tűnik, mert a város
és az Eurospinn munkatársainak a
károk minél olcsóbb helyrehozatalára
tett legnagyobb igyekezete ellenére is,
pénzbe fog kerülni az eredeti állapot
visszaállítása. Ezt a pénzt nemesebb
célokra is lehetett volna fordítani.
Jó dolog, hogy a lakosokat kezdi
érdekelni a költségvetés megalkotása.
Az év vége felé esedékes szenvedélyes
költségvetési viták közepette azonban
„emlékezzünk meg“ a díszes lámpák tönkretevőiről és a hozzájuk hasonlatos „hősökről”,
akiknek köszönhetően minden évben jelentős összegektől szabadulunk meg, amit
fejlesztésre vagy a szolgáltatások javítására
fordíthattunk volna.
(ik)
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Gazdaságfejlesztési projekt készül
Az
Ister-Granum
Európai
Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) Ister—Granum Vállalkozási-Logisztikai
Övezet
néven szándékozik
megvalósítani egy pályázatot,
amely a régió gazdasági fejlesztését tűzte kis céljául. Ez év
elején újabb lépést tett a projektum megvalósítása érdekében. A szervezet január 24-én
tartotta szenátusi ülését, amelyen a szenátus megválasztotta
az Ister-Granum VállalkozásiLogisztikai Övezet munkacsoportjának tagjait: Tétényi Éva
esztergomi, Oravec János párkányi, Bakonyi Pál zselízi polgármestert és Dr. Hámory Jenő
minisztériumi tanácsost. A
munkacsoport első értekezletét
– amelyre meghívást kapnak
a régió gazdasági szereplői is
– március 5-én tartják. Az Ister—Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet c. projekt célja
a Duna két partján meglévő,
illetve kialakítható logisztikai-ipari potenciál komplementer
előnyeinek kihasználása az
EGTC fejlesztése céljából.

A projekt keretében kiépülne a
befektetési övezet infrastrukturális bázisa: teherkomp a két
part között; Ro-La pályaudvar
a Párkány melletti Ebeden;
logisztikai elosztó központ és
ipari park Ebeden; logisztikai
raktárbázis
Esztergomban;
teherhajó-kikötő Párkányban;
intézményi és informatikai
hálózat az övezet működtetésére. Esztergomban üzleti repülőteret, Párkányban ipari parkot
alakítanának ki. A meglévő
ipari övezetekben infrastruktúrafejlesztés valósulna meg, Ebeden mezőgazdasági logisztikai
központ épülne. A projekt
számol a befektetői övezet
szolgáltatási
integrációjával
is. Ennek eredménye lenne a
közös marketingtevékenység,
az egyablakos ügyintézés térségi szinten, az az ipari területek
közös megjelenése a világhálón
és szakvásárokon, befektetői
szemináriumok
szervezése;
kiadványok, befektető-közvetítés és ingatlanértékesítés.
A régió fejlesztési szakemberei a nagyszabású projekttől a

Beindult a biohulladék-hasznosító
központ
Zselíz város február végén beindította a biohulladékhasznosító központjának működését. A központ célja,
hogy csökkentse a hulladéklerakatokra kerülő kommunális hulladék mennyiségét. A gyűjtőudvarral kialakított
biohulladék-hasznosítót a város a vasúti átjárón túl, az
egykori hulladéklerakat területén építette fel a Regionális
biohulladék-hasznosító központ elnevezésű projektnek
köszönhetően. A projektre városunk az EU Kohéziós
Alapjából a Környezetvédelem operatív
program keretében
és az állami költségvetésből kapott öszszesen 2 040 648,5
eurós támogatást.
„Zselíz
területéről várhatóan évi
850 tonnát dolgoz
majd fel az 1500
tonna/év kapacitású berendezés. Nemcsak a város területéről, hanem a környékbeli, A tiszta Alsó-Garammente
társulás falvaiban összegyűjtött biohulladékot is a zselízi
hasznosító központban dolgozzák fel. E hulladék osztályozását a községek vállalják” – mondta el Kalló Béla,
a városi hivatal szakelőadója. A feldolgozás végterméke
a komposzt, amelyet a város saját szükségleteire használ
majd fel, a zöldterületek és parkok karbantartására. A
projektnek köszönhetően két új munkahely létesült a
biohulladék-hasznosító központban.
(ik)

