...práca
členov
želiezovskej
JDS bola osožná, radostná a prinášala im
všetkým potešenie a uznanie od verejnosti...
želiezovským dôchodcom mladícky elán
rozhodne nechýba...
Viac na 6. str.

Májové zasadnutie MsZ

Zmluvy k prestavbe
slobodárne schválené

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach sa zišli na 30. zasadnutí v tomto
volebnom období dňa 30. mája v sobášnej
sieni mestského úradu. Rokovanie otvoril
a viedol viceprimátor mesta Marek Kepka.
V úvode sa poslanci zaoberali návrhom
na prebudovanie slobodárne na účely
nájomných bytov. Keďže otázku poslanci
prerokovali na pracovnom stretnutí, k návrhu odznelo len niekoľko informatívnych
vyjadrení. Emese Gubíková, vedúca odboru výstavby a územného rozvoja na MsÚ
informovala poslancov o tom, že žiadosti
o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
a o dotáciu z ministerstva mesto podá
začiatkom budúceho roka. Podľa právnika
mesta Jozefa Nyúla k príprave nájomných
zmlúv sa pristúpi už v tomto roku s predstihom, pričom mesto do nich zapracuje také
inštitucionálne a právne prostriedky, ktoré
zabránia vzniku pohľadávok na nájomnom.
Prednostka MsÚ Alžbeta Kádasiová informovala súčasných nájomníkov slobodárne,
že novú žiadosť o pridelenie nájomného
bytu budú musieť podať všetci záujemcovia, pretože pôjde o nové zmluvy s novými podmienkami. MsZ schválilo prevod
budovy na spoločnosť Innovia, s.r.o. za 238
tis. eur, zabezpečenie tohto majetku zmluvou o zriadení záložného práva a zmluvu
o budúcej zmluve o spätnom odkúpení,
zabezpečujúcu prednostné právo mesta
na odkúpenie budovy po pripravovanej
rekonštrukcii.
Rozpočet po prvej zmene
V rámci prerokovania návrhu 1. zmeny
tohtoročného rozpočtu sa poslanci venovali
žiadosti ZŠ s VJM o poskytnutie prostriedkov na rekonštrukciu kanalizácie, ktorej
poruchy si žiadajú v ostatnej dobe pravidelné akútne zásahy. V diskusii k žiadosti sa
účastníci venovali aj princípom financovania školských jedální a klubov. Základnou
otázkou zostalo, či prostriedky na kanalizáciu majú byť vyčlenené zo sumy 15 tis. eur,
ktorá figuruje v rozpočte na výmenu okien
v tejto škole, alebo bude rozpočet o potrebných 5 tis. eur zvýšený. Riaditeľka ZŠ
→2
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Máte k dispozícii voľné ubytovacie
kapacity v Želiezovciach? Vďaka
rekonštrukcii slobodárne ich môžete využiť a slušne na tom zarobiť.
Spoločnosť Innovia, ktorá bude rekonštrukciu realizovať, hľadá voľné
ubytovacie kapacity,

93701@pobox.sk
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ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur
V Želiezovciach sa
odberu zúčastnilo 43 darcov krvi. Pre porovnanie:
v Leviciach ich bolo 33,
v Tlmačoch 24 a v Šahách 9...

3

7

Kladného ohlasu od obyvateľov sa dočkala iniciatíva zameraná na skrášlenie okolia busty Antala
Kherndla pri Námestí sv. Jakuba. „Busta bola dlhý čas oddelená od okolia, preto sme sa rozhodli,
že jej okolie otvoríme. Smerom od chodníkov sme odstránili časť živého plota, vytvorili sme kvetinové záhony a tri cestičky vedúce k buste,“ hovorí pracovníčka MsÚ Liliána Balla. Mesto na parkové úpravy venovalo 500 eur, na prácach sa podieľali aktivační pracovníci mesta a spoločnosť
Eurospinn.
(ik)

Cesty sa priebežne opravujú
Zima nezvyčajne bohatá na zrážky sa
podpísala na stave cestných komunikácií
po celom Slovensku, aj v Želiezovciach.
Výtlky na cestách, či už na hlavných ťahoch, alebo na miestnych komunikáciách,
sú skôr pravidlom ako výnimkou. Svoje
o tom by určite vedeli povedať vodiči
motorových vozidiel.
Po ústupe zimy začali správcovia nepriaznivú situáciu riešiť. Cesty II. a III.
triedy, ktoré sú v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, spravuje a v sú-

časnosti opravuje Regionálna správa
a údržba ciest Nitra. Mesto prostredníctvom spoločnosti Eurospinn pristúpilo
k opravám miestnych komunikácií. „Na
bežnú údržbu mestských komunikácií bolo
v rozpočte vyčlenených 22 tisíc eur, v prvej
zmene sme však požiadali o zvýšenie o ďalších 10 tisíc eur. Z tejto položky však čerpáme aj na údržbu mostov a lávok na potoku
Vrbovec, na údržbu parkovísk a pravidelne
z nej hradíme aj opravy komunikácií na
Sládkovičovej a Železničnej ulici, ktoré sú
→3
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s VJM Anikó Máté poslancov informovala,
že v jednej z tried spadla omietka zo stropu rozmeru asi dvoch metrov štvorcových.
Ladislav Sokol poznamenal, že jedna zo
škôl je rekonštruovaná, druhá nie, preto je
logické, že potreby na drobné rekonštrukcie
sú väčšie. Zdôraznil, že výmena okien zníži
náklady na energie, preto lepším riešením by
bolo nájsť prostriedky navyše. Zastupiteľstvo
sa stotožnilo s návrhom zvýšenia rozpočtu
na rekonštrukciu kanalizácie v škole na Komenského ulici o 5000 eur a v tomto duchu
schválilo 1. zmenu rozpočtu mesta.

na vedomie a v uznesení požiadalo MsÚ
o vypracovanie správy o technickom stave
telocvične T18 a finančnej analýzy o možnostiach jej prevádzkovania. Zastupiteľstvo
zároveň požiadalo o informácie o zaradení
výstavby novej telocvične do plánovacích
a vykonávacích dokumentov NSK.

