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Na
hrobke
Esterházyovcov,
nachádzajúcej sa na želiezovskom
rímsko-katolíckom cintoríne, prebehne
v tomto roku rekonštrukcia strechy.
Informoval o tom želiezovský dekan
Stanislav Illéš, podľa ktorého želiezovská
farnosť získala na rekonštrukčné práce
pomoc od nitrianskeho biskupského
úradu.
(Viac na 6. strane.)

Mestské noviny

Je to na rozhodnutí MsZ, ktorou cestou
pôjde, či schváli skromný rozvojový
program, ktorý bude možné z veľkej
časti plniť, alebo zapracuje do neho
všetky doplnené aktivity bez nároku na
excelentné percentuálne ukazovatele na
konci obdobia.

93701@pobox.sk

Ž

ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur

Zároveň
sa
začala
práca
štvorčlennej komisie, ktorej úlohou je
spísať chyby a nedostatky, ktoré musí
realizátor výstavby odstrániť predtým,
ako mesto bytovky prevezme.
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ZUŠ oslávila 30 rokov

Májové zasadnutie MsZ

Hlavný
kontrolór
zvolený

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
sa zišlo na svojom 8. rokovaní 28. mája
v odpoludňajších hodinách. Hneď v úvode
pristúpilo k voľbe hlavného kontrolóra. Do
volieb sa prihlásili dvaja kandidáti, z nich
si MsZ jednomyseľne vybralo bývalého
prednostu MsÚ v Leviciach Štefana Juráka,
ktorý od 1. júna pracuje na 40 %-ný úväzok.
Bez pripomienok schválilo záverečný účet
mesta, plnenie programového rozpočtu za
prvý štvrťrok tohto roka, ako aj čerpanie
rozpočtu ZŠ, ZŠ s VJM, ZUŠ F. Schuberta,
CVČ a MsK za minulý rok aj za prvý
kvartál.
Viac pozornosti si vyžiadala prezentácia
riešenia problému predškolských zariadení
a kapacitných možností materských škôl.
Prednostka MsÚ Diana Csicsmanová
v krátkosti
zhrnula
informácie
o obsadenosti materských škôl v meste.
Vyhlásila, že mesto podalo žiadosť
o nenávratné finančné prostriedky na
rozšírenie kapacít MŠ, ktorá však nebola
úspešná. Informovala aj o druhej, úspešnej
žiadosti, zameranej na výstavbu novej
škôlky v Mikule, ktorú podalo v spolupráci
s Miroslavom Hasznosom. Vedúci odboru
školstva Pavol Hostačný doplnil, že
projekt podaný mestom nezískal potrebný
počet bodov z dôvodu, že v Želiezovciach
neevidovali ani jednu neuspokojenú
žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ. Podľa neho
úspešná žiadosť želiezovského podnikateľa
nebola podaná do tejto výzvy, tá bola
určená len pre samosprávy. Po krátkej
rozprave
o kapacitných
možnostiach
→2

Základná umelecká škola Franza
Schuberta v Želiezovciach má už 30 rokov. Vznikla v roku 1985 pod názvom

Oprava

Vážení čitatelia!
V májovom čísle ŽS sme v článku
na 1. strane s názvom Hľadá sa
hlavný kontrolór uverejnili neúplnú
informáciu. Nesprávne sme uverejnili,
že mesto predalo 405 tis. m 2 lesných
pozemkov za 5300 eur. Z článku
však chýbal údaj, že išlo o predaj
iba časti tohto pozemku v podiele
53/1000 za uvedenú sumu. Za chybu
sa
ospravedlňujeme
a pozorným
čitateľom ďakujeme za ostražitosť pri
strážení mestských financií.
Ladislav Levicky, šéfredaktor ŽS

Ľudová škola umenia (ĽŠU), keď sa vtedajšia pobočka levickej ĽŠU osamostatnila. Prvým riaditeľom bol Štefan Dráfi,
po roku ho nahradil Július Klimo, jeho na
3 a pol roka vystriedala Mária Virágová,
potom sa do funkcie riaditeľa vrátil opäť
Július Klimo, ktorý školu riadi dovedna
25 rokov. Medzitým sa z Ľudovej školy
umenia stala Základná umelecká škola a od roku 2003 nesie meno Franza
Schuberta – ako prvá ZUŠ na Slovensku
nesúca meno zahraničného hudobného
skladateľa.
Približne takto Július Klimo zhrnul históriu vo svojom príhovore na slávnostnom koncerte k 30. výročiu, ktorý sa
uskutočnil dňa 18. mája v Dome kultúry.
Zároveň prijal gratulácie od prítomných
– prvého riaditeľa Štefana Dráfiho, riaditeľov základných umeleckých škôl
okresu ale aj partnerských zahraničných
→3

2

jún 2015

Želiezovský spravodajca

Hlavný kontrolór zvolený
1→

a obsadenosti jednotlivých MŠ predseda
komisie výstavby Kazimír Kovács vyhlásil,
že komisia za určitých podmienok odporúča
výstavbu novej škôlky. Zároveň vyjadril
rozčarovanie, že o druhej podanej žiadosti
doteraz nebol vôbec informovaný. Miroslav
Hasznos, ktorý bol prítomný na zasadnutí,
potvrdil, že podklady pre spracovanie
žiadosti v rámci výzvy pre právnické osoby
dostal od mesta, s ktorým spolupracoval.
Úspešný projekt ponúka 100-percentné
krytie, ale vyžaduje súčinnosť súkromného
a verejného sektora. Dodal, že výzva sa
netýkala výlučne materských škôl, podobná
verejno-súkromná spolupráca sa môže
nadviazať aj v prípade iných investícií.
Po krátkej diskusii sa prítomní zhodli, že
pokračovať v relevantnom rokovaní bude
možné po predložení podkladov potrebných
pre rozhodnutie v tejto otázke. M. Hasznos
prisľúbil, že podklady urýchlene predloží, od
poslancov očakáva taktiež rýchlu reakciu,
lebo dostupnosť pridelených financií je
časovo limitovaná.
MsZ za účasti majiteľa areálu bývalých
vinárskych závodov prerokovalo zámenu
pozemkov medzi mestom a vlastníkom
Vladimírom Bendom. Majiteľ sa vyjadril,
že areál mal nájsť využitie už pred rokmi,
zasiahla však kríza a pôvodný zámer
využitia stratil aktualitu. Pracuje však na
novom projekte využitia areálu. K téme
bezdomovcov medzi múrmi vinárskych
závodov povedal, že nie je reálne zabezpečiť
stráženie objektu, pravdepodobnejšie je jeho
úplné zbúranie. MsZ po krátkej rozprave
schválilo zámenu pozemkov, zabezpečujúcu
pre mesto získanie prístupovej cesty do
areálu na účely jej využitia pre priemyselný
park.
Zastupiteľstvo rozhodovalo o predaji
mestských
pozemkov,
žiadostiach

o odpredaje, pričom niektoré návrhy boli Pod list, v ktorom skupina žiada odvolanie
stiahnuté z rokovania. Schválilo postup riaditeľky, sa podpísalo osem poslancov,
riešenia zámeny nehnuteľností medzi ktorí ako dôvod spomínajú neuskutočnenie
želiezovskou rímsko-katolíckou farnosťou nápravných opatrení. MsZ po krátkej
a mestom, týkajúcu pozemkov na a pri rozprave odvolalo Janu Beníkovú z postu
Námestí sv. Jakuba. Schválilo zverejnenie riaditeľky MsK.
zámeru na prenájom priestorov v Dome
V diskusii sa prítomní opäť venovali
služieb a oboznámili sa s informáciou otázke možnej výstavby novej materskej
o vyplatení jednorazovej dávky sociálnej školy. Primátor informoval o rokovaniach
pomoci.
so zástupcami Slovenskej pošty a o liste
Primátor na rokovanie predložil návrh informujúcom
o
zámere
majiteľa
Strategického plánu rozvoja mesta na predať budovu bižutérie. Hovorilo sa o
obdobie rokov 2014–2018.
Po odznení ďalších návrhov
z pléna na rozšírenie cieľov
strategického plánu, ktorý
je obdobou rozvojového
programu
mesta,
sa
prítomní
dohodli,
že
nechajú otvorený priestor na
jeho doplnenie a uplatnenie
pripomienok, hoci primátor
pre zlú finančnú situáciu
mesta vyjadril pochybnosti
o šanci realizácie väčšiny
sformulovaných
úloh.
V rámci diskusie odznela
aj informácia o potrebe
aktualizovania
PHSR
vo forme komplexného
programu rozvoja mesta.
Otázka
prepúšťania Komplex budov bývalej bižutérie je na predaj. Predstaviteľov
mestských
zamestnancov nášho mesta o tom informoval majiteľ nehnuteľnosti, spoločnosť
a
úsporných
opatrení Hessel Slovakia s.r.o.
zarezonovala
pri
prerokovaní
informácie
o zmenách možnej obnove hrobky Esterházyovcov
v organizačnej štruktúre MsÚ, ktorú a problémoch s kosením zelene. Viacero
poslanci zobrali na vedomie. Oboznámili poslancov avizovalo, že by sa radšej vrátilo
sa aj so správou o činnosti mestskej k zaužívanému začiatku zasadnutia o 10:
polície. Na návrh skupiny poslancov sa 00 hod., keďže májové sa začalo o 16:00
zastupiteľstvo zaoberalo návrhom na a skončilo sa neskoro večer o 21:30.
(ik)
odvolanie riaditeľky Mestskej knižnice.

Komisia výstavby o rozvojovom programe
Komisia výstavby, územného
rozvoja a životného prostredia
zasadla 27. mája najmä s cieľom
prerokovať rozvojový program
mesta. Materiál
s názvom
Strategický plán rozvoja mesta
Želiezovce na obdobie 2014 –
2018 obsahuje 10 strategických
cieľov, rozpracovaných do
niekoľkých úloh. Ciele sú
zamerané tak na analýzu
rozvojových
dokumentov
vyšších
územných
celkov
a vytváranie
partnerstiev,
ako aj na činnosti ďalších
v oblastiach, napr. zvýšenie
ochrany zdravia a majetku
občanov, bytová výstavba,

školstvo, životné prostredie,
voľný čas či hospodárenie
mesta. Materiál považovali
členovia komisie za dostatočne
rozsiahly na to, aby už aj jeho
čiastočná realizácia mohla
byť považovaná za úspech.
Alexander Tóth, ktorý síce
nebol prítomný, no doručil
svoje
stanovisko,
v ňom
navrhoval zapojiť do tvorby
strategického materiálu aj
odbornú a laickú verejnosť.
Predseda komisie Kazimír
Kovács
navrhol
doplniť
materiál o úlohu v oblasti
výstavby ďalších detských
ihrísk na území mesta, najmä

pre potreby detí predškolského
veku.
Podľa
Miroslava
Hasznosa
treba
nechať
materiál otvorený pre možnosť
jeho priebežného dopĺňania
počas viacročného obdobia.
Považuje za dôležité aj to, aby
si mesto stanovilo, že bude
pružnejšie reagovať na niektoré
podnety, napr. v oblasti žiadostí
o odpredaj drobných mestských
pozemkov. Komisia navrhuje,
aby o predajoch pozemkov
s hodnotou do 3000 eur
mohol rozhodovať primátor,
čo by znamenalo značné
zrýchlenie
rozhodovacieho
procesu a odbremenenie MsZ.

Tibor Molnár navrhol zváženie
doplnenia úlohy o hľadanie
lokalít pre individuálnu bytovú
výstavbu.
Miroslav Hasznos informoval
členov komisie o tom, že
podal úspešný projekt na
vybudovanie materskej školy
v meste a navrhuje spoluprácu
so samosprávou formou PPP,
podľa ktorej by mesto počas
dohodnutého obdobia objekt za
270 tis. eur postupne odkúpilo.
Komisia sa vyjadrila, že
výstavbu novej MŠ podporuje,
ale podmienky financovania
má určiť MsZ.
(ik)
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Krátko

Mesto aj v tomto roku bolo úspešné
v projekte zameranom na organizovanie
mestských dní. Na zorganizovanie podujatia
získa opäť 25 tis. eur. Podľa prednostky MsÚ
by väčšinu peňazí chceli tentoraz použiť na
podporu miestnych organizácií.
Záverečný účet mesta, schválený na
májovom zasadnutí MsZ, informoval okrem
iných aj o hospodárení príspevkových
organizácií a obchodných spoločností mesta.
Mestská knižnica hospodárila v minulom
roku v rámci hlavnej činnosti so stratou 4513
eur, v podnikateľskej činnosti dosiahla stratu
3895 eur. Spoločnosť Eurospinn dosiahla pri
výnosoch 324 246 eur a nákladoch 319 932
zisk vo výške 4314 eur.
Mestská
polícia
v Želiezovciach
uskutočnila v apríli 24 zákrokov. Riešila 4
priestupky, vykonala kontrolu 2 osôb a v 136
prípadoch kontrolu zatváracích hodín
v pohostinských zariadeniach. O tom, že
tohtoročný apríl bol jedným z pokojnejších
mesiacov, hovorí aj fakt, že sa nevyskytli
priestupky, ktoré by bolo potrebné riešiť
blokovou pokutou činapomenutím.

Slovenská pošta plánuje zrekonštruovať svoju želiezovskú prevádzku. V budove má byť
vybudovaný aj bezbariérový prístup. V záujme toho pošta požiadala mesto o odpredaj
pozemku tesne pri svojej budove. Na aprílovej schôdzi o tom MsZ ešte nerozhodlo
a primátora poverilo rokovaním o možnom rozšírení priestorov. Ondrej Juhász po
rokovaniach s predstaviteľmi pošty potvrdil, že spoločnosť neplánuje rozširovať svoje
priestory pre verejnosť. „Nebolo by však šťastné nejako podmieňovať odpredaj pozemku pre
bezbariérový prístup, škodili by sme tým našim občanom,“ vyhlásil primátor.
(ik)

Úspory sa ukážu neskôr
Členovia komisie ekonomiky a úzkeho
vedenia mesta zasadli 26. mája pod vedením
svojho predsedu Tibora Csengera, aby
prerokovali niektoré ekonomické témy
májového zasadnutia MsZ a oboznámili sa so
zaujímavou investičnou ponukou. V úvode
rokovania sa oboznámili so základnými
údajmi záverečného účtu mesta za minulý
rok a so správou o plnení programového
rozpočtu mesta za prvý štvrťrok tohto roka.
Podľa vedúcej ekonomického odboru MsÚ
Moniky Tomekovej v prípade bežného
fungovania by údaje za prvé tri mesiace
ukázali určitý obraz o hospodárení mesta.
V tomto roku sú však realizované rôzne
úsporné opatrenia a bude schválený
rozvojový program, preto relevantnú
vypovedaciu hodnotu budú mať až polročné
výsledky. Dodala, že v čase rokovania malo
mesto na účtoch asi 68 tis. eur a neuhradené
faktúry vo výške asi 62 tis. eur. Prednostka
MsÚ Diana Csicsmanová dodala, že ani
úspory prameniace z redukovania stavu
zamestnancov mestského úradu a výdavkov
na ich mzdy ešte nie sú viditeľné, ukážu
sa až po 9 mesiacoch. Úspory sa podľa
nej dosiahli aj v oblasti právnych služieb
a niektorých ďalších dodávateľov, s ktorými
boli vyrokované výhodnejšie podmienky.
Prednostka dodala: začalo sa s prepúšťaním,
otázkou je, či sa bude pokračovať aj mimo
MsÚ, keďže táto snaha naráža na tuhý odpor

z rôznych strán. Podľa viceprimátora Gézu
Nagya je potrebné pokračovať aj v ďalších
subjektoch. Tibor Csenger poznamenal, že
v tomto smere už očakával konkrétnosti
v rámci zmeny rozpočtu.
Viacerí účastníci sa vyjadrili v tom
duchu, že mesto by malo fungovať ako
firma, najmä v otázkach zodpovednosti na
jednotlivých riadiacich pozíciách. Diskutovali