Mi is az a RoLa közlekedés
A RoLa (a német Rollende Landstraße-ból, ami gördülő országutat
jelent) egy speciális vasúti szállítási mód, amelynél komplett teherautó-szerelvények szállítása vasúton történik. A vasúti szerelvény
speciális teherkocsikból és egy kísérőkocsiból, amelyben a teherautók sofőrjei kipihenhetik magukat. Az induló- és célállomásokat
speciális fel- és lejáró rámpákkal látták el.
A kombinált fuvarozás térhódítása alapvetően a közúti közlekedési
torlódásokat és környezetkárosítást mérséklő törekvések következménye. A közúti szerelvények növekvő mérete és a nagy tengelyterhelés jelentősen hozzájárul a közutak elhasználódásához. Ennek
nagy költsége is indokolja a közutak tehermentesítését, a nehéz
gépjárművek egy részének vasútra terelését.
A RoLa-forgalom előnyei: üzemanyag-, útdíj-, időmegtakarítás, a
tehergépkocsik lassabb elhasználódása; a sofőrök megállás nélkül
is betarthatják a kötelező pihenőidőt; a hétvégi kamion-stopok jó
esetben elkerülhetők; környezetbarát fuvarozás.
Hátrányok: a vasúti menetrendhez illeszkedés szükségessége, terminálok hiánya; az alacsonypadlós RoLa-kocsik kisméretű kerekeik
miatt fokozottan érzékenyek a pályahibákra; a vontatórész ún. holt
tömegként feleslegesen utazik. A szlovákiai RoLa forgalom bevezetésére tett kísérletek nem jártak sikerrel, a környékünkön Érsekújvárban van fel- és lehajtó rámpa.
(vi)
Duna két partjának kiegyensúlyozott, összehangolt fejlesztése
eredményeként a fejlettségbeli
különbségek felszámolását, a
foglalkoztatottsági
mutatók
javulását, a befektetők szá-

mára nyújtott szolgáltatások
színvonalának
emelkedését,
a befektetett tőke összegének
megugrását, valamint az EGTC
geopolitikai súlyának erősödését várják.
(ik)

Városunkban is kitűzték
a székely zászlót
Zselíz is szolidaritást vállal a székelyekkel zászlójuk betiltása kapcsán. „A székelyekkel való szolidaritás jegyében kitűztük a székely zászlót a zselízi Magyar
Ház homlokzatára” – áll a zselízi Csemadok és Via Nova közleményében – „szolidaritást vállalunk az erdélyi magyarokkal, akik küzdenek nemzeti és regionális szimbólumaik szabad használatáért.” Először a Magyar Ház bejárata fölé
került ki a kék-arany lobogó, majd a városházán is megjelent testvérvárosunk,
Csíkszereda zászlaja. Mindez
annak vonatkozásában, hogy
pár hete a Romániában betiltották a székelyek regionális
szimbólumának számító székely
zászló köztéri használatát. Erre
reagálva Magyarország és Felvidék-szerte „szimpátiademonstráció” kezdődött.
„Nemrég Székelyföldön jártam
képviselni a Via Novát, és kötelességemnek éreztem beszerezni egy székely zászlót, hogy itthon, a Felvidéken is
kinyilvánítsuk szolidaritásunkat székely testvéreinkkel. Ugyan nem vagyok székely, és nem tudok róla, hogy bármilyen rokoni szálak fűznének a székelységhez,
de sorstársként kötelességemnek éreztem megtenni mindezt. Hiszek benne,
hogy a magyar nemzetközösség, ha kell, igenis össze tud fogni, és egy emberként kiállni bárki mellett, ha sérelem éri. Ebből az okból kifolyólag pedig, bár
erős a felvidéki-palóc identitásom, mégis ha a szükség úgy kívánja hát székely,
erdélyi, délvidéki, horvátországi, őrvidéki, kárpátaljai leszek. Az igazságtalanság
ellen való tiltakozás és az üggyel való szimpátia pedig minden jóérzésű embernek alapvető dolog kell, hogy legyen hovatartozásától, nemzetiségétől függetlenül” – mondta el lapunknak Csonka Ákos.
(ak)
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Röviden
A legközelebbi, 2014-ben megvalósuló
Európai Parlamenti választások után a jelenlegi 766-ról 751-re csökken a képviselők
száma. A parlament alkotmányügyi bizottságának tagjai február végén fogadták el az
erre irányuló javaslatot, amely 13 jelenlegi
ország és az idén júliusban csatlakozó Horvátország esetében csökkenti a közösségi
atyák számát. Szlovákiának ezentúl is 13
képviselője lesz, viszont Németország hármat, további 13 ország – köztük Ausztria,
Csehország és Magyarország – 1-1 képviselői széket veszt.