Pripravované a realizované investície
MsZ odsúhlasilo prípravu predaja pozemku za regionálnym centrom na zhodnotenie BRO majiteľovi susedného pozemku
– prevádzkovateľovi slnečnej elektrárne.
K predloženej zmluve o zriadení vecného
Čo s telocvičňou?
bremena, súvisiacej s investičnou akciou
Rozsiahlu diskusiu, okorenenú pro- firmy Konfer Networks na vybudovanie optichodnými a postupne upravujúcimi sa tickej siete v meste pre potreby šírenia internázormi vyvolal návrh na riešenie prevádz- netu a televízneho signálu, vyjadrili poslanci
kovania telocvične T 18 v areáli ZŠ s VJM. niekoľko pochybností. Návrh zobrali na veTelocvičňa Gymnázia J. A. Komenského domie a odporučili k téme zvolať pracovné
s VJM stojí nevyužitá už druhý rok po tom, rokovanie za účasti predstaviteľa investora.
čo inštitúcia bola presťahovaná do budovy
Informatívna správa o nevyhnutných
slovenského gymnázia na Štúrovej ulici. opravách, učinených na budove amfiteátra
Podľa viceprimátora mesta a zároveň uči- vyvolala rôznorodé reakcie poslancov. Po
teľa Gymnázia J. A. Komenského Mareka odovzdaní objektu nájomcovi budova poKepku od tej doby prebieha telesná výchova čas aprílových prívalových dažďov zatiekla.
v núdzových podmienkach, čo negatívne Nájomca sa preto podujal na odstránenie
pôsobí na konkurencieschopnosť oboch havarijného stavu. Vymenil opláštenie streželiezovských gymnázií. Viacero poslancov chy, okná, izoláciu javiska a zároveň požiadal
vyjadrilo podporu návrhu na vzájomnú o povolenie a kompenzáciu započítaním vývýmenu nehnuteľností medzi mestom a Nit- davkov vo výške 27,46 tis. eur do nájomného.
rianskym samosprávnym krajom (NSK), Návrh na uznesenie počítal so započítaním
súčasným majiteľom objektu telocvične. tejto sumy rozložením do 400-eurových
Návrh predpokladá, že za budovu mesto mesačných splátok, čoho výsledkom by názamení pozemok s rozlohou asi 1000 m2 jomca do úplnej kompenzácie platil nájomv areáli slovenskej ZŠ pri križovatke Školskej né len 115 namiesto 515 eur mesačne. Pavel
a Sacherovej ulice. Podľa vyjadrenia zástup- Polka ostro kritizoval tento prístup, vďaka
ktorému sa príjem mesta
z nájomného výrazne zníži
a poslanci boli podľa neho
postavení pred hotovú
vec. Vojtech Félix, vedúci
odboru správy mestského
majetku MsÚ poznamenal,
že mesto by nedokázalo
nájsť prostriedky na rekonštrukciu objektu. Súhlasil
s ním aj Ladislav Sokol a
Peter Martosy, podľa ktorého nájomca investoval
do mestského majetku,
čo bude mesto postupne
splácať s tým, že zhodnoPred dvomi rokmi sa bola telocvičňa ešte využívaná. Od jej tený majetok mu zostane.
Právnik mesta Jozef Nyúl
zatvorenia nemajú gymnáziá plnohodnotný telocvik.
upozornil na to, že podľa
cov Úradu NSK župa plánuje na získanom zákona by odstránenie havarijného stavu
pozemku postaviť novú telocvičňu. Neistotu bolo povinnosťou mesta ako prenajímateľa.
v poslaneckých radoch vyvolali otázky: čo Ak to vlastník neurobí, nájomca má právo
s budovou T18 po tom, ako sa dostane do to vykonať na vlastné náklady, ktoré si môže
majetku mesta, akú sumu by si vyžiadalo uplatniť u prenajímateľa. Postup nájomníka
opätovné sprevádzkovanie nehnuteľnosti bol v súlade aj so zmluvou, na rozdiel od
a kedy by sa mala zrealizovať prípadná vý- predchádzajúceho nájomcu, ktorý v objekte
stavba novej telocvične. MsZ zobralo návrh vykonával zmeny bez predchádzajúcej do-

Krátko
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
v Želiezovciach bol v marci tohto roka naplnený na 106,3 %. V ústave s kapacitou 680
miest bolo umiestnených 723 odsúdených.
Do zamestnania v prácach vo vnútornej
prevádzke ústavu či vedľajšom hospodárstve bolo zapojených 419 väzňov.
Spolu s viacerými okolitými obcami
uskutoční mesto Želiezovce v tomto roku
spoločné verejné obstarávanie na dodávku
zemného plynu. Spoločným postupom
chcú samosprávy docieliť výhodu nižšej
ceny.
Z podielových daní dostalo mesto Želiezovce vlani o 78 tisíc eur menej, než bol
predpoklad podľa odhadu ministerstva
financií, vyhlásila ekonómka mesta Monika
Tomeková pri pracovnom rokovaní o prvej
zmene tohtoročného rozpočtu.
Vo štvrtok 5. júna večer o 20:45 hod. sme aj
v Želiezovciach mohli zaznamenať drobné
otrasy. Obyvatelia nášho mesta o chveniach
okamžite referovali prostredníctvom sociálnych sietí. Z následného spravodajstva
sme sa dozvedeli, že išlo o zemetrasenie
s magnitúdou 4,2 s epicentrom pri maďarskej obci Érsekvadkert, nachádzajúceho sa
asi 25 km juhovýchodne od Šiah.
hody s mestom. Nájomca vyhlásil, že plánuje aj ďalšie investície na objekte, preto MsZ
rokovanie o tejto otázke prerušilo a navrhlo
zvolať pracovné rokovanie na túto tému.
Centrum sa skrášľuje
Problém s pozemkom v oblasti Csikókert, na ktorom sa nachádza ochranné
pásmo inžinierskych sietí, bolo opäť témou
rokovania, keď hlavná kontrolórka mesta
predložila informatívnu správu. Konkrétny
návrh z pléna neodznel, preto MsZ zobralo
správu na vedomie. Návrh na rozšírenie
činnosti mestskej polície (MsP) o ochranu
súkromných objektov zobrali poslanci na
vedomie s tým, že náčelníkovi uložili úlohu
vypracovať koncepciu ochrany objektov.
Následne si vypočuli správu o činnosti
MsP a oboznámili sa s výstupmi z komisií.
V rámci interpelácií bol Peter Martosy zvedavý na to, prečo musí Eurospinn vyvážať
odpad aj dlhodobým neplatičom. V diskusii
vyjadril Pavel Polka spokojnosť s parkovými úpravami pri buste Antala Kherndla
a s opravou okolia pomníka na námestí.
Obyvatelia slobodárne sa zaujímali o dostupnosť náhradného ubytovania. Prednostka MsÚ Alžbeta Kádasiová potvrdila,
že spoločnosť Innovia berie svoj záväzok
v tomto smere vážne a v súčasnosti hľadá
voľné ubytovacie kapacity prostredníctvom
realitných kancelárií.
(ik)
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v meste v najhoršom stave,“ hovorí Vojtech Félix, vedúci odboru správy mestského majetku na MsÚ
v Želiezovciach. Správcovia sa v máji snažili
opraviť čo najväčší
úsek ciest, čo občas paradoxne viedlo k nútenému prerušeniu prác.
„Keďže ani mesto, ani
spoločnosť Eurospinn
nemá špeciálne dopravné prostriedky na
dopravu asfaltu, zmes
objednávame od Regionálnej správy a údržby
ciest. Tá nám ju dodáva len vtedy, keď má
voľné kapacity. V máji
sme museli práce na
niekoľko dní zastaviť,
keď sme od spoločnosti
zmes nedostali,“ objasňuje príčiny prerušenia opráv komunikácií vedúci odboru.
Nitrianska spoločnosť v priebehu mája
opravila želiezovský úsek cesty I/76, v ča-

se písania článku čakajú na opravu ešte
úseky v okolí mesta, napríklad vo Veľkom

Dvore. Zo 16 miliónov eur, ktoré vláda
vyčlenila na mimoriadne opravy komunikácií, dostalo mesto Želiezovce 7947 eur.
(ik)