zariadení. Z dostupných finančných výkazov
prítomní vyčíslili, že ide o 16 tis. eur, ktoré
cez vzdelávacie poukazy neputujú do ZUŠ
a CVČ, ale zostávajú v školách. Zároveň
však, ak treba reprezentovať mesto na
mestských
podujatiach,
regionálnych
a celoslovenských súťažiach, zabezpečujú to
najmä tieto inštitúcie a nie krúžkové aktivity
škôl. V mestských subjektoch sa podľa
diskutujúcich nájdu aj
rezervy. Podľa predsedu
komisie, ich riešenie je
možné dvomi cestami:
prostredníctvom úprav
ich rozpočtu alebo ich
zlúčením.
Na
rokovaní
bol
prítomný
aj
Miroslav
Hasznos,
ktorý
prezentoval
investičnú
ponuku
podnikateľského
subjektu, pozostávajúcu
z niekoľkých projektov
desiatok
CVČ často zapája veľké skupiny záujemcov do svojich akcií. Napriek tomu v objeme
miliónov eur z fondov
je z hľadiska financovania v nevýhodnom postavení.
(foto: šh)
a vlastných zdrojov
aj o problémoch so vzdelávacími poukazmi, investora. Ponuka zahŕňa výstavbu materskej
kde niektorí prítomní poukázali na hendikep školy, rekonštrukciu verejného osvetlenia,
CVČ a ZUŠ pri ich získavaní vďaka praktikám dobudovanie kanalizácie, výstavbu sociálnych
základných škôl. Z toho podľa nich pramenia bytov v mestských častiach, rekonštrukciu
finančné problémy spomínaných školských kaštieľa a výstavbu centra.
(ik)
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Rozvojový program STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJA MESTA
Strategický plán rozvoja mesta Želiezovce do roku
lu Nitrianskeho kraja,
v príprave
Rozvojový program mesta bol s názvom
Strategický plán rozvoja mesta počas mája
prezentovaný v komisiách aj na zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Strategický materiál
je rozčlenený na 10 hlavných cieľov a v rámci
nich na množstvo úloh. Na všetkých fórach,
kde bol program predložený na rokovanie,
panovala všeobecná zhoda v tom, že
úspechom bude, keď sa zrealizuje aspoň časť
vytýčených úloh. Diskutujúci sa dokonca
občas predbiehali v tolerancii akceptovania
čo najmenšieho úspechu, takže pozorný
poslucháč si počas týchto stretnutí mohol
vypočuť, že mesto bude v ďalšom období
úspešné, ak sa podarí dotiahnuť aspoň 50
až 10 % stanovených úloh. Na druhej strane
realitou a faktami podložené, najmä finančné
limity budúceho rozvoja nezabránili mnohým
v tom, aby množstvo úloh ďalej rozširovali
o svoje, mimochodom v drvivej väčšine
prípadov všeobecne osožné rozvojové
priority. Hoci, čisto logicky, ich zapracovanie
do programu a jeho rozšírenie potom znižuje
percentuálnu úspešnosť splnených opatrení
pri rovnakom objeme rozvojového výkonu.
To je však len teória, pretože občania nemerajú
v percentách, ale v absolútnych číslach, alebo
dokonca v pocitoch z vykonanej práce na
území mesta.
Na májovom zasadnutí MsZ odznelo
viacero konkrétnych návrhov na doplnenie
materiálu, tu sú niektoré z nich: vybudovanie
klientskeho centra (kancelárie 1. kontaktu),
rekonštrukcia ZŠ na Komenského ulici, úprava
parkovacích miest v Čínskej štvrti, osadenie
nových lavičiek v centre mesta, budovanie
ďalších detských ihrísk, rozšíriť parkovacie
možnosti na štátnej ceste. Poslanci navrhli aj
ďalšie úlohy: požiadať o zmenu charakteru
dvoch križovatiek v centre na okružné, po
dobudovaní kanalizácie zostaviť plán obnovy
mestských komunikácií, upraviť fasádu
múzea, zriadiť galériu, obnoviť dom smútku
v Želiezovciach, využiť doteraz nevyužité
priestory v Útulku, vybudovať parkovisko
pri Maďarskom dome, riešiť budovu
bývalého gymnázia, vybudovať chýbajúcu
časť chodníka na Schubertovej ulici. Pri tom
všetkom, ako spomenul primátor, mesto bude
musieť ešte roky platiť 30 tis. eur mesačne na
dlhovú službu.
Je to na rozhodnutí MsZ, ktorou cestou
pôjde, či schváli skromný rozvojový program,
ktorý bude možné z veľkej časti plniť, alebo
zapracuje do neho všetky doplnené aktivity
bez nároku na excelentné percentuálne
ukazovatele na konci obdobia. A keďže cieľ
č. 10 hovorí o otvorenom a transparentnom
spravovaní mesta, návrh Strategického
plánu rozvoja prinášame v tomto, júnovom
čísle mestských novín, veď dobré nápady
nezaškodia. Viac hláv – viac rozumu...
Ladislav Levicky

2018 je strednodobým rozvojovým dokumentom,
ktorý bol zostavený z iniciatívy primátora mesta a
poslancov mestského zastupiteľstva s cieľom nasmerovať úlohy a načrtnúť predstavu blízkej budúcnosti
tohto mesta (do konca volebného obdobia). Stratégia
bude východiskovým materiálom pre rozpracovanie
čiastkových realizačných programov na ktorých
budú participovať konkrétne pomenovaní zamestnanci mestského úradu, členovia komisií mestského
zastupiteľstva a poslanci mestského zastupiteľstva.
Je to dokument otvorený zmenám na základe podnetov zvonku, od občanov a pripravený na ďalšie
dopĺňanie a aktualizáciu podľa nových skutočností
a zdrojov financovania zámeru. Dokument by mal
slúžiť do budúcnosti ako návod a podpora pri plánovaní investícií mesta – programového rozpočtu.
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJA MESTA ŽELIEZOVCE na obdobie: 2014-2018
Strategický plán rozvoja mesta Želiezovce je strednodobým rozvojovým dokumentom v ktorom je
obsiahnutá komplexná predstava primátora mesta
a zvolených poslancov mestského zastupiteľstva o
reálnych príležitostiach a riešení prioritných problémov a potrieb pre rozvoj mesta vo volebnom období
2014-2018.
STRATEGICKÝ SMER: Mesto Želiezovce spolupracuje s jeho podporovateľmi v mikroregióne
efektívne a účinne, programovou spoluprácou v
partnerstve, aktívnejším postavením sa za rozvoj
mesta a regiónu s cieľom investovania do rastu a
zamestnanosti, zlepšenia kľúčových kompetencií
žiakov základných škôl, podpory miestnej a kreatívnej kultúry, športu, voľnočasových aktivít budúcej
generácie, kvalitných sociálnych služieb a skultúrnenia verejných priestranstiev prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry.
ŠPECIFICKÉ CIELE:
1. Cieľ: Od analýzy k činu.
Nové využitie európskych štrukturálnych a investičných fondov v období 2014-2020 má charakter
integrovaných investícií do územia. Monitorovanie a
pripomienkovanie detailov strategických dokumentov rozvoja Nitrianskeho kraja, ktoré sa odvíjajú od
stratégie a cieľov Integrovaného operačného programu 2014 - 2020, je pre mesto Želiezovce nevyhnutné,
pretože investičné priority sú nasmerované do konkrétneho územia, ktoré má najvyšší potenciál pre
danú prioritu a stane sa tak motorom ďalšieho rastu
s dopadom na čo najširší okruh obyvateľov.
Úloha:
• Analyzovať vplyv ľudského potenciálu a sociálneho
kapitálu na kvalitu života v okrsku mesta Želiezovce
(23 km),
• Analyzovať strategický a marketingový plán rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len
NSK) na obdobie 2014-2020,
• Analyzovať štúdiu uskutočniteľnosti rozvojových
zámerov NSK v rokoch 2014-2020 a environmentálnu štúdiu územných dopadov klimatických zmien,
• Analyzovať plán rozvoja a využívania obnoviteľných zdrojov energie v NSK v rokoch 2014-2020,
• Analyzovať stratégiu rozvoja inovačného potenciá-

• Oboznámiť sa s koncepciou rozvoja multifunkčného poľnohospodárstva a potravinárstva v Nitrianskom kraji,
• Monitorovať investičné priority Nitrianskeho kraja,
byť pripravený na výzvy, využiť systém získavania
zdrojov prostredníctvom grantov, eurofondov a z
ostatných dostupných zdrojov,
• Vytvoriť partnerstvá s obcami v okrsku Želiezoviec
(23 km) s cieľom zlepšiť vzťahy medzi vidieckymi
rozvojovými a kultúrnymi centrami, umožniť ľahší
prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, zlepšiť kvalitu života v mikroregióne s dôrazom
na životné prostredie, zvýšiť zamestnanosť podporou
podnikania a inovácií,
• Určiť základné princípy spolupráce, oblasť činností
na ktoré sa bude mikroregión zameriavať ako na
prioritu,
• Prezentovať, propagovať a šíriť základný princíp
spolupráce mikroregiónu s cieľom pochopenia a
akceptácie potreby rozvoja územia.
2. Cieľ: Zastaviť depopulačné trendy v meste a zlepšiť
demografickú štruktúru obyvateľov.
Úloha:
• Posilniť vnútornú integritu mesta, zdravý lokalpatriotizmus a povedomie miestnych obyvateľov,
otvoriť sa smerom navonok a participovať na riešení
úloh miestnej samosprávy,
• Vypracovať programom spolupráce primátora
mesta, poslancov mestského zastupiteľstva a vedenia mestského úradu s občianskymi združeniami,
kultúrnymi organizáciami, školskými klubmi detí a
mládeže, seniormi, občanmi mestských častí a politickými hnutiami pôsobiacimi na území mesta.
3. Cieľ: Vytvoriť podmienky pre udržanie existujúcich
pracovných príležitostí a pre vznik nových pracovných príležitostí.
Úloha:
• Vypracovať komplexný program rozvoja mesta, a
vypracovať nový územný plán mesta Želiezovce
• Vypracovať marketingovú stratégiu rozvoja mesta
ako vhodného miesta pre investície,
• Vytvoriť podmienky pre možnosť vybudovania
trvalej prístupovej cesty do areálu spoločnosti
Selyz-Nábytok, s.r.o. a výrobného územia s cieľom
podpory rozšírenia kapacity podniku a podpory pre
vznik ďalších pracovných miest a podnikateľského
inkubátora,
• Vytvoriť podmienky pre dobudovanie technickej
infraštruktúry výrobného územia V1.
• Podporiť vytvorenie kreatívneho centra v kaštieli
Esterházyovcov pre podporu podnikania v kreatívnom priemysle.
• Podporiť vytvorenie kreatívneho centra pri mestskom múzeu úpravou a obnovou dvorného javiska.
4. Cieľ: Zvýšiť ochranu života, zdravia a majetku
pred poškodzovaním a ničením.
Úloha:
• Vypracovať program zapojenia verejnosti do
ochrany života, zdravia a majetku mesta,
• Zefektívniť a zvýšiť účinnosť činnosti mestskej polície v spolupráci s PZ SR,
• Zlepšiť stav verejného osvetlenia najviac rizikových
verejných priestorov z hľadiska bezpečnosti a zinten-
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ŽELIEZOVCE na obdobie: 2014-2018 (návrh)
zívniť verejné osvetlenie na území celého mesta,
• Vytvoriť podmienky pre dobudovanie kanalizácie
na území celého mesta,
• Zriadiť chránenú dielňu s troma pracovníkmi na
monitorovanie majetku mesta v sídle mestskej polície a v núdzovej ubytovni.
5. Cieľ: Skvalitniť podmienky bývania, skvalitniť
sociálne služby, rozšíriť ponuku ďalších služieb
podľa dopytu pre seniorov, dlhodobo chorých a
zdravotne postihnutých občanov.
Úloha:
• Zabezpečiť dostupné mestské nájomné bývanie.
• Vytvoriť podmienky pre dobudovanie centrálnej
mestskej zóny, pre výstavbu polyfunkčných domov
a oddychových zón,
• Zvýšiť efektívnosť koordinácie poskytovania sociálnych služieb verejnými a neverejnými poskytovateľmi na území mesta,
• Vypracovať komunitný plán sociálnych služieb
mesta,
• Vykonávať účinnú terénnu prácu, sociálnu prácu a
komunitnú činnosť,
• Skvalitniť nízkoštandardné bývanie v núdzovej
ubytovni mesta,
• Vytvoriť podmienky bývania v objekte bývalej
slobodárne,
• Znížiť energetickú náročnosť budovy DOS výmenou výplní otvorov.
6. Cieľ: Zvýšiť zaškolenosť detí v materských
školách a zabezpečiť vhodné prietory pre výkon
predškolskej výchovy.
Úloha:
• Zlepšiť podmienky pre výkon predškolskej výchovy,
• Zrealizovať výstavbu novej materskej školy.
7. Cieľ: Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov skvalitňovaním podmienok a inovovaním výchovnovzdelávacieho procesu v základných školách nášho mesta.
Úloha:
• Zlepšiť a zmodernizovať vybavenosť jazykových
učební, odborných učební a laboratórií základných
škôl,
• Vykonať stavebno-technické úpravy a zlepšiť

infraštruktúru vybudovaním nových parkovacích
miest okolo objektu telocvične T18 a jej napojením
na centrálny zdroj tepla, a vykonať rekonštrukciu a
modernizáciu objektov základnej školy na Komenského ulici, s cieľom obstarania učební pre zavedenie
nových foriem a metód výchovy a vzdelávania,
• Realizovať vzdelávacie programy pre budúcu generáciu.
8. Cieľ: Skvalitniť životné a prírodné prostredie na
území mesta.
Úloha:
• Zvýšiť množstvo a skvalitniť verejnú zeleň na území
mesta,
• Optimalizovať systém odpadového hospodárstva,
• Zaviesť program čistoty hlavného ťahu mesta,
• Zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov
mesta,
• Vytvoriť partnerstvá pre dobudovanie cyklotrás pri
Hrone, k záhradkárskej osade za Hronom, chodníkov
v Schubertovom parku, a realizovať tieto zámery.
• Dobudovať parkovacie miesta pri vchode do parku
zo Schubertovej ulice, pri mestskej tržnici a pri ďaších
objektoch v majetku mesta.
• Vybudovať zberný dvor pre zber triedeného odpadu.
• Vytvoriť podmienky pre doriešenie križovatky ulice
Schubertovej – Rozmarínovej a cesty III. triedy smerom na Sikenicu
• Aktualizovať statické a dynamické dopravné riešenie na území mesta s osobitným zreteľom na lokality
pri predškolských a školských zariadeniach
9. Cieľ: Vytvoriť možnosti a rozšíriť ponuku pre uspokojenie variabilných záujmov trávenia voľného času
obyvateľmi a návštevníkmi mesta a zapojiť ich ako
aktívnych účastníkov do kultúrnošportového života
v meste.
Úloha:
• Vypracovať program podpory neprofesionálnej
miestnej kultúry,
• Oživovať, zachovávať a posilniť kultúrnu identitu
obyvyteľov mesta a regiónu prostredníctvom kultúrnych a spoločenských udalostí (slávnosti, jarmoky,
hody atď.),

Kontrola v bytovkách: nedostatky
pretrvávajú

Kontrolu odstránenia nedostatkov v nových bytovkách na Rákócziho ulici s predstaviteľom
firmy Innovia absolvovali aj poslanci MsZ Pavol Ivan, Ľudovít Baka, Norbert Šuchter a vedúca
odboru vnútorných a sociálnych vecí Irena Turzová, vedúci odboru správy mestského majetku
Vojtech Felix, pracovník referátu výstavby MsÚ Vojtech Kalló a referentka stavebného úradu
Jitka Buchlovičová. Zároveň sa začala práca štvorčlennej komisie, ktorej úlohou je spísať chyby
a nedostatky, ktoré musí realizátor výstavby odstrániť predtým, ako mesto bytovky prevezme.
Vojtech Kalló: „Prezeráme každú miestnosť, kuchynskú linku, omietku, maľovku, obkladačku,
okno, dvere, zdravotechnické zariadenie, elektroinštaláciu, vodovod, kanalizáciu... Každú chybu
alebo nedostatok osobitne a nekompromisne zapisujeme, preto je ťažké odhadnúť, dokedy to
potrvá.“
O najčastejších chybách a nedostatkoch nám povedala Jitka Buchlovičová: „Najčastejšie ide
o poškodené krytky na oknách, chýbajúce príslušenstvo elektrického sporáka, omietku vyžadujúcu
obrúsenie, vzduchové bubliny na stropoch, niekde nekvalitné dvere, preliačené alebo zlomené
zárubne, nekvalitné lišty okolo plávajúcej podlahy, chýbajúce ukončovacie profily... Niekde sme
objavili parapety vyspádované smerom dovnútra a nedokončené spoje s fasádou.“
(šh)

• Skvalitniť činnosť ZPOZ,
• Vytvoriť centrum kultúry a voľnočasových aktivít s
nepretržitou činnosťou v roku,
• Vytvoriť partnerstvá pre obnovu vnútorných
priestorov domu kultúry,
• Vytvoriť program podpory športu v meste,
• Vytvoriť partnerstvá pre rekonštrukciu športovej
haly – T18,
• Vybudovať multifunkčné ihrisko atypických rozmerov vo Svodove
• Vybudovať multifunkčné ihrisko v areáli štadióna.
10. Cieľ: Rozvíjať otvorené, transparentné, demokratické, efektívne a hospodárne spravovanie mesta.
Mesto nakladá s obmedzenými zdrojmi, ľudskými
aj finančnými. Výzva rozvíjať mesto, vytvárať partnerstvá, prijímať účinné rozhodnutia vyžaduje dôvernú znalosť prostredia, a chápania miestnej reality.
Úspešnosť demokratického spravovania úzko súvisí s
kultúrou otvorenosti a dialógu.
Úloha:
• Transparentne, zodpovedne a legitímne prijímať
rozhodnutia pri tvorbe miestnej politiky,
• Pri každom rozhodovaní zvážiť mieru efektívnosti
a hospodárnosti prijatého riešenia, mieru reagovania
na preferencie občanov,
• Dosiahnuť čo najvyšší stupeň organizovanosti
úradných postupov s vymedzením a zabezpečením
plánovaných činností zamestnancov pri plnení
všetkých základných cieľov a zámerov mesta,
• Zaviesť prvky zaručujúce kvalitnú prácu úradníkov
– systémom riadenia kvality,
• Zapájať a vťahovať občanov do tvorby verejnej
politiky, ktorá má dosah na ich životy, ako aj do samotného rozhodovania s vytvorením podmienok na
konzultačný proces,
• Zabezpečiť dobrovoľnú informovanosť nad rámec
zákonných povinností,
• Zviditeľniť výsledky nakladania s verejnými financiami centralizovaním ekonomiky mesta, zabezpečením komplexnosti disponibilných údajov.
• Transparentne podávať informácie o stave a pohybe
majetku, o výnosoch a príjmoch a o finančných vzťahoch rozpočtu mesta.
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Možnosť na
vysporiadanie námestia
Možno to niektorým znie divne,
skúsenejším
v otázkach
evidencie
pozemkov možno ani nie: Námestie,
najznámejšie
verejné
priestranstvo
v Želiezovciach, nie je úplne v majetku
mesta. Diviť sa možno nebudeme ani
tomu, že pozemok tesne pri katolíckom
kostole nepatrí cirkvi. Ten patrí mestu,
parcela na námestí zas cirkvi. Tento stav
by chcel riešiť želiezovský dekan Stanislav
Illéš, ktorý požiadal mesto o vzájomnú
zámenu pozemkov. „Želiezovská farnosť
je vlastníkom asi jednej štvrtiny námestia,
no tento pozemok nevieme využiť. Naopak
mesto vlastní pozemky tesne pri kostole,
takže keď vykročíme z kostola, už sme na
mestskom pozemku. Požiadal som preto
o zámenu týchto pozemkov, pričom takou
prirodzenou hranicou by bol chodník pri
kostole,“ hovorí želiezovský dekan.