Változatlan a szántóföld adója
Az önkormányzat már néhány éve nem
változtatott az ingatlanadón, de idén kisebb módosításokat hajtott végre. Néhány
tétel emelésén kívül az 582/2004-es számú, a hulladék és az építkezési törmelék
elhelyezéséért fizetendő helyi adókról
és illetékekről szóló törvény módosítá-

A Lévai Regionális Művelődési Központ
amatőr filmesek számára versenyt szervez.
A jelentkezők rövid házi videókat, dokumentumokat, riportfilmeket, játékfilmeket,
rajzfilmeket, videoklipeket küldhetnek
be. Tájékoztatást Marta Kosmályovától,
a központ filmes metodikusától kaphatnak
a 0918 949 537-es telefonszámon.
A környező községeknek, melyek egy törvénymódosítást követően dotációkat kapnak
a gyermekek szabadidős tevékenységére,
részt kellene vállalniuk a zselízi szabadidőközpont kiadásaiból, amennyiben lakosaik
is látogatják az intézményt. A szabadidőközpont igazgatónője ezért levélben fordult
a községek polgármestereihez, amelyben
kéri, hogy amennyiben 15 évnél fiatalabb
lakosaik látogatják a szakköröket, fejenként
évi 60 euróval vállaljanak részt a szabadidőközpont velük kapcsolatos költségeiben.
Mivel az ez évi költségvetésben nem különítettek el keretet a pedagógusnap megünneplésére,
a város idén nem szervezi meg az ünnepséget,
és pedagógusokat sem tüntet ki.
A zselízi tanügyi hivatal mindkét dolgozója felmondott a tavalyi év során, így meghatározatlan időre mindkét poszt betöltetlen marad.
A tavaszi szünet során a helyi szabadidőközpont különféle programokat szervezett
a gyerekek és a fiatalság részére, többek közt
alkotóműhelyeket, 3D-s mozi és uszodalátogatást, valamint asztalitenisz-versenyt.
Januárban nem észleltek gondokat a helyi
vendéglátó-egységek nyitva tartásával
kapcsolatban. A városi rendőrség idei első
beszámolója tájékoztat erről. A városi
rendfenntartó szerv ebben az időszakban
a városi épületek ellenőrzésére, a Garam
melletti, kiskertek környéki és városszéli
illegális fakivágásra, valamint gyakori
hóesések miatt a közutak biztonságának
figyelésére helyezte a hangsúlyt. Rendőreink 6 helyszíni bírságot szabtak ki, és 15
esetben szóbeli figyelmeztetéssel jártak el
szabálysértés esetén.
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sa kapcsán történt változás. A törvény
a földterületek terén az eredeti 8 helyett
csak 5 fajtát különböztet meg, az adókulcsok terén pedig megváltoztatta
a legkisebb és a legnagyobb tarifa közötti
különbséget. Az ingatlanadó emeléséből
a város 434 ezer euró bevételt tervez, ami
26 ezer euróval több, mint tavaly. Jó hír
a mezőgazdászoknak, hogy nem változott
a sokat vitatott szántóföld-adó mértéke.
Összehasonlítva a többi ingatlanadó-fajtával még így is a legtöbb bevétel ebből
ered, idén elérheti a 136 ezer eurót.