Dom smútku vo Svodove bude možno
opravený už tento rok
Svo dovčania
by sa konečne
mohli
dočkať
toho, že sa nebudú musieť obávať
o svoje zdravie,
keď
navštívia
miestny
dom
smútku. Vyplynulo to z odpovede vedúcej
ekonomického
odboru
MsÚ
Moniky Tomekovej na otázku
poslanca Ladislava Vékonya na
aprílovej schôdzi
mestského zastupiteľstva, ktorá
potvrdila, že z finančného hľadiska by investícia mohla byť zabezpečená.
O rekonštrukcii, resp. potrebe rekonštrukcie jestvujúceho alebo výstavbe nového domu
smútku vo Svodove sa toho za ostatné roky už povedalo mnoho. Plánovaná investícia
sa niekoľkokrát dostala aj do návrhu rozpočtu mesta, finančná situácia a iné priority
ju však doteraz nedovoľovali zrealizovať, napriek domu, že budova je všeobecne považovaná za nebezpečnú a že mnoho poslancov viackrát deklarovalo, že sú ochotní
rekonštrukciu podporiť. Podľa Ladislava Vékonya sa pomaly blíži polrok a napriek
tomu, že v tohtoročnom rozpočte figuruje finančná čiastka 16 tis. eur na rekonštrukciu
svodovského domu smútku, zatiaľ v tejto veci nezaregistroval žiadnu aktivitu. Financie
v rozpočte sú a javí sa, že budú dostupné aj fyzicky, no realizácia nie je v kompetencii
finančného odboru, dodala Monika Tomeková.
(ik)

Vďaka rekonštrukcii
môžu Želiezovčania
aj zarobiť
Máte k dispozícii voľné ubytovacie kapacity v Želiezovciach? Vďaka rekonštrukcii
slobodárne ich môžete využiť a slušne na tom
zarobiť. Spoločnosť Innovia, ktorá bude rekonštrukciu realizovať, dala súčasným nájomcom
slobodárne prísľub, že im počas stavebných
prác zabezpečí náhradné ubytovanie. V súčasnosti hľadá voľné ubytovacie kapacity, čo
však v našom meste nie je také jednoduché,
ani s pomocou realitných kancelárií. Predstavitelia mesta ubezpečili nájomcov, že spoločnosť
aktívne hľadá voľné nehnuteľnosti a berie svoj
sľub vážne. Podľa vyjadrenia jeho zástupcu firma Innovia zabezpečí nájomcom ubytovanie
za cenu, ktorú platili dovtedy na slobodárni.
Koncom apríla sa predstaviteľ spoločnosti
vyjadril, že podľa prvých jeho zistení je v meste
nedostatok ubytovacích kapacít na tieto účely
a môže sa stať, že náhradné ubytovanie bude
zabezpečené v okolí Želiezoviec. Mesto preto
vyzýva prípadných záujemcov o poskytnutie
dočasného ubytovania na niekoľko mesiacov,
aby svoj zámer oznámili na Mestskom úrade.
Prihlásenie občanov, resp. subjektov na území
mesta by pomohlo tak spoločnosti Innovia,
ako aj nájomcom, ktorí by mohli zostať v Želiezovciach aj v priebehu rekonštrukcie. V neposlednom rade by poskytovatelia ubytovania
získali nájomné minimálne po dobu šiestich
mesiacov.
(ik)

Detí stále viac…

Počet detí v oboch materských školách
na Ul. SNP 9 z roka na rok radostne narastá,
spôsobuje to však problémy tak riaditeľkám
MŠ, ako aj mestským úradníkom, zabezpečujúcim chod predškolských zariadení. Začiatkom tohto školského roka muselo mesto
riešiť tento problém v MŠ s vyučovacím
jazykom maďarským tým, že pri pôvodných štyroch zamestnalo ďalšie dve učiteľky.
Nárast počtu detí sa očakáva aj v budúcom
školskom roku. „Riaditeľka MŠ s vyučovacím
jazykom maďarským na aprílovom zasadnutí
komisie školstva a kultúry informovala, že do
zariadenia je zapísaných 72 detí. Riaditeľka
materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským komisiu informovala o tom, že na
budúci rok je zapísaných 100 detí,” povedal
vedúci odboru školstva a kultúry na MsÚ v
Želiezovciach Pavol Hostačný. Riaditeľka MŠ,
ak by chcela všetkým žiadostiam o prijatie
vyhovieť, potrebovala by prijať ďalšieho pedagogického zamestnanca. Podľa vedúceho
odboru je táto možnosť v súčasných finančných podmienkach nereálna. V MŠ pracuje
8, v MŠ s VJM 6 učiteliek a tieto počty by
sa nemali meniť ani v budúcom školskom
roku. Otázka narastajúceho počtu detí v želiezovských škôlkach si však bude od mesta
vyžadovať trvalé riešenie.
(ik)
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Mestské dni budú európske
Vďaka úspešnému projektu Želiezovce 2013 – dni európskych občanov budú
tohtoročné mestské dni bohaté na udalosti
i na prítomnosť zahraničných turistov.
Mesto podalo projekt v rámci aktivity Town
Twinning programu Európa pre občanov
zameranej na partnerskú spoluprácu miest.
V Európe sa eviduje asi 17 tisíc, na Slovensku asi 670 partnerstiev.
„Vypracovanie projektu bolo odpoveďou
na výzvu, ktorej čelili pracovníci mesta
pri snahe zabezpečiť dostatočne pestré
a programovo kvalitné mestské dni a pritom

S filtrom a bez
čiapky... Či naopak?
Z klasického vtipu o medveďovi a zajacovi, ktorý dostal nakladačku aj za to,
že mal čiapku, aj za to, že nemal, už bola
v samosprávnych kruhoch stiahnutá aj x-tá
koža. Adresnosť parafrázy vzťahov v samospráve týmto vtipom napokon už neraz
potvrdili zástupcovia medveďov (poslanci) aj
zajacov (pracovníci mesta) v našom meste.
Fundamentom súčasného porovnávania boli
niektoré vyhlásenia medveďov na májovom
celolesnom zasadnutí o možných podobnostiach s korupciou, pozitívnom či negatívnom
ovplyvňovaní poslancov, ako aj o dlhodobo
neuspokojenej (česť výnimkám!) potrebe
samosprávy po aktívnej činnosti komisií.
Čo sa týka korupcie: zasievanie semena
pochybností bez viac či menej podloženého
podozrenia či presvedčenia môže byť nebezpečné ako anonymné vypustenia džina z fľaše: nebude vedieť koho poslúchať a stane sa
neriadenou strelou. V otázke ovplyvnenia zastupiteľstva treba mať na zreteli, že akékoľvek
ovplyvnenie môže byť subjektívne vnímané
pozitívne aj negatívne. Základnou otázkou
pre predkladateľa materiálov zostáva, či sa
má teda vôbec snažiť ovplyvňovať, keď neexistuje objektívne meradlo miery pozitivizmu
jeho snahy.
Nesporným problémom zostáva prenos
informácií medzi MsÚ a poslancami, na čo
asi chceli poukázať aj vyššie spomenuté vyhlásenia. Všetci aktéri sa zhodli, že problém
by riešili fungujúce, vhodne zamerané komisie. Pri ich absencii je informačná interaktivita redukovaná, čo neprospieva ani dobrým
rozhodnutiam zastupiteľstva, ani pracovnej
morálke zamestnancov. Na MsÚ sa preto
pripravujú na intenzívnejšiu komunikáciu
s poslancami pri príprave materiálov na
jednotlivé zasadnutia zastupiteľstva a väčší
dôraz pri získavaní spätnej väzby. Zajac teda
vyráža do lesa, v pravom vrecku cigarety
s filtrom, v ľavom bez filtra, čiapka v ruke.
Len nech si nikto nevšimne, že má modré
ponožky...!
Ladislav Levicky