Investičná ponuka od domáceho podnikateľa

V Mikule sa plánuje výstavba bytov – informuje pútač na fasáde miestnych stavebnín,
vzbudzujúci záujem mnohých Želiezovčanov o ďalšiu rozvojovú aktivitu v našom meste.
Za iniciatívou stojí miestny podnikateľ Miroslav Hasznos. Ponuku, zahŕňajúcu okrem
výstavby bytov aj spoluprácu v ďalších oblastiach formou kooperácie súkromného
a verejného sektora, prezentoval na rokovaniach komisie ekonomiky a komisie výstavby.
„Na zasadnutiach komisií bol prezentovaný návrh na spoluprácu v oblasti verejnosúkromného partnerstva, týkajúci sa projektov rozvoja mesta. Predpokladaná investícia
zo strany zúčastneného podnikateľského subjektu je v desiatkach miliónov eur,“ povedal
želiezovský podnikateľ. Na zasadnutí komisie prezentoval 6 možných oblastí spolupráce
(výstavba novej materskej školy v Mikule, rekonštrukcia verejného osvetlenia,
dobudovanie kanalizácie, výstavba sociálnych bytov z dotácie Štátneho fondu rozvoja
bývania, zástavba centra mesta a rekonštrukcia kaštieľa), ktoré zahŕňajú rozvojovú
činnosť na území celého mesta od centra po mestské časti. Najväčšou plánovanou
investíciou na území mesta by bola zástavba centra mesta. „V tejto otázke sme sa po
úvodných rokovaniach s predstaviteľmi mesta zhodli v tom, že v centre mesta by mali
stáť polyfunkčné budovy. Čo sa týka výstavby sociálnych bytov, naša predstava je, že ich
umiestnime v mestských častiach. V Mikule by išlo o 16–22 bytov, vo Svodove a Veľkom
Dvore po 8 bytov, pričom už evidujeme aj istý prvotný dopyt. Časť z bytov by bola určená
na predaj, časť na prenájom,“ informoval M. Hasznos. Dodal, že v prípade realizácie
projektov by bol partner zo súkromného sektora maximálne ústretový voči mestu a
značná časť financií by sa riešila zo štrukturálnych fondov EÚ. O ponuke sa hovorilo aj na
pracovnom stretnutí, konajúcom sa po uzávierke júnového čísla.
(ik)

Hrobku čaká rekonštrukcia

Za 485 m2 pozemku na námestí žiada
farnosť 1229 m2 pozemku pri kostole,
pričom pripúšťa, že prípadné finančné
alebo iné vyrovnanie z rozdielnej výmery
zamieňaných pozemkov bude záležitosťou
vzájomnej dohody. Presné vyčíslenie rozlôh
je otázkou vypracovania geometrických
plánov. Otázkou zámeny pozemkov sa
zaoberalo aj mestské zastupiteľstvo na
svojom májovom rokovaní. Časť poslancov
sa prikláňala k návrhu viceprimátora
Gézu Nagya, aby pozemky boli vymenené
v pomere 1:1, teda výmena by sa týkala
len pozemkov v tesnej blízkosti kostola,
vzdialenejších častí už nie. Zámenu
pozemkov podporil aj poslanec Pavel
Polka, ktorý dodal, že by vedel pochopiť aj
prípadné ohradenie kostola, keďže sa často
stáva, že pri jeho múroch ľudia vykonávajú
potrebu. Upozornil na to, že k okoliu
kostola a námestiu by sme sa mali správať
s určitou pietou, lebo až do roku 1720 tam
bol cintorín. MsZ podporilo prípravu na
vzájomnú výmenu pozemkov, rozhodnutie
sa očakáva v auguste tohto roka. (ik )

Na hrobke Esterházyovcov, nachádzajúcej sa na želiezovskom rímsko-katolíckom
cintoríne, prebehne v tomto roku rekonštrukcia strechy. Informoval o tom želiezovský dekan
Stanislav Illéš, podľa ktorého
želiezovská farnosť získala
na rekonštrukčné práce
pomoc od nitrianskeho
biskupského úradu. „Je to
národná kultúrna pamiatka,
preto pri obnove strechy
budeme
spolupracovať
s Krajským
pamiatkovým
úradom
v Nitre.
Rekonštrukciu
chceme
realizovať v lete tohto roka,“
povedal želiezovský dekan.
V rekonštrukcii hrobky by
chcel pokračovať, ďalšie
práce sa však budú môcť
uskutočniť zrejme až na
budúci rok. „V rámci nich
by sme dali do poriadku najmä exteriér. Porast, ktorý tam je, ničí omietku, preto ho budeme
musieť odstrániť a omietku zrekonštruovať. Interiér objektu je vo veľmi zachovalom stave
a nevyžaduje si takmer žiadny zásah,“ dodal Stanislav Illéš.
(ik)

Rozvojový program v komisiách
Návrh strategického plánu rozvoja mesta
bol hlavnou témou spoločného rokovania
komisie vnútorných a sociálnych vecí
a komisie kultúry v pondelok 25. mája. Na
zasadnutí sa zúčastnil aj primátor mesta
Ondrej Juhász a prednostka MsÚ Diana
Csicsmanová. Hovorilo sa o zlepšení
existujúcich prípadne možnosti ponúknutia
nových služieb, akými sú napríklad denný
stacionár pre seniorov, práca s rómskymi
deťmi za využitia fondov. Členovia
komisie hovorili aj o potrebe vytvorenia
miesta terénneho sociálneho pracovníka,

rekonštrukcie mestskej núdzovej ubytovne,
problematike pohrebných služieb. Napriek
tomu, že z komisie kultúry bol prítomný len
jej predseda Pavel Polka, odzneli aj návrhy
na zriadenie mestskej galérie, kreatívneho
centra, témou bola aj podpora nekomerčnej
kultúry a potreba opravy fasády múzea.
Prednostka pripomenula, že predložený
návrh strategického plánu rozvoja mesta
je len pracovným materiálom, ktorý bude
prepracovaný aj na základe návrhov
a pripomienok členov komisií či poslancov.
(šh)
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Hlasujte za želiezovský projekt!

Areál vinárskych
závodov možno
zakrátko ožije

MO Matice slovenskej a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Želiezovciach v spolupráci s mestom plánujú oživiť dva stratené poklady Želiezoviec – Ernestinin
most a úzkokoľajovú železnicu. Realizovať to chcú vytvorením ich zmenšených replík z dreva
a ich umiestnením na verejné priestranstvo. S týmto cieľom sa prihlásili do tohtoročného
programu Šanca pre váš región, vypísaného Nadáciou Orange. Do celoslovenského grantového programu bolo prihlásených 277 projektov, z ktorých bude podporených 48 žiadostí.
Medzi nimi je aj želiezovský projekt, ktorý bol dokonca vyhodnotený medzi 10 najzaujímavejšími iniciatívami.
O projekte nás informovala jeho autorka Gabriela Bieliková, pracovníčka MsÚ v Želiezovciach. „Predmetom projektu bude vytvorenie replík Ernestininho mosta a úzkokoľajovej
lokomotívy, ako aj úprava verejného priestranstva v sídliskovej časti v centre mesta. Repliky
budú osadené za bytovým domom na Slnečnej ulici a využité ako herné prvky pre deti.
Úpravu priestranstva zabezpečia žiadatelia v spolupráci s dobrovoľníkmi formou brigád.
Finančné prostriedky vo výške 2000 eur budú použité na materiálne zabezpečenie výroby
replík a úpravu okolia.“
Za 10 najlepších projektov je možné hlasovať online prostredníctvom facebookového
profilu Nadácie Orange (www.facebook.com/NadaciaOrange). Prvé tri projekty s najväčším
počtom hlasov budú odmenené osobitným finančným darom 500 eur.
(ik)

ZUŠ oslávila 30 rokov
1→

škôl - riaditeľa Hudobnej školy
z poľských Glucholazov Szymona
Blaszyńského a riaditeľa ZUŠ F.
Schuberta Zlaté Hory (ČR) Peter
Ščipáka, ktorý pripomenul ďalšie
výročie – 15. rok vzájomnej spolupráce škôl nesúcich Schubertovo meno.
Ku gratulantom sa pripojili aj prítomní členovia vedenia mesta na
čele s primátorom Ondrejom Juhászom a riaditelia želiezovských
škôl. Viacerí gratulanti spomenuli
početné úspechy, ktoré žiaci školy
zaznamenávajú na celoštátnych
i
medzinárodných
súťažiach
i úspešnosť bývalých žiakov, ktorí
sa odboru naďalej venujú. Napokon, medzi vystavujúcimi i vystupujúcimi sa objavili aj mená
bývalých žiakov. V koncerte pozostávajúcom zo skladieb rôznych
žánrov sa objavil klarinetista
Ádám Balla, v štvorručnej hre na
klavíri Angéla a Attila Mézesovci, spievali
Zsanet Luky, Diana Horváthová aj Ildikó
Javorková, nechýbal ani talentovaný saxofonista Ľudovít Štefanec a mnohí ďalší
speváci, hudobníci a tanečníci.
Spočítať, koľko žiakov počas tých troch

Vzhľad areálu bývalých vinárskych
závodov sa v dohľadnej budúcnosti
zmení. Takáto je vízia vlastníka pozemku,
ktorú avizoval koncom mája mestským
poslancom.S najväčšou pravdepodobnosťou
by mohol nájsť občianske využitie.
Vladimír Benda vyhlásil, že už v roku
2008 sa zrodil plán na priemyselné využitie
areálu v oblasti logistiky a skladovania.
„Prišiel však rok 2009 a všetky plány sa
zo dňa na deň rozsypali. Pôvodný zámer
využitia sme museli prehodnotiť. Je to
výborný pozemok, bola by ho škoda nevyužiť,
je tu však otázka, ako. Ponúkajú sa dve
alternatívy. Jednou je priemyselné využitie
objektu v súlade s územným plánom mesta.
V druhom prípade požiadame o zmenu
územného plánu a zabezpečíme občianske
využitie areálu. Skôr sa prikláňame
k tejto druhej možnosti,“ črtá svoje plány
do budúcnosti majiteľ objektu bývalých
vinárskych závodov. Kedy to bude, to bližšie
nešpecifikoval, vyjadril sa však v tom zmysle,
že riešenie otázky želiezovskej nehnuteľnosti
bude patriť medzi jeho priority.
(ik)

Slnko, seno... Dolné
Pohronie aj v r. 2015

desaťročí navštevovalo želiezovskú ZUŠ
by sa dalo, nedá sa však spočítať ani odmerať, koľko podnetov, pocitov a zmyslu
pre krásu si žiaci vďaka svojim pedagógom odniesli a odnášajú do života, aby
ich aj nevedome šírili okolo seba... (šh)

Chodník upravený
Je tu jar, príroda volá ľudí aj v našom meste na prechádzky. Raz si pri takej prechádzke
moja priateľka, žiaľ, zlomila nohu. Stalo sa to, keď sa prechádzala pri parku a nešťastnou
náhodou stúpila do diery na neupravenom chodníku...
Na nebezpečný chodník som upozornila v rámci Slova pre verejnosť na zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Pracovníci mesta našťastie pohotovo zareagovali a chodník upravili. Som rada,
že postupne, ale isto sa naše mesto zobúdza. Viem, že všetko sa naraz opraviť nedá a že sú
aj iné problémy, práve preto som rada, že chodník pri parku, kde denne chodí veľa ľudí, bol
opravený rýchlo a pohotovo.
Eva Frenková

Organizovanie remeselníckych jarmokov,
účasť remeselníkov na výstavách, ale aj
obstaranie krojov alebo hudobných nástrojov,
vydanie propagačných materiálov, obnova
alebo obstaranie sôch, pamätných tabúľ
či revitalizácia verejných priestranstiev.
Také a podobné aktivity budú podporené
z regionálneho
grantového
programu,
vyhláseného začiatkom júna.
Občianske združenie Dolnohronské
rozvojové partnerstvo vyhlásilo výzvu na
predkladanie žiadostí o dotáciu zo svojho
rozpočtu. V grantovom programe Slnko,
seno... Dolné Pohronie poskytuje dotáciu
v oblasti rozvoja malého podnikania, podpory
spolkovej činnosti a zachovávania tradícií
a v oblasti zveľaďovania životného prostredia.
Vo všetkých troch oblastiach sa záujemcovia
môžu uchádzať o dotáciu v maximálnej výške
300 eur na projekt, celkovo je v grantovom
programe dostupných 6500 eur. Uchádzači
o nenávratné finančné príspevky musia
pritom zabezpečiť minimálne 10 percentnú
spoluúčasť. Záujemcovia z radov malých
podnikateľov, záujmových a občianskych
združení, cirkví alebo kultúrno-spoločenských
organizácií, môžu svoje žiadosti zaslať do
30. júna na adresu: Občianske združenie
Dolnohronské rozvojové partnerstvo, Mestský
úrad Želiezovce, SNP 2, 2. posch., č. d. 35, 937
01 Želiezovce. Info: www.drp.sk
(ik)
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Náš hold padlým v boji proti fašizmu v rokoch II. svetovej vojny
70. výročie ukončenia II. svetovej vojny
na európskych bojiskách sme si pripomenuli
7. mája aj v našom meste. Členovia ZO
Slovenského
zväzu
protifašistických
bojovníkov, ich vzácni hostia a najvyšší
predstavitelia mesta na čele s primátorom
Ondrejom Juhászom si túto udalosť
pripomenuli na členskej schôdzi.
Ako bolo v slávnostnom príhovore
uvedené, oslobodzovacie boje na území
Slovenska trvali sedem a pol mesiaca a priniesli
obyvateľom nesmierne straty na životoch,
zdraví a majetku. Oslobodzovacie poslanie

tu plnili vojská Červenej armády, rumunskej
armády a 1. čs. armádneho zboru, ktorému
velil generál Ludvík Svoboda. Tieto vojská
boli vtedy súčasťou protihitlerovskej koalície.
Počas oslobodzovacích bojov na Slovensku
bol 1. čs. armádny zbor dopĺňaný z radov
mobilizovaných občanov z už oslobodeného
východného a stredného Slovenska, ktorí
tvorili až 91,4 % jeho početného stavu.
Hitlera, jeho posluhovačov, nacizmus
a fašizmus väčšina zatracuje, konečný verdikt
vyslovil medzinárodný súd v Norimbergu
hneď po vojne. Je tragické, keď sa nájdu ich

V pondelok 1. júna bola v Maďarskom dome otvorená výstava diel Sylvie Juhászovej. Ako už napovedá jej názov Pokušenie ženy, dominovali jemne provokujúce námety, niektoré prechádzajúce
do abstraktna.
„V týchto obrazoch je moje Ja. Je to môj pohľad na svet, ale aj moje vnútro,“ – vyjadrila sa autorka vo
svojom stručnom príhovore, potom nechala za seba hovoriť svoje diela. Skôr, než sama vstúpila
do výstavnej siene, prijala početné gratulácie od hostí, ktorí prišli na toto podujatie. O hudbu
postarali žiaci ZUŠ F. Schuberta, uvádzali Magdaléna Holková a Ákos Csonka.
(šh, foto: op)