A kertekért, építkezési telkekért és más
területekért 10%-kal kell többet fizetni,
mint az előző időszakokban.
Hasonló emelés tapasztalható az épület- és lakásadó esetében. A családi házért
pl. 0,109 eurót kell fizetni négyzetméterenként egy évre, ugyanennyit a mezőgazdasági építményekért.
Az üdülőház négyzetméterének adója
0,255 euró, a garázsé
0,474 euró, a vállalkozásra
használt
épületek
négyzetmétere 1,580 euró
évente. Ha saját lakásban laknak, 1 m2
alapterületért 0,109
eurót kell fizetniük
évente. Ez azt jelenti, hogy egy 65 m2
területű lakás adója
7,085 euró. A nem
lakás céljait szolgáló,
nem
vállalkozásra
használt helyiségek adója 0,060 euró, ha
ugyanez vállalkozásra szolgál, 0,3 euró,
és ha a nem lakás céljait szolgáló helyiséget garázsként használják, akkor 0,45
euró minden négyzetméter. Ha például
valakinek csupán egy 25 négyzetméteres
garzonlakás az összes zselízi ingatlanvagyona, a kiszabható illeték 2,725 euró. Ebben az esetben azonban semmit sem kell
fizetni, mivel a város mint adókezelő úgy
határozott, hogy ha az adó kisebb mint 3
euró, nem kell kivetni, sem befizetni.
(ik)

Peres ügyekben bírság jelenleg nem fenyeget

Sikerek első fokon
Múlt év végén a zselízi önkormányzat szemszögéből született néhány kedvező bírósági
döntés. A város első fokon két bírósági perben is sikeres volt, melyeket egy volt munkatárs indított ellene, a városi hivatal egykori alkalmazottja perelt a munkaviszonya
érvénytelen befejezése miatt és az egyenlő
bánásmód elvének be nem tartása ügyében,
a felperes több mint 66 ezer euró kárpótlást
követelt. A járásbíróság döntése ellen fellebbezett a Nyitrai Kerületi Bíróságon.
Hasonlóan sikeresen ért véget első fokon
a Brit Virgin-szigeteken regisztrált No. 11,
Ltd. társasággal (előtte ZH Kredit) folytatott
per, a volt kórház egykori kötelezettségeinek
késedelmi kamatai és illetékei fizetésének
ügyében, az összeg 107 ezer euró.
A városnak múlt év végén felperesként
nyolc bírósági ügye volt. Mindegyik a bérleti díj behajtásával volt kapcsolatos, csak

egy esetben volt szó kilakoltatásról, a város
keresetét azonban időközben visszavonta,
mert az alperes meghalt. A bírósági ügyeken
kívül a város a befizetetlen bérleti díjakat
25 esetben végrehajtási eljárással próbálja
behajtani. A lakásbérleteken kívül adósságokat halmoztak fel nem lakás céljaira szolgáló
helyiségek bérléséért természetes és jogi
személyek egyaránt, ezek behajtása is folyamatban van, miközben érdekes eredmények
születtek ezzel kapcsolatban. A legnagyobb
adóstól, egy néhány éve Zselízen vállalkozó társaságtól sikerült megszerezni az
egész adósságot és a késedelmi kamatokat
is, összesen 17 ezer euró értékben. A többi
esetben a bankszámlákból, a fizetésekből,
a munkanélküli segélyből, nyugdíjból vonják
le a tartozást vagy az ingatlanokat jelzáloggal
terhelik.
(ik)
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A lakásépítés volt a központi téma
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ros arra utasítja polgárait, hogy
idegen tulajdonú ingatlanokon
dolgozzanak. A város jogásza
megjegyezte, hogy a rendelet
városi törvény, és ha úgy rendelkezik, hogy a lakosok tartsák
rendben a házuk előtti járdát,
nekik eleget kell tenniük kötelességüknek. Vita indult arról
is, milyen távolságban legyen
érvényes az említett kötelesség,
illetve a rendelet néhány további előírásának pontos formájáról
is, végül a testület jóváhagyta a
tervezetet. Jóváhagyta egy helyiség bérbe adását a Štúr utca