nenarušiť rovnováhu mestského rozpočtu.
Vytrvalé hľadanie možností bolo korunované úspechom: najprv pri nájdení vhodného
zdroja financovania podujatia z programu
Európa pre občanov a potom pri vyhodnotení
projektu, ktorý sa dostal medzi 146 úspešných slovenských žiadostí a bude podporený
bez nároku na akúkoľvek finančnú spoluúčasť
mesta,“ povedala prednostka MsÚ Alžbeta
Kádasiová.
Projekt mesta Želiezovce vo výške 25 000
eur zastrešuje sériu kultúrnych a spoločenských podujatí, zameraných na zvýraznenie
európskej spolupatričnosti občanov. Na
Dni európskych občanov budú pozvané
delegácie z 8 európskych miest, ktoré budú
v rámci partnerstva spoluorganizátormi
projektu: Barcs, Makó, Isaszeg (Maďarsko),
Trstená (SR), Kishegyes (Srbsko), Csíkszereda (Rumunsko), Bojanow a Jablonka (Poľsko). „Podujatie je kombináciou odborného
programu a kultúrno-spoločenských aktivít,
prostredníctvom ktorých dochádza k zbližovaniu rôznych kultúr, výmene skúseností a
názorov na aktuálne politické a hospodárske
témy medzi občanmi členských štátov Európskej únie. Do jeho prípravy a realizácie
budú okrem pracovníkov mesta začlenení vo
veľkom počte aj dobrovoľníci. Dôležitým momentom podujatia je aj výmena skúseností a
spolupráca medzi rôznymi generáciami, či už v umeleckej tvorbe,
alebo v organizačných prácach.
Účastníci projektu zažijú aktívnu
spoluprácu rôznych subjektov a
vekových skupín z rôznych štátov,

aby pochopili svoje miesto v rámci aktívnej
európskej spoločnosti,“ približuje význam
a zameranie projektu vedúca odboru sociálnych a vnútorných vecí Renáta Szendiová.
Projekt Želiezovce 2013 – dni európskych
občanov bude zrealizovaný v dňoch 13.–15.
septembra. „V predbežnom programe figuruje ľudová kultúra, folklórne vystúpenia,
diskusie o Roku európskeho občianstva,
Európskej únii a jej hodnotách, športové
podujatia, zábavné programy pre najmenších. Ani tento rok by nemal chýbať kultúrny
program na námestí, v ktorom sa predstavia
aj skupiny z partnerských miest projektu,
gastrofestival, rockové koncerty a zábava,“
informuje pracovníčka MsÚ v Želiezovciach
Adriana Tankóová. Organizátori vyzývajú
obyvateľov mesta, ktorí by chceli a vedeli
prispieť k tvorbe podrobného programu, aby
svoje nápady a návrhy predniesli v priebehu
mesiaca jún na Mestskom úrade v Želiezovciach, v kancelárii č. 2 alebo 5.
(ik)
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia reprezentuje výlučne názor
autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek
použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Oprava výtlkov aj recykláciou starého
asfaltu
KURAĽANY (ik) - Regionálna správa ciest v Nitre zorganizovala 7. mája v miestnom kultúrnom dome stretnutie so starostami obcí regiónu a ďalšími predstaviteľmi okolitých samospráv. Na podujatie prišiel aj bývalý pracovník podniku, v súčasnosti poslanec NR SR Milan
Halúz. Podujatie bolo spojené s prezentáciou techniky na údržbu cestných komunikácií.
Predstaviteľ Regionálnej správy a údržby ciest v Nitre v úvode oboznámil hostí s organizačnou zmenou v rámci podniku, keď začiatkom roka zanikla Regionálna správa a údržba ciest
v Leviciach, ktorá splynula s nitrianskou spoločnosťou. Prakticky sa však z pohľadu obcí nič
nemení, uistil Peter Drábik, vedúci strediska v Leviciach. Vyhlásil, že jedným z cieľov stretnutia bolo dostať sa viac do povedomia predstaviteľov obcí a ponúknuť im služby spoločnosti
v mnohých oblastiach. Informoval o účelovom vyčlenení prostriedkov zo štátneho rozpočtu
zvlášť na opravy výtlkov vo výške 16 mil. eur. „8 miliónov dostali vyššie územné celky na vysprávky ciest 2. a 3. triedy a 8 miliónov dostali obce. Pri rozdelení pre jednotlivé obce sa zvolil
kľúč podľa dĺžky ciest miestnych komunikácií,“ povedal Peter Drábik a informoval, že podľa
predbežných informácií jeho podniku dostane mesto Želiezovce približne 10 tis. eur. (Mesto
v priebehu mája dostalo iba 7,95 tis. eur – pozn. red.)
Spoločnosť okrem klasickej technológie používa aj dve novšie technológie opráv výtlkov
na cestných komunikáciách. Predstaviteľov obcí jej pracovníci informovali o princípe nových technológií i o cenách opráv pomocou nich. Jednou z alternatívnych metód je recyklácia starého asfaltu, druhou oprava plytších výtlkov pomocou špeciálnej emulzie a kameninovej frakcie. Ceny v prípade oboch technológií sú výrazne nižšie, ako v prípade klasickej
technológie opráv, navyše pri recyklácii starého asfaltu nevzniká odpad, ktorý sa považuje za
nebezpečný. Pracovníci podniku predviedli účastníkom stretnutia prezentované postupy aj
v praxi na poľnohospodárskej ceste vedúcej do Nýroviec.
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Z ubytovacích buniek nájomné byty
Pred rokom stálo mestské
zastupiteľstvo pred rozhodnutím o tom, či má byť budova
slobodárne do jej obnovenia
definitívne uzatvorená alebo

stál zlý technický stav budovy a
zložitý proces, počas ktorého sa
z ubytovne zdravotníckeho personálu bývalej nemocnice stala
mestská ubytovňa, považovaná