Výstavou oslávili 70 rokov mieru

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Želiezovciach
v rámci série podujatí venovaných 70. výročiu ukončenia II. svetovej vojny zorganizovala
ďalšiu výstavu. Za spolupráce s Mestskou knižnicou, Domom kultúry a miestnym odborom
Matice Slovenskej predstavilo svoje diela 14 želiezovských umelcov. Ide o výtvarníkov, ktorí
pochádzajú zo Želiezoviec, alebo v Želiezovciach žijú. Výstava mala názov Želiezovskí výtvarníci sedemdesiatim mierovým rokom, témou vystavených diel tentoraz nebola vojna,
okrem nejakej tej výnimky. László Szűcs, Jozef Kanyuk, Jozef Šúň, Vlado Rúfus st., Ivana
Straňáková, Marianna H. Faragová, Jozef Meliška, Sylvia Juhászová, István Torma, Alexander Sloboda, Katarína Kováčová, Márk Bánovský, Katarína Bordánová a Zuzana Baková vo
svojich maľbách a kresbách ponúkli široké spektrum žánrov i tém, konkrétne i abstraktné
pohľady na svet, prírodu i ľudské vnútro.
Ako v úvodnom príhovore povedal predseda ZO SZPB Jozef Výboch, mier sme si za tých
70 rokov zvykli považovať za samozrejmosť aj napriek tomu, že samozrejmosťou všade vo
svete nebol, nie je a ako ukazuje vývoj vo svete, ani nebude. Preto by sme mali mať na pamäti,
že ide o krehkú hodnotu.
Z rúk primátora mesta Ondreja Juhásza a prednostky MsÚ Diany Csicsmanovej si prítomní umelci prevzali pamätné listy. Vernisáž obohatil krátky koncert žiakov hudobného
odboru Základnej umeleckej školy F. Schuberta.
(šh)

obdivovatelia po 70 rokoch a demokratickou
spoločnosťou sú trpení. Kedy sa chce ľudstvo
z tejto obrovskej tragédie poučiť?
Na schôdzi boli prijatí traja noví členovia
z radov pozostalých po priamych účastníkoch
protifašistického odboja. Milý dar priniesol
účastníkom členskej schôdze predstaviteľ
vedenia antifašistickej organizácie z Budapešti
György Mészáros – veľký, čerstvo upečený
chrumkavý chlieb. Každý z účastníkov si
z neho odkrojil a treba povedať, že chutil znamenite. Bolo vyslovené želanie, aby v rodinách na stoloch oboch národov bolo chleba, ale
aj ďalších potravín vždy dostatok.
Po členskej schôdzi jej účastníci, predstavitelia mesta, niektorí poslanci MsZ, pracovníci MsÚ, zástupcovia spoločenských organizácií za zvukov smútočného pochodu položili
vence k Pomníku padlým, kde v historických
vojenských uniformách držali čestnú stráž
členovia vojenského historického klubu
z Pohronského Ruskova.
Účastníci si potom pripomenuli 96. výročie tragickej smrti generála M. R. Štefánika.
Spomínajúci sa zhromaždili pri jeho buste
pred mestským úradom, kde si vypočuli spomienkový príhovor a položili vence.
Dňa 8. mája sa 30 Želiezovčanov spolu
s ďalšími účastníkmi z okresu zúčastnilo celoštátnych osláv výročia ukončenia vojny v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa konali za účasti troch
najvyšších ústavných činiteľov SR.
Jozef Výboch, predseda ZO SZPB

Želiezovské úspechy
Okresný úrad v Nitre organizuje pre
žiakov ZŠ každý rok majstrovstvá okresu
v atletike. Predošlé roky súťaž organizovala
ZŠ v Kalnej nad Hronom. V tomto roku OÚ,
odbor školstva v Nitre poveril organizovaním súťaže v atletike Školský úrad v Šahách. Súťaž sa uskutočnila 27. mája 2015 na
futbalovom štadióne. Aj keď žiaci aj učitelia
mali obavy z nového prostredia, všetci boli
milo prekvapení veľmi dobrou organizáciou
a úrovňou súťaže.
Organizátori pre spestrenie súťaže
pozvali aj čestných hostí, bývalých atlétov
– olympionikov Máriu Mračnovú, predsedu
Slovenského atletického zväzu Petra Korčoka a predsedu ZOK SR Ivana Čierneho.
Pozvaní hostia svojou účasťou prispeli k
dobrej úrovni súťaže a zvýšili motiváciu
súťažiacich žiakov a žiačok.
Želiezovské školy a mesto reprezentovali žiaci a žiačky ZŠ a ZŠ s VJM. Za ZŠ na
Mierovej 67: Peter Sajka (1. miesto v skoku
do diaľky), Viktor Orem (4. miesto v hode
kriketovou loptičkou), Kristián Szimondel
(4. miesto v skoku do výšky), Miloslav Konopka (5. miesto vo vrhu guľou), Tomáš Kúdela, Adam Palasti, Tomáš Čík, Viktor Kiszely, Kristína Lampertová (4. miesto v skoku
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Vlaňajšieho mastra trápia zranenia
Po tom, čo v minulej motokrosovej sezóne vyhral v kategórii MX65 všetko, čo bolo
možné, mladý želiezovský pretekár Kristián
Vincze sa na novú sezónu pripravoval s veľkými ambíciami. Tentoraz chcel úspechy žať
vo vyššej kategórii MX85 a príprava pred
sezónou dávala tušiť, že vysoké očakávania
sú opodstatnené. Osud, alebo možno nešťastná súhra náhod však spôsobili, že prvú
polovicu tohtoročnej sezóny musel úplne
vynechať a ďalšej časti súťaže sa bude môcť
možno sústrediť na zbieranie skúseností.
Počas niekoľkých týždňov pred začiatkom
sezóny si zlomil kľúčnu kosť na rovnakom
mieste dvakrát – najprv na tréningu, potom
na súťaži.
Séria nešťastí alebo varovanie osudu?
Možno oboje, rozdiel je snáď len vo vnímaní
udalostí. Kristiánov tréner Ľudovít Dóka
v tom každopádne vidí skôr výstrahu. „Motokrosová sezóna 2015 nezačala z pohľadu
Kristián priveľmi šťastne. V Gbelciach sa
zúčastnil tréningu spolu s členmi poľskej
motokrosovej reprezentácie, čo v konečnom
pohľade spečatilo naše tohtoročné plány.
Zimná príprava sa mimoriadne vydarila, za
čo môžeme z veľkej časti ďakovať želiezovskému podnikateľovi Mariánovi Tóthovi,
ktorý nás zásoboval palivom veľmi dobrej
kvality. Pred súťažnou sezónou sme preto

boli optimistickí. Aj na tréningu v Gbelciach
zvládal svoju motorku KTM SX85 výborne.
Na okruhu predbiehal pretekárov, ktorí
v tejto kategórii súťažia už niekoľko
rokov. Žiaľ, jeden z poľských pretekárov to nedokázal spracovať. Keď ho už
niekoľkýkrát predbehol, pred jednou zo
zákrut nastavil svoju motorku priečne
pred Kristiána, ktorý po zrážke kolies
spadol tak nešťastne, že si zlomil kľúčnu
kosť. Nasledoval štvortýždenný nútený
oddych, po ktorom mal súťažnú sezónu
začať na otvorených majstrovstvách
Maďarska v Ajke. Na konci pretekov
opäť padol a opäť si zlomil kľúčnu kosť,
a to na tom istom mieste. Bolo ho treba
operovať, a tak teraz už len pokojne
čakáme na jeho úplné uzdravenie. Polovica sezóny je za nami, takže odteraz
sa sústredíme na ďalší súťažný ročník,“ porozprával nám Kristiánov starý otec a tréner
v jednej osobe Ľudovít Dóka. Po uzdravení
začne Kristián s fyzickou prípravou a možno
ku koncu sezóny bude štartovať na niekoľkých súťažiach. Z pohľadu výsledkov je
táto sezóna už stratená, ak sa však zúčastní
na niekoľkých súťažiach tohtoročných sérií, môže získať cenné skúsenosti a získať
informáciu o tom, kde asi je jeho aktuálne
miesto v pretekárskom poli tejto vyššej

na okresnej aj krajskej úrovni
do výšky), Karolína Zvolenská (5. miesto vo
vrhu guľou), Karla Labátová, Kristína Opavská, Sandra Botková, Natália Zigmundová,

Biana Kapšová a Kristína Hegeďová. V súťaži
družstiev sa chlapci sa umiestnili na 8. mieste, dievčatá na 12. mieste z 21 zúčastnených
základných škôl v okrese Levice.
ZŠ s VJM v Želiezovciach reprezentovali: Ádám Botta (3. miesto v skoku do výšky),
Gergely Henczi (4. miesto v behu na 60 m, 6.

miesto v behu na 300 m), Roderik Horváth,
Péter Sluka, Adrián Molnár, Boglárka Gaál
(3. miesto v hode kriketovou loptičkou).
Družstvo v zložení Veronika
Holop, Jessika Valenteje a
Anabella Lešťan a Boglárka
Gaál získala 6. miesto v štafetovom behu na 4x1000 m.
V
súťaži
družstiev
sa chlapci aj dievčatá sa
umiestnili na 15. mieste z
21 zúčastnených základných
škôl v okrese Levice.
Peter Sajka zo ZŠ Želiezovce
postúpil do krajského kola,
ktoré sa uskutočnilo 3. júna
2015 v Nových Zámkoch. V
skoku do diaľky sa dostal do
finále, kde s výkonom 494
cm obsadil 6. miesto.
Všetkým súťažiacim žiakom a žiačkám ďakujeme za
úspešnú reprezentáciu svojich škôl a mesta
Želiezovce. Poďakovanie patrí aj učiteľom telesnej výchovy Klaudii Konczovej, Gabrielovi Duchoňovi a Imrichovi Markovicsovi za
dobrú prípravu súťažiacich žiakov a žiačok.
Marián Vajda, školský úrad Želiezovce

kategórie. Fanúšikom obaja – tréner aj pretekár – odkazujú, že o rok Kristián pôjde na
maximálne obrátky a v tejto sezóne urobí

všetko pre dosiahnutie dobrých výsledkov
v jednotlivých súťažiach. „Teraz sa budeme
pripravovať na zostávajúce preteky v rámci
medzinárodných majstrovstiev Slovenska
aj Maďarska. Dúfam, že sa mi podarí dosiahnuť aj medailové umiestnenia,“ dodáva
želiezovský motokrosový pretekár, ktorý
napriek mladému veku sa môže pýšiť titulom majstra Slovenska.
(ik)
FUTBAL
IV. liga – dospelí –juhovýchod
Želiezovce – Nitra B 2:1 (1:1)
D. Páchnik, Kokoška
Vlčany – Želiezovce 4:1 (2:0) Ľ. Barecz
Želiezovce – Kolárovo 0:0
Kálna n/H. – Želiezovce 7:0 (5:0)
IV. liga – dorastenci – juhovýchod
Želiezovce – Veľký Meder 4:4 (1:3)
P. Klimaj 2, D. Klenko 2
Gabčíkovo – Želiezovce 3:0 (K)
Želiezovce – Kolárovo 2:4 (1:1)
Pálinkáš G. 2
Nitra- Chrenová – Želiezovce 9:0 (5:0)
III. liga – starší žiaci – juh
Želiezovce – Kolárovo 2:0 (1:0) T. Čík 2
Šurany – Želiezovce 2:0 (2:0)
Marcelová – Želiezovce 2:6 (1:3)
Kudela 3, Čík, Pastorok, Burín
Želiezovce – Okoličná n/O. 3:0 (1:0)
Kudela, Pastorok, Dudáš
III. liga – mladší žiaci – juh
Želiezovce – Kolárovo 2:1 (1:1)
Boťťan, Vezér
Šurany – Želiezovce 4:1 (1:0) Pizúr
Marcelová – Želiezovce 8:1 (5:0) Dudáš
Želiezovce – Okoličná n/O. 3:0 (K)
(nyf)
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Poradenstvo pre podnikateľov

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

Kronika - Krónika

Prišli na svet – Világra jöttek

23. 3. Kevin Baráth, 15. 4. Dominik Janko, 29. 4. Christian Gutrai,
5. 5. Šimon Dezider Cserri (všetci Želiezovce)

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

18. 4. Pavel Zerinvári (Želiezovce) – Nikoleta Kosztolányiová
(Hronovce), Norbert Botka (Želiezovce) – Ildikó Botková (Hronovce), Michal Balog (Želiezovce) – Zuzana Géczi (Malé Ludince); 15. 5. Attila Tóth (Želiezovce) – Monika Töröková (Tupá); 30.
5. Miroslav Kriška (Želiezovce) – Ivana Lacková (Želiezovce), Zoltán Mierka (Levice) – Dóra Mezőlaky (Želiezovce); 6. 6. Martin
Vratko (Žiar nad Hronom) – Simona Cviková (Bratislava), Adrian
Drozdík (Nýrovce) – Mária Horváthová (Čata)

Gratulujeme – Gratulálunk

Program ku dňu detí pripravilo aj Centrum voľného času, v jeho areáli sa to 1.
júna len tak hemžilo deťmi. Lákadlami boli okrem vystúpení mažoretiek a tanečného súboru Šikovníček aj hasiči s ukážkami, súrodenci Krisztian a Adrian
Vincze so svojou motokrosovou šou a sokoliari zo Štiavnických Baní.

Simon Attila könyvbemutatója a
Magyar Házban

Nagy népszerűségnek örvend az elismert felvidéki történész, Simon Attila tavaly megjelent könyve, a Magyar idők a Felvidéken. A hiánypótló mű
annak a bő 6 évnek az eseményeit tárja fel, amikor a Felvidék magyar lakta
részét visszacsatolták az anyaországhoz. Ez ugyan történelmi igazságtételként hatott, ezt maguk Trianon alkotói is deklarálták, mégis a II. világháború kimenetele miatt tabutéma lett a szovjet érdekszférába besorakozó II.
Csehszlovákiában (sőt Magyarországon is a szovjet testvéri internacionalizmus miatt).
A könyvbemutatót az Irodalmi Kávéház 98. rendezvénye keretében rendezte a Magyar Házban a Városi Könyvtár és a Csemadok alapszervezete.
A történésszel egykori diákja, Csonka Ákos beszélgetett a témáról. Ennek
során a könyv egyes részeinek értelmezéséről, előzményeiről és hatásairól
esett szó, de kitértek számos összefüggésre is az időszak történetét boncolgatva. Szó volt a reintegrációs folyamatok nehézségeiről, az utána kialakult
helyzetről és az ünnepnapként kezelt visszacsatolás utáni ellentmondásokról, de Kassa speciális helyzetéről illetve az ún. felvidéki szellemről
is. Egy-egy gondolatmenet kapcsán egészen a mai állapotok elemzéséig,
értelmezéséig is elkanyarodtak, hiszen a történelmet jobbára a folyamatok
keresztmetszetében érdemes vizsgálni.
A bő másfél órás előadás után a szép számú közönség is aktívan bekapcsolódott az eszmecserébe, kiteljesítve ezzel a képet a korabeli helyi viszonyok felelevenítésével is. A találkozó végül dedikálással végződött. (tsák)

Májusi koncert-hétvége

Egy májusi hétvégén két értékes előadás is volt városunkban. Szombaton, 16-án a
kassai ália Színház művészeti csodálatos produkciót nyújtottak. Hervé—Meilhac—
Millaud zenés művét, a Nebántsvirágot adták elő. Érdekessége, hogy a darabot egy
budapesti színész-rendező, Mikó István rendezte, aki több alkalommal is dolgozott
már Kassán.
A vasárnap a pihenésé. Sokan a szabadban pihennek, a kertekben szorgoskodnak,
mégis akadtak néhányan, akik ismét színházi előadásra jöttek el. Ezúttal a Csavar Színház fantasztikus produkciójára, az Ibusár c. előadásra, amelyben Gál Tamás, Molnár
Xénia, Kiss Szilvia, Lakatos Róbert és Madarász András nagyon jó teljesítményt nyújtottak. Sikeres, kultúrával tűzdelt hétvége volt. Aki ezúttal nem szakított időt az ilyen
jellegű kikapcsolódásra, az bizony sajnálhatja.
Eva Frenková

50
Tibor Csenger
Marta Dulaiová
Tibor Ivanič
Ildikó Kállaiová
Tibor Petrovics
Peter Rosík
Erika Szalmová
Monika Szegváriová

03. 06.
05. 06.
06. 06.
12. 06.
21. 06.
22. 06.
18. 06.
15. 06.

60
Martin Kuchár
01. 06.
Eva Faragová
03. 06.
Juraj Vyskok
04. 06.
Melánia Jankušová 05. 06.
Gabriel Klimaj
06. 06.
Zuzana Garaiová
07. 06.
Nadežda Koncsalová 12. 06.

Ján Lacko
Jozef Vámoš
Judita Urbanová
Alexander Čerba
Paulína Maťašovská

15. 06.
16. 06.
22. 06.
26. 06.
26. 06.

70
Anna Pavlová
Katarína Hanzelová
Margita Vargová
Gabriela Hanzová
Mária Vaneková

03. 06.
15. 06.
10. 06.
11. 06.
22. 06.

80
Magdaléna Grnáčová 02. 06.
Alexander Tóth
18. 06.
Mária Véghová
22. 06.

Opustili nás – Elhunytak

15. 4. Ladislav Németh (Želiezovce, 81 r.); 29. 4. Valéria Virágová
(Želiezovce, 82 r.); 19. 5. Edita Buchlovičová (Farná, 60 r.); 22. 5.
Zuzana Szegediová (Želiezovce, 72 r.), Ľudovít Keszi (Bajka, 67
r.); 28. 5. Margita Jakabová (Želiezovce, 61 r.); 31. 5. Ján Kondacs
(Želiezovce, 57 r.); 1. 6. Anna Hlinčíková (Šarovce, 70 r.)

Regionálne centrum na zhodnotenie
BRO Želiezovce

Kpt. Nálepku 71, 937 01 Želiezovce
Letná prevádzková doba zariadenia platná od 1.4.2015:
Po. – Pi.
8,00 - 18,00 hod.
Sobota
10,00 – 17,00 hod.
Nedeľa
Zatvorené

Želiezovský spravodajca
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Vtip na tento mesiac
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Ide chlap s náklaďákom po diaľnici, zle
odhadne výšku nákladu a zasekne sa pod
mostom. Za chvíľu dorazí policajné auto,
jeden policajt príde ku kabíne, v ktorej
sedí nahnevaný šofér a pýta sa:
- Tak čo, vodič, zasekli ste sa, že?
- Nie, veziem most a došiel mi benzín!
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Hlasujte o najkrajšiu
fotografiu z regiónu
���������������
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Harmonogram vývozu triedeného odpadu na rok 2015
Železničná, Hviezdoslavova, Adyho,
Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka,
Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková,
Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Nová, Poštová, Sládkovičova,
Jilemnického, Hronská, Jókaiho a Zlatnícka: 24. júna, 22. júla, 19. augusta, 23.
septembra, 21. októbra, 25. novembra a
16. decembra.
Z obchodov: 25. a 26. júna, 23. júla, 20. a
21. augusta, 24. a 25. septembra, 22. a 23.
októbra, 26. a 27. novembra a 17. decemMestský úrad Želiezovce
bra.