illetékes osztályvezető azt válaszolta, hogy mivel versenyről
volt szó, a legmagasabb ajánlat
érvényes, még ha az egyetlen
volt is, és ha a két helyiség
esetében eltérő is. Gubík Emese
hozzátette, hogy mindkét esetben az ajánlott összeg magasabb
volt, mint a városi rendelettel
megállapított minimális bérleti
díj. A képviselők jóváhagyták a
szabadtéri színpad bérbeadását
is az egyetlen jelentkezőnek,
aki 515 eurós havi bérleti díjat kínált az ingatlanért. Nyúl
József városi jogász elmondta,

A Kórház és a Komenský utca kereszteződésében keletkező jelentős kiterjedésű tócsák már évtizedek óta gondot okoznak a környéken lakóknak. Annak ellenére, hogy a város szivattyúza az utcán keletkező vizet,
hóolvadás vagy kiadós esők során újra és újra tócsa keletkezik. Ez pedig
kátyúk keletkezéséhez vezet. Az egyik nagy kiterjedésű, veszélyes kátyút
március elején tömték be.
(ik)
15. sz. alatti városi épületben a
kábeltelevízió-szolgáltató vállalat részére. Tudomásul vette a
piactéri városi épület bérbeadására kiírt versenypályázat eredményeiről szóló beszámolót,
és egyetértett kiértékelésével.
A versenybe egy érdeklődő jelentkezett, aki számára a testület
jóváhagyta a bérletet 14 eurós
éves négyzetméterenkénti áron.
Hasonló volt a helyzet a Béke
utca 8. sz. alatti, az egykori
szabadidőközpont épületében
kínált két helyiséggel is. A két
helyiség
versenytárgyalásába
egyetlen személy jelentkezett,
aki az egyikért évi 70, a másikért
40 eurós négyzetméterenkénti
árat kínált. Arra a képviselői
kérdésre, hogy miért tért el a
két helyiség bérleti összege, az

hogy a volt bérlővel még nem
rendeződtek a viszonyok, mivel
még nem tett eleget a város felhívásának, hogy tegyen javaslatot a
lakbérhátralék kiegyenlítésének
módjára.

Később döntenek
a bérlakásokról

Az alacsony és általános
felszereltségű lakások építtetésének kérdése széles körű vitát
váltott ki a képviselők körében.
Egyikük tájékoztatása e témáról
megváltoztatta több kollégájának véleményét a város által
meghirdetett bérlakás-építési
szándék ügyében. Polka Pál arról tájékoztatta kollégáit, hogy
tudomása szerint a város 8, nem
pedig 6 vállalatot szólított meg
a város. Ebből 4 vállalat jelezte

érdeklődését az építkezés iránt.
Egy bizottság tagjai egymástól
függetlenül felállították a jelentkezők sorrendjét, ám a testületi ülésre bekerült javaslatban
szereplő két vállalat sorrendje a
képviselő szerint megváltozott.
A bizottság az Innovia vállalatot
az első, míg a Articelt a negyedik helyre sorolta, miközben a
javaslatban a második cég jelentette az első számú alternatívát,
az Innovia pedig a másodikat.
Szerinte a klasszikus eljárást
alkalmazó Innovia lenne a jobb
megoldás a paneltechnológiát
alkalmazó Articellel szemben.
Sokol László és Gulyás Róbert
kijelentették, hogy szívesen
meghallgatnák a két vállalat
képviselőit, és megnéznék az
általuk épített házakat. Vojtech
Tomašovič kijelentette: eltökélten érkezett a testületi ülésre,
hogy támogatja a lakásépítést,
de az új információk tudatában
óvatosabb lesz, mert elvesztette illúzióit az előterjesztett
anyagok hitelességét illetően. A
város jogásza arról tájékoztatta
a képviselőket, hogy azért került
a két vállalat az előterjesztésbe,
mert ők voltak hajlandók eleget
tenni a város követelményének,
hogy az önkormányzat önrésze
nélkül építsék fel az épületeket,
még abban az esetben is, ha a
minisztérium nem hagyná jóvá
a támogatást. Sok város megelőzte Zselízt, ezért szerinte
kicsi az esélye annak, hogy idén
még városunk is részesülhetne
támogatásban. Ladislav Vékony
javaslatot tett a napirendi pont
megvitatásának elhalasztására
és újratárgyalására egy rendkívüli ülés keretében. A szavazásban azonban nem vett részt
a képviselők egyszerű többsége
sem, ezért az ülést vezető alpolgármester szünetet rendelt
el. Szabálytalan szavazás gyanúja
miatt a szünet után megismételték
a szavazást, amely során a testület
jóváhagyta az elnapolást.