či bude môcť fungovať ďalej
v akomsi núdzovom režime.
V neľahkej otázke sa zrodilo niekoľko protichodných rozhodnutí
o predĺžení, resp. nepredĺžení
nájomných zmlúv súčasných
nájomníkov. Za týmto stavom

jeho obyvateľmi skôr za nájomné
bývanie. Zaostalá infraštruktúra
budovy a veľký počet neplatičov
spôsobovali, že mesto v uplynulých rokoch výrazne doplácalo
na jej prevádzku.
Neraz sme aj v našom mes-

Podľa právnika mesto nejde
do rizika

Zmluvám pojednávajúcim o predaji slobodárne, zriadení záložného práva a práva na spätné odkúpenie nehnuteľnosti mestom,
ako aj otázkam aktuálnej zmeny rozpočtu bola venovaná pracovná
porada poslancov dňa 22. mája. Podľa kúpno-predajnej zmluvy
budovu slobodárne odkúpi spoločnosť Innovia, s.r.o. za znalcom
ohodnotenú sumu 238 tis. eur. Tá ju zrekonštruuje a mesto ju potom
na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bude môcť odkúpiť, ak
získa plánovanú dotáciu od ministerstva výstavby a úver od Štátneho fondu rozvoja bývania. Podľa zmlúv ju má mesto získať späť
za 795 453 eur. Táto suma sa skladá z dvoch častí: pôvodnej čiastky
238 tis. eur a sumy 557 453 eur, ktorú mesto plánuje získať od dvoch
spomenutých štátnych subjektov v rámci štátneho programu rozvoja bývania. „Zmluva zabezpečuje, že mestu vznikne povinnosť budovu odkúpiť späť len v prípade, že sa splní podmienka poskytnutia
úveru a dotácie. Ak ich nedostane, zmluva o budúcej zmluve stráca
účinnosť,“ povedal právny zástupca mesta Jozef Nyúl a dodal, že
akákoľvek iná dohoda by pre mesto znamenala hrozbu nadmerného
zadlženia.
Na otázku poslancov, čo sa stane, ak mesto nezíska dotáciu
a úver, predstavitelia spoločnosti odpovedali, že budovu budú
prevádzkovať ako nájomný bytový dom po dobu nevyhnutnú na
opätovné podanie žiadostí o poskytnutie zdrojov financovania. Dodal, že záujmom Innovie je čo najrýchlejšie budovu odpredať mestu
naspäť. „Firma zobrala na seba riziko: v prípade, že mesto nezíska úver
a dotáciu, zostane im budova na krku a budú ju musieť prevádzkovať.
Rekonštrukciu zrealizujú z úveru, ktorý by museli splácať z nájomného,“ povedal primátor Pavel Bakonyi, poukazujúc aj na fakt, že pre
Innoviu je najlepším riešením získať peniaze z investičnej akcie čo
najskôr. Prítomní sa zhodli na jednom: budova tu tak či tak zostane
a bude slúžiť pôvodne plánovanému účelu – ako moderne vybavený
nájomný bytový dom.
(ik)

te boli svedkami toho, ako sa
môže situácia nečakane zmeniť
k horšiemu. Tentoraz môžeme
sledovať, ako sa situácia za rok
zmenila k lepšiemu, aspoň vo
veci budúcnosti slobodárne.
V máji 2013 poslanci rozhodovali o zmluvách, potrebných
k rekonštrukcii slobodárne, ktorá sa bude financovať z cudzích
prostriedkov.
Pred niekoľkými mesiacmi
sa naskytla príležitosť, ktorú
sa mesto rozhodlo využiť. Ide
o zrekonštruovanie budovy
slobodárne a jej prebudovanie
na nájomné byty z úveru od
Štátneho fondu rozvoja bývania
a dotácie z Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Podľa nových pravidiel
investorom nemusí byť mesto,
ktoré sa takto vyhne zložitému
mechanizmu verejných obstarávaní. Tie boli v podobných
prípadoch zdĺhavé, sprevádzané
nekonečnými obštrukciami neúspešných uchádzačov. Stavbu
zrekonštruuje trnavská spoločnosť Innovia, ktorú si mesto
vybralo na základe viacerých
kritérií. Jedným z najdôležitejších bolo, že spoločnosť sa
podujala na rekonštrukciu bez
nároku na finančnú spoluúčasť
mesta. V praxi to znamená, že

investičná akcia prebehne bez
toho, aby to Želiezovčanov stálo
čo i len euro.
Innovia budovu odkúpi,
zrekonštruuje a obnovenú ju
odpredá mestu, ktoré pri odkúpení požiada o úver zo ŠFRB
a dotáciu z ministerstva, aby
z nich transakciu realizovalo.
Splátky úveru budú hradené
z nájomného, podobne, ako sa to
už roky deje v prípade bytového
domu na Rákócziho ulici. Ak
by mesto neuspelo so žiadosťou
o dotáciu, investor bude nájomný dom prevádzkovať do doby,
kým o rok môže mesto žiadosť
opätovne podať. Z rokovaní jasne vyplynulo, že záujmom oboch
strán je, aby budova prešla späť
do majetku mesta. Stavebná firma chce vykonať rekonštrukciu
a dostať za to zaplatené čo najskôr, nie čakať roky či desaťročia
na návratnosť investície, vyjadril
sa predstaviteľ Innovie.
Na májovom zasadnutí boli
schválené potrebné zmluvy.
Príprava investície si vyžiada asi dva mesiace, samotná
rekonštrukcia pol roka. Dokončenie rekonštrukcie, počas
ktorej sa v budove slobodárne
vytvorí 24 nájomných bytov,
sa očakáva začiatkom budúceho roka.
(ik)

Koncom mája pristúpilo mesto k oprave mramorových schodov pred
pomníkom na Námestí sv. Jakuba. Pochvalu od občanov za to tlmočil
na májovom zasadnutí MsZ poslanec Pavel Polka, podľa ktorého sa
tam nedávno stal aj krvavý úraz. Poslanec vyzval mestskú políciu
na zabezpečenie okolia pomníka pred in-line korčuliarmi. Podľa príslušníka MsP Ernesta Baláža mramor nepoškodzujú korčuliari, ale
pravidelná stavba a využívanie javiska počas mestských dní. Pri týchto
príležitostiach sa stávalo, že javisko bolo postavené nielen pred pomníkom, ale sčasti aj na mramorových schodoch.
(ik)
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Castellum Musicum IV – nielen o hudbe
Medzinárodný deň múzeí,
ktorý sa od roku 1977 oslavuje
18. mája, si želiezovské Mestské
múzeum a pamätná izba Fran-

za Schuberta uctilo štvrtým
zo série podujatí Castellum
Musicum. V minulosti patrili
podujatia s týmto názvom len
hudbe, spôsobom akýchsi novodobých schubertiád na voľnom
priestranstve pred múzeom,
tento rok sa popri vážnej hudbe
dostalo pozornosti aj histórii.
V piatok 17. mája popoludní
si záujemcovia mohli pozrieť
prezentácie filmových dokumentov o našom meste, prešpikované krátkymi vstupmi z histórie
Želiezoviec. Záujemcovia mohli