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
NAJKRAJŠIE PÚTNICKÉ TRASY.
Cena 11,99 €
Bratislava, Dajama 2015.
25 turistických trás po Slovensku, vhodná príručka k rodinným výletom.
Stafford,R.M.: MAMA MÁ ČAS.
Cena 13,99 €
Bratislava, Tatran 2015.
Návod, ako odložiť telefón, spáliť zoznam povinností, prestať
prahnúť po dokonalosti a pochopiť, čo je naozaj dôležité.
FANTÓM V ZOO.
Cena 3,29 €
Praha, Pierot 2015.
Zábavné lúštenie s príbehom. Mnoho ďalších zábavných
zošitov pre deti na voľné chvíle v našom kníhkupectve.

Predám dielenský lis na ovládanie nohou,
dielenský stôl a pneumatiky na Škodu
Favorit na diskoch. Aj osobitne. Tel. 0905
(15-19)
969 174

Za dobré
vysvedčenie
Nezabudnit
- dobrú
e, že knih
knihu.
y sú opäť
Príďte - Kn
v móde.
íhkupectvo
na 1. posch
knižnice.
. Mestskej

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

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

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 22. júna,
20. júla, 17. augusta, 21. septembra, 19.
októbra, 23. novembra a 14. decembra.
Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr.
Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka,
Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová,
Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť
Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska:
23. júna, 21. júla, 18. augusta, 22. septembra, 20. októbra, 24. novembra a 15.
decembra.
Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová,

(15-18)
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Zapojte sa do hlasovania a rozhodnite o víťazovi fotosúťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS /
VSP“. Súťažné fotografie nájdete na
webovej stránke www.drp.sk. MAS
/ VSP posielali fotografie do šiestich
súťažných kategórií. Pre hlasovanie
v jednotlivých kategóriách je potrebné kliknúť na názov danej kategórie
a v nej následne dať hlas svojmu
favoritovi. Hlasovať môžete v každej
z kategórii, pričom jednej Vami vybranej fotografii môžete udeliť iba
jeden hlas. Hlasovanie bude možné
do 30. júna 2015. Zvíťazí fotografia,
ktorá bude mať najvyšší počet hlasov
v danej kategórii. Fotografia s celkovo najvyšším počtom hlasov bude
vyhlásená za absolútneho víťaza ročníka súťaže.

Bard, E.: EBÉD PÁRIZSBAN.
Ára 11,92 €
Budapest, Sanoma 2015
Egy Párizsi hétvégén Elisabeth egyedül ebédelt egy sármos
franciával, és elkezdődött a csoda...
Moretti, M.: Bódító levendula.
Ára 3,95 €
Budapest, Anno 2015.
Szerelmes regény, kimondottan nyárra, tengerparthoz.
ABLAK-ZSIRÁF képes gyermeklexikon.
Ára 13,90 €
Budapest, Móra 2015.
Mit jelet és hogyan működik az e-mail? Több mint 1200
címszó, nélkülözhetetlen az iskolásoknak.
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Sérüléssel bajlódik a tavalyi bajnok
Miután a tavalyi motocross idényben mindent megnyert, amit lehetett az MX65-ös
kategóriában, Vincze Krisztián nagy reményekkel tekintett az új évadra. Ezúttal immár
a magasabb, MX85-ös kategóriában készült
babérokra törni, és kezdést megelőző felkészülés igazolni látszottak a magas elvárásokat. A sors keze, vagy talán a véletlenek
szerencsétlen egybeesése végül úgy hozta,
hogy a 2015-ös idény első felét teljesen ki
kell hagynia, a hátralevő részében pedig
csupán a tapasztalatszerzésre összpontosíthat. Néhány héten belül két alkalommal
is eltört ugyanazon a helyen a kulcscsontja,
előbb egy edzésen, majd az első versenyen.
Pechsorozat vagy a sors figyelmeztetése? Lehet
mindkettő, a különbség csupán a szemlélettől
függ. Mindenesetre
Krisztán és edzője,
Dóka Lajos figyelmeztetésként látják
a történteket. „Nem
a legszerencsésebben kezdődött a
2015-ös motocrossszezon
Krisztián
szemp ontjáb ól.
Köbölkúton közös
edzést tartott a lengyel válogatott tag-

jaival, ami megpecsételte ez évi terveinket. A
téli felkészülés nagyon jól sikerült, ami nagy
részben Tóth Marián zselízi vállalkozónak
köszönhető, aki nagyon jó minőségű üzemanyaggal látott el bennünket, így bizakodók
voltunk a versenyszezon előtt. Köbölkúton
is tökéletesen kezelte a nagyobb kategóriájú
KTM SX85-ös motort. Az edzésen olyan
versenyzőket előzött meg, akik már több
éve futnak ebben a kategóriában. Sajnos
az egyik lengyel versenyző ezt nem bírta
megemészteni. Amikor már több ízben is
megelőzte őt, az egyik kanyar előtt keresztbe
irányította gépét, a két motor kereke összeért,
Krisztián bukott, és eltörte a kulcscsontját.
Négy hét kényszerpihenő következett, majd a
versenysorozatot Ajkán, a magyar bajnokság
futamán kezdte volna meg. A verseny vége
felé újból bukott, is ismét eltört a csontja
ugyanazon a helyen. Meg is kellett operálni,
így most már megnyugodva várjuk a teljes
gyógyulást. A szezon fele mögöttünk van, így
mostantól a jövő szezonra összpontosítunk”
– mesélte a történteket a versenyző edzője
és nagyapja, Dóka Lajos. Krisztián felépülése
után elkezdi a fizikai felkészülést, és esetleg a
szezon vége felé indulhat néhány versenyen.
Az eredmények szempontjából elveszett ez
az idény, ugyanakkor ha néhány versenyen
indulni tud, értékes tapasztalatokat szerezhet,

járási és kerületi szinten
összetételű csapat, amely 6. helyezést szerzett
4x1000 méteres váltófutásban. A csapatversenyben mind a lányok, mind a fiúk csapata
a 15. helyen végzett a 21-es mezőnyben. A

szlovák alapiskolából Peter Sajka (1. helyezés
súlylökésben), Viktor Orem (4. helyezés krikettlabda-dobásban), Kristián Szimondel (4.
helyezés magasugrásban), Miloslav Konopka
(5. helyezés súlylökésben), Tomáš Kúdela,
Adam Palasti, Tomáš Čík, Viktor Kiszely, Kristína Lampertová (4. helyezés magasugrásban), Karolína Zvolenská (5. helyezés súlylökésben), Karla Labátová, Kristína Opavská,
Sandra Botková, Natália Zigmundová, Biana
Kapšová és Kristína Hegeďová vettek részt a

versenyen. Csapatversenyben a fiúk a 8., a
lányok a 12. helyet szerezték meg a 21 tagú
mezőnyben.
Peter Sajka továbbjutott a kerületi
fordulóba, amelyet június 3-án tartottak
Érsekújvárott. Távolugrásban a döntőig
jutott, ahol 494 cm-es teljesítményével a
6. helyen végzett.

valamint megtudhatja és megmutathatja, hol
is a helye a nagyobb kategóriás mezőnyben.
Szurkolóinak mindketten ígérik, hogy jövőre

ismét maximális teljesítményt nyújt, és az
idei futamokon is mindent megtesz majd a
sikerért. „Most fogunk készülni a szlovák és
a magyar nemzetközi országos versenyekre,
ami még előttünk van. Bízok benne, hogy
dobogós helyezést is sikerül elérnem” – tette hozzá a zselízi versenyző, aki fiatal kora
ellenére már kategóriás országos bajnoknak
mondhatja magát.
(ik)
LABDARÚGÁS
IV. liga – felnőttek – délkelet
Želiezovce – Nitra B 2:1 (1:1)
Páchnik D., Kokoška
Vlčany – Želiezovce 4:1 (2:0) Barecz Ľ.
Želiezovce – Kolárovo 0:0
Kálna n/H. – Želiezovce 7:0 (5:0)
IV. liga – iúsági csapat – délkelet
Želiezovce – Veľký Meder 4:4 (1:3)
Klimaj P. 2, Klenko D. 2
Gabčíkovo – Želiezovce 3:0 (K)
Želiezovce – Kolárovo 2:4 (1:1)
Pálinkáš G. 2
Nitra-Chrenová – Želiezovce 9:0 (5:0)
III. liga – diákok – dél
Želiezovce – Kolárovo 2:0 (1:0) Čík T. 2
Šurany – Želiezovce 2:0 (2:0)
Marcelová – Želiezovce 2:6 (1:3)
Kudela 3, Čík, Pastorok, Burín
Želiezovce – Okoličná n/O. 3:0 (1:0)
Kudela, Pastorok, Dudáš

A versenyzőknek ezúton is köszönjük
iskoláik és városuk méltó és sikeres képviseletét, és köszönetet mondunk Koncz Klaudia,
Duchoň Gábor és Markovics Imre felkészítő
tornatanároknak is.
Marián Vajda, zselízi tanügyi hivatal

III. liga – tanulók – dél
Želiezovce – Kolárovo 2:1 (1:1)
Boťťan, Vezér
Šurany – Želiezovce 4:1 (1:0) Pizúr
Marcelová – Želiezovce 8:1 (5:0) Dudáš
Želiezovce – Okoličná n/O. 3:0 (K)
(nyf)
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Lakossági fórum
Magyar Házban

a

Aki hitt a vers erejében

Csendesek ezek a tavaszi esték. A fák virágba borultak, igazi esztétikai élményt
„A Magyar Közösség Pártjának fontos,
nyújtanak. Aztán néhány nap múlva elherhogy ne szakadjon el az emberektől, és a
vadnak, lehullanak.
politikát velük együtt alakítsuk az igéIlyen az emberi élet is: virágzás – elnyeknek megfelelően. Sok párt ugyanis
múlás. Ha a távozó egy köztiszteletben álló
beleesik abba a hibába, hogy Pozsonyból
személy, a hiány még jobban fáj.
szeretné megmondani, mi kell az emSzomorúan veszem tudomásul, hogy
bereknek, mik a problémáik. Ezért az
ezután már hiába tárcsázom Magdika teMKP régóta nagy hangsúlyt fektet a delefonszámát, hogy meglátogathatom-e egy
mokrácia egyik alappillérének számító
beszélgetésre. Ez a pillanat már soha többé
lakossági fórumok tartására, hisz ilyen
nem tér vissza. Hiányozni fog személye, taalkalmakkor tudják elmondani vélemépasztalatai, meglátásai.
nyüket a legőszintébben az emberek”
Pedagógus családból jött istenadta
– nyitotta meg a fórumbeszélgetést
tehetséggel. Hetényben született, a komáCsonka Ákos, az MKP helyi szervezetéromi református iskolában tanult. Szülei
nek az elnöke.
hitvallását folytatta: vidékünkön sikeresen
A zselízi rendezvény három fő témára
tevékenykedett
Garamszentgyörgyön,
épült: Kiss Beáta, az MKP járási elnöke, orCsatán, Zselízen, és mindenütt a nemzet
szágos elnökségi tagja egy általános aktunapszámosait gyarapította. Tevékenységéért
álpolitikai helyzetelemzést tartott; Csenger
2009-ben Zselíz város polgármesteri díjáTibor, Nyitra megyei képviselő kerületi
ban részesült.
szintű ügyekről, Nagy Géza, Zselíz alpolJelentős része volt a zselízi körzeti szagármestere pedig régiós aktualitásokról
valóversenyek színvonalának emelésében.
számolt be. Az egyes blokkokban meganA fiatalok felkészítésével küzdött környenyi probléma és megoldásra váró téma
zetünk sivársága ellen. Szolgálatról szólt az
merült fel, melyekre a párt konkrét jaegész élete: a versek, a népi táncok, a színdavaslatokat kínál. Berényi József személyesen
rabok kultúránk szerves részei, amelyekben
mutatta be a történelmi jelentőségű ún.
otthon érezte magát. Egy igazi versműhelyt
önrendelkezési koncepciót, mely stratéműködtetett. Generációk szemében legengiai dokumentum aprólékosan taglalja
dás alakja volt a szakmának. Amíg egészséDél-Szlovákia gazdasági, szociális és
ge engedte, a fellépésekre mindig elkísérte
kulturális felzárkóztatását. Ezt egészíti
ki a Farkas Iván által kidolgozott
Baross Gábor Terv, így ezekre alapozva fogja összeállítani az MKP
Lapunk májusi számában az Aranydiplomák, elismea 2016-os választási programját.
rő oklevelek Nyitrán – zselízieknek is című írásban
A felvezető beszámolók után
beszámoltunk – többek közt – arról, hogy néhány
élénk diskurzus alakult ki, mezselízi pedagógus aranydiplomát vehetett át a nyitrai
lyen nagyon sokan kifejtették Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulvéleményüket, nézeteiket az el- mányok Karán. A cikk megjelenése után többen is kihangzottakról és egyéb témákról. fogásolták, hogy a lista hiányos volt, ezért ezen az úton
A találkozón részt vett több közöljük, hogy a névjegyzéket a szervezőktől kaptuk.
regionális politikus, környékbéli Utólag megtudtuk, hogy a listán csak azok neve szerepolgármester, képviselő, szerve- pelt, akik részt vettek az ünnepélyen. Akik valamilyen
zet és intézményvezető, többek oknál fogva nem mehettek el, postán kapták meg diploközt Zselíz város polgármestere, májukat. Az aranydiplomát „alanyi jogon” kiérdemelte
mindenki, aki 1963-ban, 1964-ben és 1965-ben szerzett
Juhász András is.
Nyitrán tanítói ill. tanári oklevelet.
–hg–
(tsák, fotó: Sloboda Sándor)

Kiegészítés

Június 1-jén tartották Juhász Sylvia alkotói
kiállításának tárlatát a Magyar Házban. Ahogy a kiállítás címe – Női csábítás – is jelezte,
a képek enyhén provokálóak, és olykor már-már az absztrakcióba hajlóak voltak.
„Ezekben a képekben benne van az énem, a
világról alkotott képem, a belsőm“ – jelentette
ki a szerző bevezető beszédében, majd hagyta,
hogy képei beszéljenek helyette. A kiállítóterembe való belépés előtt számos jókívánságot
fogadott a rendezvényen részt vevő vendégtől
– családtagtól, baráttól, ismerőstől. A zenét
a F. Schubert művészeti alapiskola növendékei
biztosították, a művészt Magdaléna Holková és
Csonka Ákos méltatta.
(šh, foto: op)

növendékeit. Személye úgy hozzátartozott a
szavalóversenyekhez, mint a bíráló bizottságok tagjai.
Nem csak nyugdíjasként, hanem még
a nyolcadik X-en túl is – bottal a kezében
– érdeklődéssel figyelte növendékei teljesítményét. A zselízi versbarátok találkozóinak is rendszeres résztvevője volt.
Magdika olyan gyorsan távozott, hogy
kedvenc versesköteteit sem vitte magával.
Kérje meg az angyalokat, hogy legkedvesebb könyvét: Ady összes verseinek gyűjteményét vigyék fel a mennyei mezőkre, hogy
lakói is gyönyörködjenek ezekben a remek
alkotásokban.
Lélekemelő verstanítást és élményekben
gazdag előadásokat!
Gunyics János

BAJKAY MAGDOLNA 1930–2015

Z s e l í z i s i k erek
A Nyitrai Járási Hivatal minden évben
járási atlétikai versenyt szervez az alapiskolás tanulók számára. Az előző években járásunkban ezeket a versenyeket a garamkálnai
alapiskola rendezte, idén a hivatal tanügyi
osztálya az ipolysági tanügyi hivatal bonyolította le a rendezvényt május 27-én az
ipolysági városi sportpályán. Bár a versenyzők és a tanárok tartottak az új környezettől,
végül mindannyiukat kellemesen meglepte
a színvonalas szervezés és a verseny nívója.
A szervezők neves vendégeket – egykori olimpiai résztvevőket – hívtak meg
a rendezvényre: Mária Mračnovát, Peter
Korčokot, a Szlovák Atlétikai Szövetség
elnökét és Ivan Čiernyt, a szlovák olimpiai
klubok szövetségének elnökét. A díszvendégek növelték a rendezvény színvonalát, és
motiválóan hatottak a versenyzőkre.
Városunkat a helyi szlovák és magyar
tanítási nyelvű alapiskola tanulói képviselték. A magyar alapiskolát Botta Ádám (3.
helyezés magasugrásban), Henczi Gergely
(4. helyezés 60 méteres futásban, 6. helyezés
300 méteres futásban), Horváth Roderik,
Sluka Péter, Molnár Adrián, Gaál Boglárka
(3. helyezés krikettlabda-dobásban) képviselte, valamint a Holop Veronika, Valenteje
Jessika, Lešťan Annabella, Gaál Boglárka
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Szavazzunk a zselízi projektre!
A Matica slovenská és az Antifasiszta Harcosok Szlovák Szövetségének helyi szervezete a
várossal karöltve Zselíz két eltűnt kincsét – az Ernestina-hidat és a kisvasutat – szeretné életre hívni. A két emlékről fából készítenének kicsinyített utánzatokat, amelyeket közterületen
helyeznének el. Ilyen céllal jelentkeztek az Orange Alapítvány Esély a régiójának idei támogatási programjába. Az országos kiírásba 277 pályázatot neveztek be, ebből 48 kap támogatást.
Köztük van a zselízi projekt is, amely a 10 legérdekesebb kezdeményezés közé is bekerült.
A nyertes pályázatról kidolgozója, Gabriela Bieliková városi alkalmazott tájékoztatott:
„A projekt lényege, hogy az Ernestina-hídról és a kisvasút mozdonyáról kicsinyített másolat
készül, amelyet egy rendezett lakótelepi közterületen helyezünk el. A játszótéri elemekként
funkcionáló utánzatokat a Napfény utcai társasház mögött szereljük fel. A területet a kérvényező szervezetek önkéntesek együttműködésével társadalmi munka formájában rendezik. A
projektben megítélt 2000 eurós támogatást az utánzatok elkészítésére és a terület rendezésére
használják fel.”
A 10 legjobb pályázatra szavazni is lehet az Orange Alapítvány facebook-profilján
(www.facebook.com/NadaciaOrange). A három legtöbb szavazatot elérő pályázat a megítélt
összegen felül további 500 eurós támogatásban részesül.
(ik)