A tornaterem átvételéről
tárgyalnak

A testületnek el kellett halasztania a Garamon túli kiskertek néhány parcellájának vagyonjogi
rendezésére irányuló javaslat
megvitatását is, mert az összes

képviselő minősített többségének jóváhagyását igényelte
volna. A testület megismerkedett a határozatok teljesítéséről
szóló beszámolóval, a tanügyi
és kulturális bizottság februári
üléséről szóló beszámolóval,
valamint a városi rendőrség
januári tevékenységéről szóló
beszámolóval. Az interpellációk keretében Polka Pál azt
kérte a városi hivatalvezetőtől,
hogy mutassa be a múzeum
melletti toalettek építésének
javasolt harmonogramját. Sokol
László a város és a megyei önkormányzat közti tárgyalások
előmeneteléről érdeklődött. A
tárgyalások arról szóltak, hogy
a város átvenné a Comenius
Gimnázium egykori tornatermét. Polka Pál a vitában a város
területén található tócsákkal
kapcsolatos, több éves–évtizedes gondokra mutatott rá, és
példaként az Eurospinn telepe
melletti és a Mladosť vendéglő
előtti területet említette meg.
Elmondta, hogy felmerült egy
javaslat a piactéri nyilános
vécék más, költségkímélőbb
üzemeltetésére, szólt az egyik
Petőfi utcai, illegálisan lakott
családi ház esetéről, amelynek
fala a szomszéd udvarba dőlt,
és megemlítette a karácsony
előtt néhány lakos által hanyagságból felgyújtott fa esetét,
amelynek ügyében hatékonyabb
intézkedést várt volna el az illetékes szervek részéről. Néhány,
közterületekkel
kapcsolatos
problémára Ľudmila Pivarčiová figyelmeztetett. Ellentétes
információk hangzottak el
a garammikolai kultúrház
mezőgazdasági szövetkezet
általi esetleges eladásáról.
Míg a mikolai polgári társulás
képviselői úgy tudták, hogy
eladás esetén a jelenlegi bérlőnek lenne elővásárlási joga,
Kádasi Erzsébet városi elöljáró
a korábban a szövetkezet elnökével tárgyaló polgármester
értesülését közvetítette, amely
szerint az épület nem eladó. Vojtech Tomašovič kérdésére, hogy
mikor valósulhat meg a tervezett mikolai járdaépítés, Gubík
Emese elmondta, hogy a Leader
program újabb projektkiírását
május végéig várják.
(ik)
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Bérlakások épülnek
A városi képviselő-testület március
12-én rendkívüli ülésen határozott az alacsony és általános felszereltségű lakások
beszerzéséről. A testületi határozat szerint
az építkezést az Innovia vállalat végezné,
majd a város állami támogatásból megvásárolná az épületeket. A vállalat hasonló fi-

nanszírozás mellett a munkásszállót is felújítaná.
Bővebben lapunk következő számában.