spoznať históriu želiezovských
sôch, dreveného a prepadnutého
kaštieľa či dreziny. Hudobnú
súčasť podujatia Castellum Musicum vyplnili
svojím programom žiaci Základnej umeleckej
školy
v Šahách, ktorí
si vyslúžili ďakovný potlesk
publika.
„V
rámci koncertu
sa
prítomní
započúvali
do čarovných
tónov skladieb
E.
Suchoňa,
J. Brahmsa a iných v prednese
žiakov zo ZUŠ Šahy, pod vedením
pedagógov E. Ondrejmiškovej
a D. Dianišovej, ktoré v úvode
predstavili školu a jej 55 ročnú
históriu. Prítomní poslucháči sa
potleskom odmenili za perfektný
výkon všetkým vystupujúcim: T.
Horníčekovej, F. Antaliczovi, V.
Fabianovi, B. Cseriovej, F. Pálffymu a vyžiadali si aj zopakovanie
skladby v podaní Boglárky Püspökyovej na zobcovej flaute,“ povedala Jana Beníková, riaditeľka
spoluorganizátorskej Mestskej

knižnice v Želiezovciach, ktorá
považovala za dôležité poďakovať sa Cukrárni Betti, firme
Solide Slovakia a ZŠ v Želiezovciach za podporu vydareného
podujatia.
Po koncerte pred budovou
Sovieho domu sa účastníci
podujatia podujali na voľnú prehliadku múzea, kde sa s históriou

nášho mesta mohli ďalej zbližovať vďaka nevysychajúcemu
prameňu informácií, historiek
a súvislostí v podaní vedúceho
pracovníka múzea. Sprievodnou
akciou bola ochutnávka Sacherovej torty, o ktorej P. Polka
povedal, že v Želiezovciach ju
robia lepšiu ako vo Viedni.
(ik)

Pod názvom Rozprávková krajina putuje od konca septembra 2009 po slovenských knižniciach výstava českej výtvarníčky a spisovateľky Vítězslavy Klimtovej. V polovici mája zavítala aj do Mestskej knižnice v Želiezovciach, kde bola
otvorená za účasti žiakov ZŠ Želiezovce, ktorí pri tejto príležitosti pripravili
aj hudobné vystúpenie. Program zožal veľký úspech medzi ich spolužiakmi aj
prítomnými rodičmi. Vítězslava Klimtová je spisovateľka, grafička, ilustrátorka,
známa objaviteľka rozprávkovej krajinky plnej strašidiel, škriatkov, víl, rusaliek,
ktoré s trochou fantázie každý nájde vo svojom okolí – predstavili autorku vystavených figúr pracovníčky MsK.
(ik)

Dôchodcovia oslavovali výročie
Poldruha desaťročia pôsobí v našom meste
miestna organizácia Jednoty dôchodcov na
Slovensku (JDS). Za to obdobie si organizácia vybudovala povesť jedného z najaktívnejších združení na území mesta. Pre svojich
členov každoročne organizuje podujatia
rôzneho druhu a takmer pri každom z nich
mobilizuje tucty svojich členov.
Nebolo to inak ani 26. mája, keď želiezovská organizácia JDS oslavovala 15. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti
zorganizovala pre svojich členov posedenie
s kultúrnym programom. Súčasťou podujatia
bolo aj udelenie pamätných listov pre tých,
ktorí sa najviac zaslúžili o zdarné aktivity
organizácie. Pamätný list si od predsedníčky
MO JDS Márie Bakonyiovej mohli prevziať:
primátor mesta Pavel Bakonyi, prednostka
MsÚ Alžbeta Kádasiová, vedúca odboru na
MsÚ Renáta Szendiová, viceprimátor mesta
Marek Kepka, prezidentka Fóra pre pomoc
starším Ľubica Gálisová, krajská predsedníčka JDS Oľga Csákyová, okresná predsedníčka
JDS Helena Kolmanová, József Csallóközi, Štefan
Béres, Helena Hegedűsová, Mária Kišďurková,
Helena Szalajová, Eva Horánska, Jozef Kanyuk,
Viera Balážová, Jozef Babinec, Jolana Komrhe-

lová, Alžbeta Mészárosová, Gizela Gašparová,
Ivan Sklenka, Pavol Kozák, Jozef Výboch, Jana
Beníková, Pavel Polka a Paula Kölesová.
„Zišli sme sa pri tejto príležitosti, aby
sme si zaspomínali a zhodnotili, čo všetko
sme za uplynulých 15 rokov urobili pre spoločnosť a pre nás všetkých. Práve 26. mája

1998 sme zasadali prvýkrát. Usilovali sme
sa rozšíriť našu členskú základňu, čo sa nám
aj podarilo. Naša organizácia začínala so 64
členmi, v súčasnej dobe evidujeme 260 členov. Každoročne zasadáme štyrikrát, podľa

potreby aj častejšie, v januári na výročnej
schôdzi, v marci pri oslavách medzinárodného dňa žien, v októbri oslavujeme mesiac
úcty k starším. V júli sme sa zúčastňovali
na zájazdoch do Talianska, Grécka, Chorvátska a na Slovensku, organizovali sme
jednodňové letné výlety. Spolupracujeme so
Slovenským zväzom protifašistických
bojovníkov, mestskou knižnicou, do
roku 2008 s organizáciou v Martine.
V roku 2007 sme uzavreli družobný
kontakt s dôchodcovskou organizáciou
v Nagymarosi, s ktorou sa stretávame
viackrát ročne. Obnovili sme detské
ihriskom na Hviezdoslavovej ulici,
kde organizujeme každoročne ku Dňu
Zeme brigádu,“ vyzdvihla dôležitejšie
momenty 15-ročnej činnosti organizácie jej predsedníčka Mária Bakonyiová
a dodala, že práca členov želiezovskej
JDS bola osožná, radostná a prinášala
im všetkým potešenie a uznanie od verejnosti. S týmto vyhlásením sa dá iba súhlasiť a na základe sledovania práce organizácie
vysloviť presvedčenie, že želiezovským dôchodcom mladícky elán rozhodne nechýba.
(ik)
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Prehliadka malých zdravotníkov jubiluje
Jedna zo zastávok jubilejného 20. ročníka
prehliadky malých zdravotníkov sa uskutočnila, ako už po dve desaťročia tradične,
aj v Materskej škole na Ul. SNP 9 v Želiezovciach. Vo štvrtok 23. mája sa v areáli škôlky
zišlo vyše 30 detí z deviatich materských škôl,
aby sa zúčastnili podujatia, ktoré si za svoj
cieľ kladie vychovávať deti od útleho veku
k tomu, aby si dokázali poradiť v nečakaných
situáciách a získali potrebné zručnosti na
poskytnutie prvej pomoci. Podujatie zároveň formuje zdravotné povedomie a kladný
vzťah detí k ochrane zdravia. „V dôkladne
pripravenom prostredí 5–6-ročné deti sústredene a zodpovedne ošetrujú namaskované
poranenia: odreninu, popáleninu a uštipnutie
včelou, uplatňujú schopnosť výberu vhodného zdravotníckeho materiálu na ošetrenie
adekvátneho poranenia, aplikujú získané
zručnosti pri práci s nožnicami, s obväzovým
materiálom pri obväzovaní rán, pri používaní leukoplastu, vykonávajú čistenie rany,
ochladzovanie rán prúdom vody, prikladajú
studené obklady. Voči figurantom prejavujú
spolucítenie, vžívajú sa do rolí záchranárov,
prekonávajú strach z krvi, riešia modelové
situácie, učia sa pohotovo reagovať. Deti pri
týchto činnostiach získavajú cenné, nenahraditeľné skúsenosti, ktoré si vo svojom srdiečku
zachovajú po celý život,“ hovorí o podujatí
pedagogička Marianna Kollárová z Klubu
zdravých materských škôl, pôsobiacom pri
Územnom spolku Slovenského červeného
kríža (ÚS SČK) v Leviciach, ktorý je každoročne spoluorganizátorom prehliadky
malých zdravotníkov.
„Deti sú vedené k tomu, aby dokázali