Harminc éves a művészeti alapiskola
1→

igazgatója, Peter Ščipák, a csehországi Zlaté
Hory-i Franz Schubert művészeti alapiskola
igazgatója további évfordulóról, a Schubert
nevét viselő művészeti alapiskolák tizenöt
éves kölcsönös együttműködéséről szólt.
A gratulálókhoz csatlakoztak a város vezetésének jelenlevő tagjai is, Juhász András
polgármesterrel az élen, valamint a zselízi
iskolák igazgatói. Többen megemlítették
azt a sok sikert, amelyet az iskola diákjai
jegyeznek az országos és a nemzetközi versenyeken, valamint a volt növendékek sikereit,
akik azóta is eredményesen hódolnak művészetüknek. A kiállítók és a fellépők között a
volt növendékek nevei is felbukkantak. A

különféle műfajt felvonultató koncerten fellépett Balla Ádám klarinéton, Mézes Angéla
és Attila négykezes zongorajátékot mutatott
be, Luky Zsanett, Horváth Diana és Javorka
Ildikó énekelt, de nem hiányzott a tehetséges
Ľudovít Štefanec szaxofonos sem és további
énekesek, zenészek és táncosok.
Meg lehetne számolni, hogy a három évtized
alatt hányan látogatták a zselízi művészeti
alapiskolát, számszerűen azonban nem
mutatható ki, nem mérhető, hogy mennyi
érzelmet, érzést, szép emléket vittek a növendékek pedagógusaiknak köszönhetően az
életbe, hogy aztán maguk is terjesszék azokat
környezetükben.
(šh)

„Zenei varázslat”
egy jubileumi hangversenyen

Már önmagában az is említésre méltó, ha egy olyan városkában, mint Zselíz, egy művészeti iskola megünnepelheti a harmincadik születésnapját. Ám hogy egy születésnapi hangverseny ennyire átlagon felülire sikeredjen, az nem mindennapi. A mai és az egykori növendékek
egyaránt kitettek magukért. Ritkán hallhat az ember olyan nagyszerű triót (ráadásul énekkari,
zenekari háttérrel), amelyben három „profi hang” énekel. Horváth Diána, Luky Zsanett és
Javorka Ildikó mindenkit elkápráztatott. A zselízi fúvósiskolának már híre van. Most – többek közt – Balla Ádám és Ľudovít Štefanec (no meg tanáruk: Ľubomír Neviďanský) hitette el
a közönséggel, hogy nem is olyan nehéz, amit előadnak. Pedig igencsak igényes, technikai
virtuozitást kívánó műveket adtak elő, csakhogy olyan könnyedén, amitől a nézőtéren ülő
nem érzi a gyakorlások izzadságszagát. Amikor Mézes Angéla és Mézes Attila Schubert négykezes Katonaindulóját játszotta, föltettem magamban a kérdést: „Lehetséges, hogy az ikreknek
ilyenkor a szíve is egyszerre dobban?” Mert az ujjaik óramű pontossággal ütötték a kemény
katonaritmust, és hajszálpontosan egyszerre fogták magukat vissza ott, ahol még jó nevű
művészek is képesek „elszaladni”.
Elnézést kell kérnem a fellépőktől és az Olvasóktól, de soraimat nem tudósításnak szántam. Tehát korántsem pontos, kielégítő. Nem szép tőlem, hogy nem jegyeztem meg a fiúcska
nevét, aki meglepő tisztasággal énekelt szólóban és fujarakísérettel is. (Tudom, a fujara magyarul pásztorsíp, de – szerintem – ez nem elég találó fordítás.)
Jó, ha a közönség előadás közben nem azon töri a fejét, hogy hány kemény gyakorlóóra
kell ahhoz, míg a „hegedűcincogásból”, a gitárhúrok ujjfájdító lefogásából, a cérnavékony,
hamiskás gyermekhangokból élvezhető produkció lesz. De legalább ilyenkor, az ünnepi pillanatok után hajtsunk fejet a pedagógusok és az iskolaigazgató munkája előtt! Ők a semmiből
teremtenek művészetet; a tehetséges, de még gyakorlatlan gyermekekből művészeket.
Horváth Géza

A borüzem területe
rövidesen felélénkül
Az egykori borüzem területe a közeljövőben megváltozik. Ezt szeretné a terület
tulajdonosa, aki május végén erről tájékoztatta a városi képviselőket. Nagy valószínűséggel polgári hasznosítását tervezik.
Vladimír
Benda
kijelentette, hogy
2008-ban látott napvilágot az a tervezet,
amely a terület ipari hasznosítását tervezte logisztikai és a raktározási célokra.
„2009-ben azonban ezek a tervek egyik
napról a másikra szertefoszlottak. Az
eredeti szándékot felül kellett vizsgálni.
Ez egy nagyszerű terület, kár lenne nem
kihasználni, marad a kérdés: „Hogyan?”.
Két lehetőség mutatkozik. Az egyik a létesítmény ipari hasznosítása, összhangban
a város területrendezési tervével. A másik
eshetőség, hogy kérjük a területrendezési
terv megváltoztatását, és polgári célokra
használjuk a területet. Mi inkább erre a
második alternatívára hajlanánk” – vázolta jövőbeli terveiket az egykori borüzem
jelenlegi tulajdonosa. Mikor valósul meg
mindez, közelebbről nem részletezte, de
abban az értelemben fejezte ki magát, hogy
a zselízi ingatlan kérdésének megoldását
elsődleges feladatként kezeli.
(ik)

Nap, széna…
Alsó-Garam Mente
Vásárok szervezése, kézművesek
részvétele a kiállításokon, de népviseletek vagy hangszerek
beszerzése,
propagációs anyagok kiadása, szobrok,
emléktáblák felújítása vagy állítása, közterületek revitalizációja. Ilyen és hasonló aktivitásokat támogatnak a regionális
pályázati programból, melyet június
elején hirdettek meg.
Az Alsó-Garam Menti Fejlesztési Partnerség polgári társulás pályázati felhívást
tett közzé. A Nap, széna… Alsó-Garam
Mente pályázati programban támogatást
nyújt kisvállalkozásoknak, egyesületi tevékenységre, hagyományőrzésre, környezetszépítésre. Az érdeklődők mindhárom
területen maximum 300 eurót kaphatnak
projektenként, a pályázati programban
összesen 6500 eurót osztanak szét. A
vissza nem térítendő támogatás kérelmezőinek minimálisan 10 százalékos
önrészt kell vállalniuk. A kisvállalkozók, a
szak- és polgári társulások, egyházak vagy
kulturális-társadalmi szervezetek soraiból
kikerült igénylőknek június 30-ig kell
benyújtaniuk pályázatukat a következő
címen: Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo, Mestský úrad
Želiezovce, SNP 2, 2. emelet, č. d. 35, 937
01 Želiezovce.
(ik)
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Lehetőség a főtér
tulajdonjogi tisztázására

Talán furcsán hangzik, bár a telekügyekben jártasok számára talán nem is, hogy
a legismertebb városi közterület – a főtér
– nincs teljes egészében a város tulajdonában. Talán azon sem fogunk csodálkozni,
hogy a katolikus templom melletti terület
nem az egyházé. Az a terület a városé, a
főtér egy része pedig az egyház tulajdona.
Ezt a helyzetet szeretné megoldani Stanislav Illéš zselízi esperes-plébános, aki kezdeményezte, hogy a két szervezet hajtson
végre telekcserét. „A zselízi egyházközség a
tulajdonosa a főtér kb. egy negyedének, de
ezt a területet sehogy sem tudja hasznosítani. Másrészt a város birtokolja a templom
közvetlen közelében található parcellákat,
tehát ha csak kilépünk a templomból, már
városi területen vagyunk. Ez okból kérvényeztem a telekcserét, amely során amolyan

Maradtak a hiányosságok
A Rákóczi utcai új lakóházakban a
hiányosságok eltávolításának ellenőrzésén az
Innovia cég képviselőin kívül jelen voltak a
városi képviselő-testület képviselői is: Pavol
Ivan, Baka Lajos, Norbert Šuchter és Turza
Irén, a bel- és szociálisügyi részleg vezetője,
Félix Béla, a városi vagyonkezelő részleg
vezetője, Kalló Béla, a városi hivatal építési
osztályának munkatársa valamint Jitka
Buchlovičová, az építési hivatal referense. A
négytagú bizottság nekilátott a munkának,
feladatuk az volt, hogy összeírják azokat a
hibákat és hiányosságokat, melyeket az
építkezés megvalósítójának még azelőtt
el kell távolítania, hogy a város átvenné
a lakóházakat.
Kalló
Béla:
„Átnézünk
minden
helyiséget, konyhaszekrényt, vakolatot,
festést, csempét, ajtót, ablakot, berendezést,
elektromos
vezetéket,
vízvezetéket,
csatornázást... Minden hibát, hiányosságot
egyenként és kompromisszum nélkül
feljegyzünk, ezért nehéz megítélni, meddig
tart a munkánk”.

A leggyakoribb hibákról és hiányosságokról
Jitka Buchlovičová beszélt: „Leggyakrabban
az ablakok burkolata sérült, a villanytűzhely
valamely tartozéka hiányzik, a vakolat

igényel csiszolást, légbuborékok vannak a
mennyezeten, találtunk rossz minőségű ajtót,
horpadt vagy törött ajtókeretet, a hajópadló
körül rossz minőségű szegélylécet... Volt ahol
olyan ablakpárkányt találtunk, amely befelé
lejtett.”
(šh)

Beruházási ajánlat hazai vállalkozótól

természetes határt a meglevő járda alkotna”
– mondta el az esperes.
Az egyházközség a főtéren tulajdonában
levő 485 m2 területért 1229 m2 telket kér a
templom szomszédságában. Az eltérő kiterjedésből adódó különbségek pénzügyi vagy
egyéb kiegyenlítése a kérvény szerint megegyezés tárgyát alkotná, a pontos területek
pedig a geometriai tervekben határozhatók
meg. A telekcsere kérdésével a városi képviselő-testület is foglalkozott májusi ülésén.
A képviselők egy része hajlott arra, hogy
Nagy Géza polgármester-helyettes javaslatára 1:1 területarányú telkek cseréljenek
gazdát, tehát a város csupán a templom közvetlen közelében levő telkeket adná cserébe,
a távolabbiakat nem. A telekcserét Polka Pál
képviselő is támogatta, aki elmondta: meg
tudná érteni, ha az egyház valami módon
elkerítené az épületet, mert a falainál sokan
végzik szükségüket. Figyelmeztet arra, hogy
a templom környékére és a főtérre bizonyos
kegyelettel kellene tekintenünk, mert 1720ig temető volt itt. A testület támogatta a
telekcsere előkészületeit, döntés ez év augusztusában várható.
(ik )

Garammikolán lakásépítésre készülnek – tájékozta a nagyméretű felirat a helyi
építőanyag-kereskedés homlokzatán, amely sok zselízi lakos kíváncsiságát felkeltette.
A kezdeményezés mögött Hasznos Miroslav helyi vállalkozó áll. Javaslata, amely a lakásépítés mellett további, magán- és közszféra együttműködésén alapuló beruházásokra
irányul, a pénzügyi és részben az építésügyi bizottság ülésén hangzott el.
„A bizottsági üléseken egy, városfejlesztési projekteket érintő magán-közszféra típusú
együttműködési javaslatot terjesztettem elő. Vállalkozói részről több tízmilliós beruházásról
van szó”– mondta el a zselízi vállalkozó. A bizottsági ülésen 6 lehetséges együttműködési
területet jelölt meg (egy új óvoda építése Garammikolán, a közvilágítás felújítása, csatornahálózat-kiépítés, szociális lakások építése az Állami Lakásfejlesztési Alap támogatásával,
a városközpont beépítése és a kastély felújítása), amelyeknek köszönhetően a város egész
területén folyna fejlesztés. A legnagyobb beruházás a városközpont beépítése lenne. „E
kérdésben a város képviselőivel folytatott előzetes tárgyalások során egyetértettünk abban,
hogy a központban többrendeltetésű épületek álljanak. A szociális lakások terveink szerint
a városrészekben épülnének. Garammikolán 16–22 lakás, Szódón és Nagypusztán 8–8 lakás épülne. Ez ügyben már igény is mutatkozik. A lakások egy része eladással, másik része
hosszú távú bérlet formájában hasznosulna” – tájékoztatott Hasznos Miroslav. Hozzátette:
a projektek megvalósítása során a résztvevő vállalatok maximálisan igyekeznének a város
igényeit kielégíteni, és a pénzek nagy része EU-s alapokból származna. A javaslatról szó volt
az önkormányzat munkaértekezletén is, amelyet lapzárta után tartottak.
(ik)

Fejlesztési program a bizottságokban
A városfejlesztés stratégiai tervének javaslata volt a fő téma a belügyi és szociális, valamint a kulturális bizottság együttes ülésén május 25-én, hétfőn. A találkozón részt
vett a város polgármestere, Juhász András
és a városi hivatal elöljárója, Csicsman Diana. Szó esett a létező szolgáltatások javításáról, ill. újak indításáról, mint pl. az idősek
napközije, a roma gyerekekkel való munka,
az alapok kihasználása mellett. A bizottságok tagjai szóltak arról is, hogy szükség
lenne egy szociális terepmunkásra, a városi
szükségszállás felújítására, de szó esett a

temetkezési szolgáltatások problémaköréről is. Annak ellenére, hogy a kulturális
bizottságból csak az elnök, Polka Pál volt
jelen, javaslat hangzott el városi galéria,
valamint kreatív központ megalakulására
is. Felmerült a nem kommersz kultúra
támogatásának és a múzeumi homlokzat
javításának kérdése is. Az elöljáró azt is
megemlítette, hogy a városfejlesztés stratégiai tervének előterjesztett javaslata csupán munkaanyag, amit a bizottságok, ill. a
képviselők javaslatai, megjegyzései alapján
még átdolgoznak.
(šh)
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letének energetikai igényességét.
6. cél: Növelni az óvodákban a gyerekek beiskolázását és alkalmas helyiségeket biztosítani az iskoláskor előtti nevelésre.
Feladat:
• Javítani az iskoláskor előtti nevelés művelésének
feltételeit.
• Új óvodát építeni.
7. cél: Javítani a tanulók képességeit a város alapiskoláiban folyó oktatási-nevelési folyamat feltételeinek javításával.
Feladat:
• Javítani és korszerűsíteni az alapiskolák nyelvi
laboratóriumainak, szaktantermeinek és laboratóriumainak felszereltségét.
• A T18-as tornaterem körül új parkolóhelyek létesítésével és a központi hőforrásra való csatlakoztatásával építési-műszaki átalakításokat végezni,
javítani az infrastruktúrát, elvégezni a Komenský
utcai iskolaépületek felújítását és korszerűsítését
azzal a céllal, hogy új tantermekben vezethessék be
az oktatás és nevelés új formáit,
• A jövő nemzedéke számára oktatási programok
megvalósítása.
8. cél: Javítani a város területén a környezet minőségét.
Feladat:
• Növelni a zöldövezetek területét a városban, és
javítani a minőségüket.
• Optimálisabbá tenni a hulladékgazdálkodás rendszerét.
• Közterület-takarítási programot vezetni be a városon áthaladó főút mentén.
• Növelni a város lakosainak környezettudatosságát.
• Létrehozni partnerségeket a Garam melletti és
mögötti kertek környékén egy kerékpárút meg-

építésére, a Schubert-parkban járdák építésére, és
megvalósítani ezt a szándékot.
• Parkolóhelyeket építeni a park Schubert utcai
bejáratánál, a városi piactér mellett és a város tulajdonában levő további épületek mellett.
• Gyűjtőudvart építeni az osztályozott szemét
gyűjtésére.
• Kialakítani a feltételeket a Schubert és a Rozmaring utca valamint a Tergenye felé vezető
harmadosztályú út kereszteződésének megoldására.
• Időszerűbbé tenni a város területén a statikus
és dinamikus közlekedési megoldásokat, különös
tekintettel az óvodák és iskolák környékére.
9. cél: Lehetőségeket kialakítani, bővíteni a kínálatot a város lakosainak és látogatóinak a szabadidő
eltöltésére, aktív résztvevőként bekapcsolni őket a
város kulturális és sportéletébe.
Feladat:
• Kidolgozni a helyi amatőr kultúra támogatási
programját.
• Felélénkíteni, megőrizni és megerősíteni a város és
a régió lakosainak kulturális identitását, a kulturális
és társadalmi események (ünnepségek, vásárok,
búcsú stb.) segítségével.
• Javítani a polgári ügyek testületének színvonalát.
• Kialakítani egy egész évben működő kulturális és
szabadidőközpontot.
• Partnerségeket létrehozni a kultúrház helyiségeinek felújítására.
• Programot alkotni a városi sportélet támogatására.
• Partnerségeket létrehozni a T18-as sportcsarnok
felújítására.
• Kiépíteni egy atipikus méretű többfunkciós sportpályát Szódón.
• Kiépíteni egy többrendeltetésű sportpályát a
stadionon.