(sz)

Februári önkormányzati ülés

A lakásépítés volt
a központi téma
A zselízi városi képviselő-testület február
utolsó napján Kepka Márk alpolgármester
vezetésével tanácskozott a választási
időszak 28. rendes ülésén. Bevezetőben
Vojtech Tomašovič javaslatára bővítették a
napirendet egy szomszédi ingatlanvitával
kapcsolatos levélre reagálva, amelyben a
testület is érintett, méghozzá a képviselő
meglepetésére olyan módon, hogy előzőleg
nem is tárgyalt a kérdésről. Ezután a
képviselők a múlt évi városi kulturális
rendezvények áttekintésével foglalkoztak.
Ezzel kapcsolatban Ladislav Vékony felvetette: az éves áttekintésekben a városban
működő polgári társulások és más szervezetek rendezvényei is szerepelhetnének.
Gulyás Róbert szerint a beszámoló a város
által anyagilag érintett rendezvényekről
tájékoztat. Hasonlóan vélekedett az előterjesztő, Pavol Hostačný, az tanügyi és
kulturális osztály vezetője, aki szerint a
beszámoló célja, hogy a városi szervezetek
tevékenységéről tájékoztasson. A testület
tudomásul vette a tavalyi rendezvényekről
szóló beszámolót, jóváhagyta az idei rendezvények tervezetét, és tudomásul vette a
Zselízi Tanügyi Hivatal tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót.

Több ingatlan új bérlőhöz kerül

A kulturális ügyeket követően került terítékre a csikókerti szomszédok közti vita,
amelyről Polka Pál javaslatára a panasztevő fél képviselője és a városi hivatal építésügyi osztályának vezetője tájékoztatott.
A testület tudomásul vette a tájékoztatást,
és – mivel a panaszt a városi főellenőr is
vizsgálja – határozatban tőle kért írásos
tájékoztatót. A közrendről szóló általános érvényű rendelet (ÁÉR) megvitatása
során, amely többek közt feladatul szabja
a lakosoknak, hogy az ingatlanjaik előtt
húzódó járdákat télen letisztítsák, Vojtech
Tomašovič egy osztrák példát hozott fel.
Ott szintén van ilyen előírás, ám a városi
járdák karbantartására alkalmas anyagot
és eszközöket az önkormányzat biztosítja.
Szerinte nincs teljesen rendben, ha a vá→2
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Városi újság

Jó hír a mezőgazdászoknak,
hogy nem változott a sokat
vitatott szántóföld-adó mértéke. Összehasonlítva még
így is a legtöbb bevétel ebből
ered, idén elérheti a 136 ezer
eurót.

93701@pobox.sk

Lapzárta után:

ára: 0,35 euró
Simona Kunovičová ez
idáig csak egy évfolyamban versenyzett, az elmúlt
évben. Ennek ellenére
nagyon jó helyezéseket
ért el,
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Az idei tél nem takarékoskodott a hóval. Az év első két hónapjában gyakran és sűrűn havazott,
a február vége azonban szinte egyik napról a másikra beköszöntött a tavasz, elolvadt a hó, és az
első napsugarak váratlan hévvel vették át a hatalmat.
(Foto: ik)

Ismét elérhető a vállalkozói
tanácsadás
A vállalkozói szoláltatások központjában,
a Béke utca 24 alatti egykori szolgáltatások
házában felújul a vállalkozói tanácsadás.
A második emeleti tanácsadóirodában
ezentúl minden hónap harmadik szerdáján reggel 9.00 és délután 14.30 óra között
várja a tanácsadó az érdeklődőket – kezdő
és gyakorlott vállalkozókat. Mivel 2012.
június 1-jétől a tanácsadás már nem teljes
mértékben projektfinanszírozott, a kiadások egy részét a város, egy részét pedig

az érdeklődők állják, akik azonban így
is kedvezményes áron jutnak hozzá a
tanácsokhoz. A szolgáltatás kedvezményezett ára 1,5 euró/óra.
Bővebb tájékoztatást a vállalkozói szolgáltatások központjáról a www.zeliezovce-isaszeg.eu
honlapon találnak. Cím: Vállalkozási szolgáltatások központja, Béke u. 24, 937 01
Zselíz. Kapcsolattartás: mobil: 0948 212334,
e-mail: adriana.tankoova@zeliezovce.sk
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