pohotovo reagovať v krízových situáciách,
aby dokázali ošetriť ľahšie poranenia, ktoré sa
na školskom dvore bežne stávajú, napríklad
odreniny, uštipnutia a podobne,“ hovorí riaditeľka MŠ v Želiezovciach Ildikó Kállaiová,
podľa ktorej pri organizovaní jubilejného
podujatia spolupracovali s US SČK Levice,
okolitými materskými školami, vojenským útvarom
v Leviciach, policajným zborom, mali tu však aj vodného
záchranára,
psychologičku
a včelára. „Okrem detí je tu
veľký počet figurantov, gymnazistov a rodičov, ktorí nám
pomáhajú pri jednotlivých
stanovištiach. Deti prechádzajú jednotlivými stanovišťami,
kde sa oboznamujú s danou
problematikou. Každý rok je
podujatie zamerané na určitú
tému. Tento rok je jubilejný,
preto je takým prierezom tém
uplynulých dvoch desaťročí
a každé stanovište predstavuje jeden rok.“
Riaditeľka potvrdila, že deti si pri týchto
príležitostiach osvoja potrebné zručnosti,
ktoré v praxi dokážu zužitkovať. Pri malých
poraneniach vedia, čo treba robiť.
„Jubilejný 20. ročník prehliadky sa niesol témou Po stopách histórie prehliadok
Malých zdravotníkov. Pre deti sme pripravili prostredie v ktorom sa mohli preniesť
pomocou rozprávkových kľúčov do jednotlivých ročníkov a príbehov, ktoré sa v nich
odohrávali. Mohli si prezrieť fotografie z tej
doby a porovnať ich s prostredím, ktoré sme

im teraz pripravili. Deťom sme vysvetlili
históriu 20-tich rokov na príklade zostarnutia niektorých figurantov alebo pedagogických zamestnancov, ktorí sa už 20 rokov
venujú problematike zdravotnej výchovy, za
čo im patrí poďakovanie a obdiv. Pri tejto
príležitosti sa chceme poďakovať všetkým

dobrovoľníkom, figurantom, spoluorganizátorom, rodičom, starým rodičom, záchranným zložkám, polícií, vojakom a sponzorom, ktorí sa spolupodieľali na príprave
a realizácii. Veľké poďakovanie patrí 109
darcom krvi, ktorí podporili našu aktivitu
a darovali krv za účasti detí predškolského
veku,“ dodala spoluorganizátorka podujatia
Katarína Olejárová, členka Klubu zdravých
materských škôl o podujatí, ktoré sa okrem
Želiezoviec uskutočnilo aj v Leviciach, Tlmačoch a Šahách.
(ik)

Krv darovalo 43 dobrovoľníkov
Pri príležitosti 20. výročia existencie Prehliadky malých zdravotníkov, organizovanej v spolupráci materských škôl a Územného spolku
Slovenského červeného kríža (ÚS SČK) v Leviciach vo všetkých mestách okresu, bol zorganizovaný
aj dobrovoľný odber krvi.
Vďaka šikovnosti organizátorov boli so zdravotníckymi
podujatiami pre deti spojené
aj odbery, ktoré sa uskutočnili v priestoroch materských
škôl súbežne s prehliadkami
malých zdravotníkov. Vhodný
výber miesta a termínu priniesol očakávaný efekt najmä
v Želiezovciach, kde sa odberu
zúčastnilo 43 darcov krvi. Pre
porovnanie: v Leviciach ich
bolo 33, v Tlmačoch 24 a v Šahách 9. „V Želiezovskej materskej škole sme odber organizovali vôbec
po prvýkrát. Akcia sa nám mimoriadne vydarila, som z toho nesmierne
šťastná. Pravdepodobne tu podujatie dostalo veľmi dobrú reklamu, takú
vysokú účasť sme vôbec nečakali,“ vyjadrila sa dobrovoľníčka ÚS SČK
v Leviciach Katarína Olejárová, jedna z hlavných organizátorov odberu

krvi. Dodala, že v Leviciach organizujú odbery krvi v materských školách od roku 2004 každoročne. Účasť dobrovoľných darcov v Želiezovciach vníma mimoriadne pozitívne aj z pohľadu porovnania s okresným mestom, hoci úplne sa to vraj nedá porovnávať:
„I keď sú Levice niekoľkonásobne väčšie, odbery sa tam
organizujú častejšie, preto sa to nedá úplne porovnať. Ja
chodím každý rok darovať krv v Leviciach, ale teraz som
si povedala, že podporím Želiezovce a nahovorila som
aj predsedu Domu Matice slovenskej v Leviciach pána
Považana. Ten je z Tlmáč, kde bol odber včera, tam sa
však nezúčastnil a prišiel do Želiezoviec. Veľké bolo naše
prekvapenie, keď sme videli, že sa tu hlási vyše štyridsať
ľudí. Dúfame, že po zhodnotení týchto aktivít sa pani
riaditeľka MŠ rozhodne zorganizovať darovanie krvi aj
o rok a možno si tu vybudujú podobnú tradíciu, akú
máme v Leviciach.“ Dodala, že veľký počet záujemcov
o darcovstvo krvi v Želiezovciach potešil nielen ju, ale
mnohých ďalších, ktorí ani nesnívali o takomto úspechu akcie. Pocit, že ovplyvnili mnoho ľudí, ktorí v daný deň nešli do
práce a namiesto toho sa venovali svojmu zdraviu a pomáhali iným,
dodáva podľa jej skúseností veľkú silu. Je to mimoriadne dobrý pocit,
rovnako ako darovanie života prostredníctvom svojej krvi. A o tom by
našťastie vedelo rozprávať mnoho Želiezovčanov.
(ik)
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Tohtoroční absolventi Základnej umeleckej školy Franza Schuberta v Želiezovciach
podali svedectvo o svojom účinkovaní
a vedomostiach na verejnom absolventskom koncerte, spojenom s absolventskou
výstavou žiakov výtvarného odboru. Na
výstave predstavili svoje diela žiaci Ivany
Straňákovej: Dávid Židek, Miriam Adamíková, Alexandra Opavská, Nikoleta Véghová, Veronika Oravczová, Ákos Melczer,
István Torma. Na koncerte sa predviedli
žiaci učiteľov Natálie Mesárovej, Eugena
Bandu, Judity Dancziovej, Marty Bajuszovej, Diany Horváthovej, Annamárie Dálnokyovej, Alice Danišovej a Ľubomíra
Neviďanského: Gabriela Ivančinová, Peter
Dimitrov, Kristína Čermáková, Katarína
Trnavská, Stázi Molnárová, Peter Vrba,
Dávid Židek, Viktor Baka, Attila Mézes
a Kristína Majtánová.
(ik)