10. cél: Nyitott, transzparens, demokratikus,
hatékony és gazdaságos városigazgatás kialakítása.
A város korlátozott emberi és anyagi forrásokkal rendelkezik. A felhívás a városfejlesztésre, a
partnerségek kialakítására, a hatékony döntéshozatalra a környezet alapos ismeretét igényli,
megköveteli a helyi sajátságok megértését. A demokratikus igazgatás sikere szorosan összefügg
a nyitottság és a párbeszéd kulturáltságával.
Feladat:
• Átláthatóan, felelősségteljesen és jogszerűen döntéseket hozni a helyi politika alakításakor.
• Minden döntés alkalmával mérlegelni kell az
elfogadott megoldás hatékonyságának és gazdaságosságának mértékét, a lakosok kedvezményezettségének mértékét.
• Minél magasabb szintű szervezettséget elérni a
hivatalos eljárásban, az alkalmazottak tervezett tevékenységének meghatározásával és biztosításával,
a város minden alapvető céljának és szándékának
megvalósítása alkalmával.
• A hivatalnokok minőségi munkáját biztosító
elemek bevezetése – minőségbiztosítási rendszer
segítségével.
• Bevonni és bekapcsolni a lakosokat a nyilvános
politika alkotásába, ami hatással van az életükre,
valamint magába a döntéshozatalba is a konzultációs folyamat feltételeinek megteremtésével.
• A törvényben kötelezett kereteken túl biztosítani
az önkéntes tájékoztatást.
• A város gazdaságának központosításával láthatóvá
tenni a közpénzek felhasználását, a rendelkezésre álló
adatok összességének biztosításával.
• A város vagyonának állapotáról és mozgásáról átlátható tájékoztatást adni, hasonlóan a bevételekről
és a költségvetés anyagi összefüggéseiről.

Ki a vagány a vidéken? – tehetségkutató verseny a kultúrházban
Harmadik éve szervezi meg a Via
Nova ICS a Ki a vagány a vidéken?
nevű népszerű tehetségkutató versenyét. A versenyt a hagyományoknak
megfelelően idén is a zselízi kultúrházban rendezték meg május 15-én.
Hat iskola mintegy 50 versenyzője csillogtatta meg tudását tánc, ének
és hangszeres játék kategóriában. A
produkciókat 4 tagú szakmai zsűri
értékelte. A bíráló bizottságnak az
előző évekhez hasonlóan idén is oszlopos tagja volt Vadkerti Imre énekes.
Továbbá zsűrizett még Kluch Lenke
tánctanár, Mészáros György jazzzenész és Kovács Péter főporondmester is. Az egyes szaktekintélyek
igencsak komoly kihívás elé lettek
állítva idén is, hiszen az alapiskolások
színvonalasabbnál
színvonalasabb
produkciókkal rukkoltak elő. Végül
komoly dilemmák után, csak sikerült
megegyezniük a rangsorolásban, ám
némely esetben kompromisszumos
megosztott helyezéseket is kiosztottak.
Az alsó tagozatosok tánc kategóriájában a zselízi alapiskola
növendékei vihették el az első díjat
hastánc-produkciójukkal, másodikok

pedig a csatai Romane Jile Közösségi
Ház tagjai lettek. A felső tagozatosok
tánc kategóriájában az érsekkétyi
Girls formáció diadalmaskodott. A
második helyen pedig a sárói Ficánka táncegyüttes és a Kétyi Jányok
csoport osztozott meg. A dobogó
harmadik fokára a zselízi Happy Girls
állhatott fel végül. Ének kategóriában
sem volt egyszerű a helyzet, hisz ott
szintén ketten osztoztak a második
helyen. Méghozzá két iú hölgy, a
kétyi Baka Rebeka és a farnadi Balázs
Noémi. A győztes pedig egy apró kislány, Molnár Ibolya lett, aki hangjával
és lehengerlő előadásával valósággal
elkápráztatta a nagyérdemű közönséget. Hangszer kategóriában csak
két iskola: Érsekkéty és Ipolyszakállos
mérte össze tudását. Kétyről egy színvonalas zongorajátékot hallhattunk,
míg a szakállosiak citerajátékukat
mutatták be. A zsűri ugyan Németh
Dóra zongorajátékának ítélte oda az
első díjat, ám kompenzációképpen a
szakállosiak kapták a verseny különdíját.
A tehetségkutató rangját jelzi,
hogy illusztris vendégek is megtekintették azt, méghozzá az RTL Klub

csatornájának munkatársai, akik egy
hamarosan induló műsorhoz keresnek tehetséges magyar fiatalokat. „Leírhatatlan érzés ennyi csillogó szemet

– nyilatkozta Csonka Ákos, a verseny
egyik szervezője.
A rendezvény a Nyitra Megyei
Önkormányzat Támogatásával való-

látni. Hihetetlen erővel tud feltölteni
mindannyiunkat, hogy ennyi mindenkinek tudunk örömet szerezni
rendezvényünkkel. Az iúsági szervezet munkája ugyan nagyon sokrétű,
ám szívügyünknek érezzük, hogy a
fiatal generációval is foglalkozzunk,
hisz ők jelentik közösségünk jövőjét”

sult meg. A fiatalok őszinte hálájukat
fejezték ki állandó áldozatkész segítőiknek is: a Rákóczi Szövetségnek,
a Mira Office vállalatnak és a Családi
Könyvklubnak, akik felismerve az ügy
fontosságát évről-évre értékes ajándékokkal támogatják a versenyzők díjazását.
(tsák)
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Készülőben
a fejlesztési terv

Májusban Stratégiai városfejlesztési terv
a 2014–2018-as időszakra elnevezés alatt
bemutatták a város új fejlesztési tervét
a bizottságokban és a képviselő-testületben.
A stratégiai dokumentum10 fő célt tűz ki,
mindegyik több feladatra bontódik. Az
összes fórumon, ahol a tervet bemutatták,
a résztvevők megegyeztek abban, hogy
sikerként könyvelhetjük el, ha a kitűzött
feladatok legalább egy részét sikerül
megvalósítani. A vitázók olykor egyenesen
versengtek
abban, ki
a toleránsabb
a lehető legkisebb mértékű sikerességi
mutató elfogadásának kérdésében, így
a figyelmes hallgató megtudta: városunk
már akkor sikeres időszakot tudhat majd
maga mögött, ha a kitűzött feladatok
10–50 százalékát sikerül teljesíteni. Másrészt
a tényekkel és valósággal alátámasztott,
elsősorban
pénzügyi
korlátok
sem
gátolták meg a hozzászólókat abban, hogy
– leggyakrabban helyénvaló - további
fejlesztési
prioritásokat
javasoljanak.
Bár, tisztán logikai szempontok alapján:
egy meghatározott volumenű fejlesztési
tevékenység esetén minden további – nem
teljesített – feladat csökkenti a sikerességi
arányt. De ez csupán elmélet, a lakosok
nem aránnyal mérnek, hanem abszolút
számokkal, sőt, sok esetben az elvégzett
munkából szerzett benyomásaikkal.
A májusi önkormányzati ülésen több
konkrét kiegészítési javaslat is elhangzott,
megemlítünk néhányat: ügyfélkapcsolati
iroda kiépítése a városházán, a magyar
alapiskola
felújítása,
a parkolóhelyek
rendezése
a Kínai-negyedben,
padok
felszerelése
a központban,
további
játszóterek létesítése, további parkolási
lehetőségek biztosítása a főúton, a város két
fő útkereszteződésének körforgalmasítása,
útfelújítási terv készítése a csatornahálózatépítés utáni időszakra, a múzeum homlokzatának felújítása, galéria létesítése, a zselízi
ravatalozó felújítása, a városi menedékház
kihasználatlan helyiségeinek hasznosítása,
parkoló építése a Magyar Háznál, a volt
gimnázium épületének hasznosítása, járdapótlás a Schubert utca egy részén. Emellett,
ahogy a polgármester elmondta, a város
még évekig havi 30 ezer eurót fizet korábbi
hiteleinek törlesztésére.
A képviselő-testület
döntésén
áll,
melyik utat választja: egy szerényebb – és
teljesíthetőbb – fejlesztési tervet fogad-e el,
vagy egy olyat, amelyben az összes javaslat
helyt kap, ugyanakkor nem támaszt vele
szemben túlzott elvárásokat. És mivel a 10.
cél a nyitott és átlátható városigazgatásról
szól, a Stratégiai városfejlesztési terv
javaslatát lapunkban is közöljük, hiszen a jó
ötletek mindig jól jönnek.
Levicky László

Zselíz város stratégiai fejlesztési terve
Zselíz város stratégiai fejlesztési terve középlejáratú fejlesztési dokumentum, mely tartalmazza
a város polgármesterének és a városi képviselőtestület választott képviselőinek komplex elképzelését a 2014–2018-as választási időszakban a
városfejlesztés szempontjából reális lehetőségekről
és a prioritást élvező problémák és szükségletek
megoldásáról.
STRATÉGIAI IRÁNYVONAL: Zselíz város egy
partnerségi program alapján hatékonyan együttműködik mikrorégióbeli partnereivel, aktívabban
áll hozzá a város és a régió fejlesztéséhez, azzal
a céllal, hogy elősegítse a gyarapodást és a foglalkoztatottságot, javítsa az alapiskolások képességeit, támogassa a jövő nemzedék helyi és kreatív
kultúráját, a sportot, a szabadidős tevékenységet, a
minőségi szociális szolgáltatásokat és a közterületek kulturáltságát, a zöld infrastruktúra elemeinek
a kiépítésével.
SPECIFIKUS CÉLOK:
1. cél: Az elemzéstől a tettekig.
Az európai strukturális és beruházási alapok új
kihasználásának a 2014–2020-as időszakban a
területre integrált beruházó jellege van. Az Integrált Operatív Program 2014–2020-as stratégiájából
és céljaiból kiinduló Nyitrai megyei fejlesztési stratégiai dokumentum részleteinek nyomon követése
és véleményezése Zselíz számára nélkülözhetetlen,
mert a beruházási prioritások a konkrét területre
irányulnak, amely aztán az adott prioritás szempontjából nagyobb potenciállal bír, így a további
fejlődés motorjává válik, ami hatással lesz a lakosok széles körére.
Feladat:
• Elemezni az emberi lehetőségek és a szociális tőke
hatását a zselízi körzetben élők életminőségére (23
km).
• Elemezni a Nyitrai Kerületi Önkormányzat 2014–
2020-as stratégiai és marketingfejlesztési tervét.
• Elemezni a Nyitrai Kerületi Önkormányzat
2014–2020-as fejlesztési céljainak megvalósíthatóságát és a klímaváltozás területi hatásáról készült
környezetvédelmi tanulmányt.
• Elemezni a Nyitrai Kerületi Önkormányzat újrahasznosítható energiaforrások kihasználási és
fejlesztési tervét a 2014–2020-as időszakban.
• Elemezni a Nyitrai kerület innovációs lehetőségeinek fejlesztési stratégiáját.
• Megismerkedni a Nyitrai kerület többrendeltetésű mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztési
koncepciójával.
• Figyelemmel kísérni a Nyitrai kerület beruházási
prioritásait, felkészülten várni a pályázati felhívásokat, kihasználni a pályázatok, eurós alapok által
nyújtott rendszer forrásait és egyéb lehetőségeket.
• Partnerségeket kialakítani a zselízi körzet községeivel (23 km-es körzetben), azzal a céllal, hogy
javuljanak a kapcsolatok a vidéki fejlesztési és kulturális központokkal, lehetővé tenni a hatékonyabb
és jobb minőségű hozzáférést a közszolgáltatásokhoz, javítani az életszínvonalat a mikrorégióban,
különös tekintettel a környezetvédelemre, növelni
a foglalkoztatottságot, a vállalkozások és az innovációk támogatásával.
• Meghatározni az együttműködés alapelveit, a
mikrorégió számára elsődleges tevékenységek
területét.
• Bemutatni, propagálni és terjeszteni a mikrorégiós együttműködés alapelveit, hogy a területfejlesztés szükségességét elfogadják és megértsék
a lakosok.

2. cél: Megállítani a városban az elnéptelenedést, és
javítani a lakosok demográfiai összetételét.
Feladat:
• Megerősíteni a város belső integritását, az
egészséges lokálpatriotizmust és a helyiek
polgári tudatosságát, megnyílni kifelé és részt
vállalni a helyi önkormányzat feladatainak
megoldásából.
• Kidolgozni az együttműködési programot a
város polgármestere, a városi képviselő-testület
képviselői és a városi hivatal vezetősége valamint
a polgári társulások, kulturális szervezetek, iskolai
klubok, az idősek, a városrészek lakosai és a város
területén működő politikai mozgalmak között.
3. cél: Kialakítani a feltételeket a már létező munkalehetőségek megtartására és új munkalehetőségek megteremtésére.
Feladat:
• Kidolgozni egy komplex városfejlesztési tervet
valamint Zselíz területfejlesztési tervét.
• Kidolgozni a városfejlesztés marketingstratégiáját,
beruházásra alkalmas területként bemutatva.
• Kialakítani a feltételeket a Selyz-Bútor K.
társaság területére és a termelőüzemébe vezető
bekötőút kiépítésére, azzal a céllal, hogy a vállalat
terjeszkedni tudjon, és további munkahelyeket
létesíthessen.
• Kialakítani a feltételeket a V1 termelési terület
műszaki infrastruktúrájának kiépítésére.
• Támogatni az Esterházy-kastélyban egy kreatív
központ kialakítását, hogy támogathatóak legyenek a kreatív iparban tevékenykedő vállalkozások.
• Támogatni a városi múzeum mellett egy kreatív
központ kialakítását egy udvari színpad kialakításával.
4. cél: Növelni az élet, egészség és vagyonvédelmet a
károsodás és megsemmisítés ellen.
Feladat:
• Kidolgozni a nyilvánosság bevonását az élet-,
egészség- és vagyonvédelmi programba.
• Hatékonyabbá tenni a városi rendőrség tevékenységét, az állami rendőrséggel együttműködve.
• Javítani a közvilágítást a biztonság szempontjából
legveszélyeztetettebb közterületeken, és intenzívebbé tenni a közvilágítást a város egész területén.
• Megteremteni a feltételeket az egész város területén a csatornahálózat kiépítésére.
• Védett műhelyt létesíteni három alkalmazottal a
város vagyonának figyelésére, a városi rendőrség
székhelyén és a szükségszálláson.
5. cél: Javítani a lakhatás feltételeit, a szociális
szolgáltatásokat, bővíteni további szolgáltatások
kínálatát az idősek, betegek és egészségkárosodott
polgárok igényei szerint.
Feladat:
• Biztosítani árban elérhető városi bérlakásokat.
• Feltételeket teremteni a központi városi övezet
kiépítésére, a többrendeltetésű házak és pihenőövezetek építésére.
• Növelni a város területén nyújtott szociális szolgáltatások köz- és magán szolgáltatói koordinációjának hatékonyságát.
• Kidolgozni a város szociális szolgáltatásainak
közösségi tervét.
• Hatékony terepmunkát, szociális munkát és
közösségi tevékenységet végezni.
• Jobb minőségűvé tenni az alacsony komfortú
lakhatást a város szükségszállásán.
• Kialakítani a lakhatási feltételeket az egykori
munkásszállóban.
• A nyílászárók cseréjével csökkenteni a DOS épü-
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A város idén is sikeres volt a városi napok
megszervezésére kiírt pályázatban.
A
rendezvény megszervezésére ismét 25 ezer
eurót sikerült szerezni. Az elöljáró szerint a pénz
zömét ezúttal a helyi szervezetek támogatására
fordítják.
A városnak a városi képviselő-testület májusi
ülésén jóváhagyott zárszámadása tájékoztat
többek között arról is, hogyan gazdálkodtak a
támogatott szervezetek és a város kereskedelmi
társaságai. A városi könyvtár tavaly fő
tevékenysége keretében 4513 eurós veszteséget
termelt, a vállalkozói tevékenységben pedig 3895
eurós veszteséget ért el. Az Eurospinn 324 246
eurós bevételt ért el, miközben a költségei elérték
a 319 932 eurót, tehát nyeresége 4314 euró volt.
A Zselízi Városi Rendőrség áprilisban 24
alkalommal volt kénytelen közbelépni.
Négyszer szabálysértést oldott meg, két személy
ellenőrzését végezte el, és 136 esetben ellenőrizte
a vendéglátó-egységek zárásának betartását. Az
idei április az egyik legnyugodtabb hónap volt,
erről tanúskodik az a tény is, hogy nem fordult
elő olyan szabálysértés, amiért pénzbírságot
kellett volna kiróni, sőt szóbeli figyelmeztetésre
sem volt szükség.

A Szlovák Posta zselízi fiókjának felújítását tervezi, amelynek keretében az épületet akadálymentesítenék. Ennek érdekében a posta felkérte a várost, hogy megvásárolhassa az épülettel közvetlenül szomszédos területet. A városi képviselő-testület áprilisi ülésén még nem döntött erről, de
megbízta a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a helyiségek lehetséges bővítéséről. Juhász András a posta képviselőivel folytatott tárgyalások után elmondta, hogy a posta nem tervezi
helyiségeinek az ügyfelek számára történő bővítését. „Nem lenne azonban szerencsés a bővítés
feltételéhez kötni a terület eladását, a lakosokat károsítanánk ezzel” – jelentette ki a polgármester,
utalva az áprilisi ülésen elhangzottakra.
(ik)

A megtakarítás később mutatkozik meg
A pénzügyi bizottság tagjai és a város szűk
vezetése május 26-án ülésezett Csenger
Tibornak, a bizottság elnökének vezetésével
avégett, hogy megtárgyalják a városi
képviselő-testület májusi ülésének néhány
gazdasági témáját, és megismertessék a
jelenlevőket egy érdekes beruházási ajánlattal.
A megbeszélés kezdetén megismerkedtek
a város tavalyi zárszámadásának alapvető
adataival, valamint a városi költségvetés első
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolóval.
A városi hivatal gazdasági részlegének
vezetője, Monika Tomeková szerint normális
működési körülmények között az első
három hónap adatai képet adnának a város
gazdálkodásáról. Idén azonban különböző
takarékossági intézkedések léptek érvénybe,
és fejlesztési programot hagynak jóvá, ezért
a félévi eredmények bírnak csak releváns
értékkel. Hozzátette, hogy a tárgyalás
időpontjában a város számláján kb. 68 ezer
euró volt, a kifizetetlen számlák összege
pedig elérte a 62 ezer eurót. Csicsman Diana
elöljáró hozzátette még, hogy a városi hivatal
alkalmazottainak csökkentéséből eredő
megtakarítások sem láthatók még, majd
csak kilenc hónap elmúltával mutatkoznak
meg. Szerinte megtakarítást érnek el
a jogi szolgáltatások terén is, valamint
néhány további beszállítóval szemben is,
akikkel kedvezőbb feltételekben tudtak
megállapodni. Az elöljáró hozzátette továbbá

azt is, hogy megkezdődtek az elbocsátások,
kérdés azonban, hogy folytatódnak-e a városi
hivatalon kívül is, mivel ez az igyekezet
különböző oldalról érkező ellenállásba
ütközik. Nagy Géza alpolgármester szerint
más intézményekben is folytatni kell az
intézkedéseket. Csenger Tibor megjegyezte,
hogy ez irányban már konkrétumokat várt
volna el a költségvetés változásában.
Több jelenlevő abban a szellemben
nyilatkozott, hogy a városnak úgy

a művészeti alapiskola hátrányos helyzetére,
ugyanis az alapiskolák különféle praktikáinak
köszönhetően ezek az intézmények nehezen
jutnak hozzá az utalványokhoz. Szerintük
ebből ered az említett oktatási intézmények
anyagi gondja. A hozzáférhető pénzügyi
kimutatásokból a jelenlevők kiszámoították,
hogy 16 ezer euróról van szó, ami az oktatási
utalványokon keresztül nem a művészeti
alapiskolába és a szabadidőközpontba
vándorol, hanem az iskolákban marad.
Másrészt viszont, ha a várost kell
képviselni a városi, regionális
vagy országos versenyeken, főleg
ezek az intézmények teszik meg, és
nem az iskolák szakkörei. A városi
intézményekben a vitázók szerint
találhatók tartalékok is. A bizottság
elnöke szerint két járható út van
ezek megoldására: költségvetésük
módosítása vagy összevonásuk.
A tanácskozáson jelen volt
Miroslav
Hasznos
is,
aki
bemutatta vállakozói csoportjának
A szabadidőközpont gyakran tömegeket mozgat meg, finanszíro- beruházási ajánlatát, amely több
tíz millió eurós összértékben
zási szempontból mégis hátrányos a helyzete.
(foto: šh)
érint EU-s projekteket és saját
kellene működnie, mint egy cégnek, főleg forrású beruházást. Az ajánlat tartalmaz
ami az egyes vezető posztokat betöltő óvodaépítést, közvilágítás megjavítását, a
személyek felelősségét illeti. Vita alakult ki az csatornázás befejezését, szociális lakások
oktatási utalványok problémájáról is, néhány építését a városrészekben, a kastély felújítását,
résztvevő rámutatott a szabadidőközpont és valamint a városközpont kiépítését.
(ik)
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Új főellenőrt választottak
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Kovács Kázmér kijelentette, hogy a bizottság
bizonyos körülmények közt támogatja az új
óvoda építését. Ugyanakkor csalódottan vette
tudomásul, hogy a másik, közös kérvényről
őt mint képviselőt mindeddig senki sem
tájékoztatta. Az ülésen jelen levő Hasznos
Miroslav megerősítette, hogy egy jogi személyek számára kiírt pályázatra adta be a
kérvényt, amelyhez a várostól kapta az adatokat. A nyertes projektum 100 százalékos
fedezetet kínál, de megköveteli a privát és
a közszféra együttműködését. Hozzátette:
a kiírás nem csupán az óvodára érvényes,
hasonló együttműködések más beruházások
esetében is köthetők. Rövid vita után a jelenlevők megegyeztek abban, hogy releváns
tárgyalások csak a határozathoz szükséges
megfelelő kiindulópontok felmutatása után
folyhatnak. A zselízi vállalkozó kijelentette,
hogy a lehető legrövidebb időn belül eljuttatja
az adatokat a hivatalba, de a képviselőktől is
hasonlóan gyors reagálást vár, mert pénz csak
bizonyos határidőig áll rendelkezésre.
Az egykori borüzem jelenlegi tulajdonosának részvételével tárgyalta meg a
testület a közte és a város között létrejövő
telekcserét. Vladimír Benda kijelentette: már évekkel ezelőtt szerették volna
kihasználni az objektumot, ám a válság
miatt megváltozott helyzetben az eredeti
elképzelés aktualitását vesztette. Jelenleg
egy új hasznosítási tervezeten dolgozik.
Az épületben megbújó hajléktalanok kérdésében elmondta: az őrzés gazdaságtalan,
valószínűbb, hogy az egész objektumot
lebontják. A testület rövid vita után jóváhagyta a telekcsere-javaslatot, amely a város számára biztosítja a területen áthaladó
bekötőút hasznosítását a közeli ipari park
céljaira.
A képviselő-testület városi telkek eladásáról, vásárlási kérvényekről is döntött. Jóváhagyta, hogy folytatódjanak az előkészületek
a város és a római-katolikus egyházközség

közti főtéri telekcsere-javaslat ügyében,
jóváhagyta a szolgáltatások házában felszabadult helyiségek meghirdetését, és megismerkedett egy egyszeri szociális segélyezési
ügy részleteivel.
A polgármester előterjesztette a város
stratégiai fejlesztési tervét a 2014–2018-as
időszakra. A képviselők további javaslatokat tettek a városfejlesztési terv feladatainak kiegészítésére. Ezek után megegyeztek:
hagynak még időt az esetleges további
kiegészítésekre, bár a polgármester a város
pénzügyi helyzete miatt megkérdőjelezte a
feladatok többségének megvalósítási lehetőségét. A vita során felmerült a gazdasági
és szociális fejlesztési terv aktualizálásának szükségessége egy komplex fejlesztési
program formájában. A városi hivatal
szerkezeti felépítésének módosítása során
a hivatalban végrehajtott elbocsátásokról
is szó volt. A testület tudomásul vette
a változásokról szóló beszámolót, majd
megismerkedett a városi rendőrség áprilisi tevékenységével. A képviselők egy
csoportjának javaslatára a testület a városi könyvtár igazgatónőjének leváltásáról
tárgyalt. A leváltást kérő 8 képviselő szerint
Jana Beníková nem hajtott végre hatékonyságnövelő intézkedéseket. Rövid vita után a
testület leváltotta a könyvtár igazgatónőjét.
Az általános vitában ismét szó volt az
esetleges óvodaépítésről. A polgármester
tájékoztatta a képviselőket a Szlovák Posta
Rt. képviselővel folytatott tárgyalásairól,
valamint arról, hogy az egykori bizsu-üzem
épületét a tulajdonos eladásra kínálja.
Szó volt az Esterházy-kripta lehetséges
felújításáról és a közterület-kaszálás során
felmerült nehézségekről. Több képviselő
jelezte: szívesebben vennék, ha az ülések
a korábban megszokott időpontban, délelőtt kezdődnének. A májusi ülés 16 órakor
kezdődött, és este fél tízig tartott.
(ik)

Megújul az Esterházy-kripta
A közeljövőben felújítják az Esterházyak családi sírhelyét a zselízi római-katolikus temetőben.
A tetőszerkezet cseréje a tervek
szerint már a nyáron megvalósul. Lapunkat erről Stanislav Illéš
zselízi esperes tájékoztatta, aki elmondta, hogy a zselízi egyházközség által kezdeményezett felújítást
anyagilag a nyitrai püspöki hivatal támogatja. „Az épület nemzeti
műemlék, ezért a felújítás során a
nyitrai kerületi műemlékvédelmi
hivatallal is együttműködünk. A
tetőszerkezet cseréjét már a nyári
hónapokban szeretnénk megvaló-

Az építésügyi bizottság
a fejlesztési tervről
Az építésügyi, területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság május 27-én ülésezett, főleg azzal a céllal, hogy megtárgyalja a
városfejlesztési tervet. A „Zselíz város stratégiai fejlesztési terve a 2014–2018-as időszakra” című dokumentum 10 stratégiai célt
tartalmaz, melyeket feladatroka bontottak
le. Néhány példa: a felsőbb területi egységek
fejlesztési dokumentumainak elemzése, a
partnerségek kialakítására, a polgárok egészségének és vagyonának védelme, lakásépítés, oktatásügy, környezetvédelem, szabadidő, a város gazdálkodása. A bizottság tagjai
úgy vélték: a dokumentum kellőképpen
terjedelmes ahhoz, hogy részleges megvalósítása is sikernek számítson. Tóth Sándor,
aki ugyan nem volt jelen a tanácskozáson,
elküldte álláspontját. Ebben javasolta, hogy
a stratégiai tervezet megalkotásába vonják
be a szakmai és a laikus nyilvánosságot is.
Kovács Kázmér, a bizottság elnöke javasolta,
hogy egészítsék ki a tervezetet további játszóterek építésével a város területén, főleg
az iskoláskor előtti gyermekek igényeit
figyelembe véve. Miroslav Hasznos szerint
nyitva kell hagyni a tervezetet, hogy lehetőség legyen folyamatos kiegészítésekre,
hiszen többéves időszakról van szó. Fontosnak tartja azt is, hogy a város nyilvánítsa ki:
rugalmasabban reagál némely területen, pl.
a kisebb városi vagyon eladásával kapcsolatban. A bizottság javasolja, hogy a 3000
eurónál kisebb értékű vagyon eladásáról a
polgármester dönthessen, amivel jelentősen
meggyorsítaná a döntéshozatali folyamatot,
és tehermentesítené a képviselő-testületet.
Molnár Tibor javasolta, hogy egészítsék ki a
feladatok körét házépítésre alkalmas területek kijelölésével.
Miroslav Hasznos tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy sikeres lett az
az általa beadott pályázat, mely alapján a
városban óvodát építhetnek, és javasolta
az önkormányzattal való együttműködést
a magán és közszféra közötti partnerség
(PPP) formájában. Eszerint a város a megegyezett időszak alatt a létesítményt 270
ezer euróért részletfizetéssel megvásárolná.
A bizottság az új óvoda építését támogatja,
de finanszírozásának módjáról a városi képviselő-testületnek kell döntenie.
(ik)
sítani” – mondta el az esperes, aki a tetőszerkezet rendbetétele után is szeretné folytatni a
felújítást. A munkák újabb szakasza azonban
várhatóan csak jövőre valósul meg. „Ennek
keretében a sírhely külső burkolatát tennénk
rendbe. A közeli növényzet folyamatosan
rongálja a vakolatot, ezért el kell távolítani,
a sérült vakolatot pedig felújítani. A kripta
belső tere viszonylag sértetlen állapotban
van, szinte nem igényel beavatkozást” – tette
hozzá Stanislav Illéš.
(ik)
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A közeljövőben felújítják az Esterházyak
családi sírhelyét a zselízi római-katolikus temetőben. A tetőszerkezet cseréje a
tervek szerint már a nyáron megvalósul.
Lapunkat erről Stanislav Illéš zselízi esperes tájékoztatta, aki elmondta, hogy a
zselízi egyházközség által kezdeményezett
felújítást anyagilag a nyitrai püspöki hivatal
támogatja.
(Bővebben a 2. oldalon.)

Májusi képviselő-testületi ülés

Új főellenőrt
választottak

A zselízi városi képviselő-testület május
28-án a délutáni órákban tartotta 8. ülését. Bevezetőben a képviselők főellenőrt
választottak. A főellenőr-választásra két
érdeklődő jelentkezett, akik közül a testület
egyhangúlag a Lévai Városi Hivatal egykori
elöljáróját, Štefan Jurákot választotta meg.
Az új ellenőr június 1-jén foglalta el hivatalát, és 40%-os munkakörben tevékenykedik.
A testület hozzászólások nélkül jóváhagyta a város tavalyi zárszámadását, az idei
programköltségvetés első negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót, az alapiskolák,
a művészeti alapiskola, a szabadidőközpont
és a városi könyvtár tavalyi, valamint az idei
első negyedéves teljesítését.
Több figyelmet kapott a városi óvodák kapacitásgondjainak megoldásáról
és lehetőségeiről szóló napirendi pont.
Csicsman Diana városházi elöljáró röviden tájékoztatta a jelenlevőket a gyerekek
létszámáról a helyi óvodákban. Kijelentette,
hogy a város vissza nem térítendő támogatást igényel óvodai kapacitásnövelésre,
de sikertelenül. Tájékoztatott egy másik
támogatott kérvényről is, amelyet a város
Hasznos Miroslav helyi vállalkozóval közösen nyújtott be. Pavol Hostačný, a városi
hivatal kulturális és tanügyi osztályának
vezetője hozzátette, hogy a város által benyújtott kérvény azért nem kapott elég
pontot a támogatás megítéléséhez, mert a
város egyetlen kielégítetlen óvodai felvételi
kérvényét sem tudott felmutatni. Szerinte a
zselízi vállalkozó megítélt projektuma nem
ugyanabban a kiírásban nyert támogatást,
hiszen az csupán az önkormányzatok számára volt megnyitva. Az óvodák telítettségéről és lehetőségeiről szóló rövid vitát
követően az építésügyi bizottság elnöke,
→2

Városi újság

A képviselő-testület
döntésén
áll,
melyik utat választja: egy szerényebb
– és teljesíthetőbb – fejlesztési tervet
fogad-e el, vagy egy olyat, amelyben az
összes javaslat helyt kap, ugyanakkor
nem támaszt vele szemben túlzott
elvárásokat.
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A négytagú bizottság nekilátott
a munkának, feladatuk az volt,
hogy összeírják azokat a hibákat és
hiányosságokat, melyeket az építkezés
megvalósítójának még azelőtt el kell
távolítania, hogy a város átvenné a
lakóházakat.
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Harminc éves a művészeti alapiskola

A Zselízi Franz Schubert Művészeti Alapiskola már harminc éves. 1985-ben alakult
meg, művészeti népiskola néven, amikor a
lévai művészeti népiskola akkori kirendelt-

Helyreigazítás
Tisztelt Olvasók!
Lapunk májusi számának 1. oldalán a
Főellenőr kerestetik c. cikkünkben hiányos
információt
közöltünk.
Helytelenül
tájékoztattunk, hogy a város egy 405 ezer
m2 erdőterületet 5 300 euróért adott el. A
cikkből hiányzot az adat, hogy az említett
területnek mindössze 53/1000 részét
adta el a feltüntetett összegért. A hibáért
elnézésüket kérjük, figyelmes olvasóinknak
pedig köszönjük a városi vagyon
védelmében tanúsított éberséget.
Levicky László, főszerkesztő

sége önállósult. Az intézmény első igazgatója
Štefan Dráfi volt, egy évvel később Július
Klimo váltotta őt, majd három és fél évvel
később Virág Mária állt az iskola élére. Ezt
követően visszatért az igazgatói tisztségbe
Július Klimo, aki már 25 éve irányítja az intézményt. Időközben a művészeti népiskolából művészeti alapiskola lett, amely 2003-ban
felvette Franz Schubert nevét – Szlovákiában
művészeti iskola elsőként viseli külföldi zeneszerző nevét.
Július Klimo röviden így foglalta össze
beszédében az iskola történetét a jubileumi
hangversenyen, amelyet május 18-án tartottak a művelődési otthonban. Fogadta a jelenlevők jókívánságait is, többek között Štefan
Dráfi első igazgatótól, majd a járás művészeti
alapiskoláinak és a külföldi partneriskoláknak a képviselőitől. Szymon Blaszyński, a
lengyelországi Głuchołazy-i zeneiskola
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