Komisia
o plnení rozpočtov
Želiezovské základné školy navštevuje dostatok detí, aby dokázali pokryť svoje náklady z príjmov z normatívnych finančných
prostriedkov, skonštatovala komisia školstva a kultúry, pôsobiaca pri mestskom zastupiteľstve. Školské zariadenia, financované
v originálnej kompetencii mesta, dostali v minulom roku všetky
finančné prostriedky podľa schváleného rozpočtu, s výnimkou
Centra voľného času, kde bol rozpočet splnený na 88 %. Riaditeľka CVČ Kvetoslava Záhorská sa na aprílovom zasadnutí
komisie vyjadrila, že peniaze od mesta dostávala nepravidelne,
veľkú časť z nich až na konci roka. To jej spôsobilo problémy,
keďže odvody mohlo zariadenie uhradiť len s oneskorením, muselo znášať aj penále z omeškania. Naopak, Dom kultúry mierne
prekročil schválený rozpočet, spôsobili to zvýšené výdavky na
spoluúčasť v úspešných projektoch.
(ik)

Motokrosový klub Sando MX pozýva všetkých na druhý ročník
súťaže Motocross Tour v Sikenici ktorý je súčasťou Slovenského pohára, organizovaného v spolupráci so SMF. Preteky sa uskutočnia v
nedeľu 30. 6. 2013 na trati Sando MX Sikenica.

V Želiezovciach súťažili karatisti
Pri Centre voľného času v Želiezovciach
pracuje už niekoľko rokov krúžok Kyokushin
karate. Rozhodnutím otvoriť tento krúžok sa
nadviazalo na činnosť z predchádzajúcich
rokov (tradíciu má v Želiezovciach od roku
1998). O činnosť v tomto krúžku je veľký
záujem zo strany detí aj rodičov. Pod vedením trénera Pavla Bottyána, držiteľa čierneho opasku sa deti postupne zdokonaľujú
v technike karate a tí najšikovnejší chodia na
páskovanie a súťaže v rámci Slovenskej ligy
kyokushin karate.
Práve z dôvodu veľkého záujmu detí a rodičov sa rozhodlo CVČ Želiezovce zorganizovať turnaj s regionálnou účasťou už v roku
2012. Turnaj mal veľký úspech u súťažiacich,
trénerov i rodičov. Tento rok CVČ Želiezovce
pokračovalo v založenej tradícii a zorganizovalo v sobotu 11. mája 2013 v spolupráci so
Slovenským zväzom Kiokushin karate 2. ročník turnaja, ktorý bol zaradený aj do súťaží

Slovenskej ligy v kyokushin karate.
Turnaj sa konal v telocvični ZŠ Želiezovce. Otvorili ho riaditeľka CVČ Kvetoslava
Záhorská, vedúci referátu školstva na Mestskom úrade v Želiezovciach Pavol Hostačný
a predseda SZKK Norbert Rácz, držiteľ 3.

danu. Súčasťou slávnostného otvorenia turnaja bolo aj vystúpenie skupiny mažoretiek,
pôsobiacej pri CVČ Želiezovce.
Turnaja sa zúčastnilo 61 mladých pretekárov, držiteľov bieleho, oranžového a modrého
opasku. Väčšina z nich súťažila v dvoch disciplínach: technickej disciplíne kata a bojovej
disciplíne kumite. O spravodlivom hodnotení pretekárov rozhodovali rozhodcovia zo
SZKK. Účastníci dostali diplomy, medaily,
sladkú odmenu a spomienkové predmety od
mesta Želiezovce – čiapky a tričká.
CVČ Želiezovce vzorne reprezentovali
títo členovia krúžku karate: Zsombor Miklós,
Denis Murcin, Máté Levicky, Jakub Koprla,
Peter Szallay, Jack Fekete, Marek Ambrúz,
Konrád Kanozsai, Laczkóová Vivien.
Členovia krúžku karate sú držiteľmi aj
žltých a zelených pásov. Dávid Klenko vyhral
v minulom roku Slovenskú ligu v kyokushin
karate a stal sa majstrom Slovenska vo svojej
→
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Kristián Vincze pokračuje v dobrých výkonoch

Sezónu odštartoval striebrom
Len nedávno sme v našich novinách o svojich prvých tohtoročných umiestneinformovali o úspechu mladého motokro- niach. Hustota udalostí v jeho súťažnom
sového pretekára Kristiána Vinczeho, ktorý kalendári zároveň hovorí o náročnosti
sa v minulom roku prvýkrát zapojil do or- pretekárskeho života. Napriek pekným výganizovaných súťaží a vo svojej prvej sezóne sledkom v apríli sme sa však ešte nedostali k
skončil na 7. mieste Medzinárodných otvo- doterajšiemu zlatému klincu jeho tohtoročrených majstrovstiev Maďarska v motokrose. ného súťažného pôsobenia. Tým bolo jeho
Všetko nasvedčuje tomu,
že v tomto roku bude
v úspešnom ťažení pokračovať. Dobré výsledky,
dosiahnuté na súťažiach
však občas prinášajú so
sebou aj ťažké rozhodnutia. Možnosti 10-ročného
športovca aj jeho tímu
v otázke účasti v rôznych
súťažných sériách sú obmedzené, ponuka široká.
Prišlo teda obdobie, keď
si musí vybrať, ktorú
súťaž bude preferovať
a zastávky ktorých sérií
občas vynechá.
V tejto sezóne súťaží
Kristián od začiatku apríla takmer týždenne, čo by Dve motorky Kristián ešte nemá, má však profesionálny príves, s ktodalo poriadne zabrať aj rým jazdia na súťaže. Vraj sa v ňom dá celkom dobre aj prespať.
dospelému pretekárovi.
„Začali sme prípravnou súťažou v maďar- účinkovanie začiatkom mája v Liskovej, kde
skom Monori 1. apríla, bola však taká zima, sa konala súťaž Regionálneho pohára západ
že sme takmer primrzli na motorky. Prvá – Motocross Tour 2013. Prvý rozjazd súťaže
oficiálna súťaž prebiehala v polovici apríla Kristián vyhral, v druhom aj v celkovom
na Regionálnom pohári – západ vo Vištuku, hodnotení skončil na druhom mieste. O týžkde som skončil na druhom mieste. O týždeň deň neskôr štartoval v Gbelciach na otvoreneskôr som sa zúčastnil Majstrovstiev Ma- ných slovensko-maďarských majstrovstvách,
ďarska v Bugyi, kde som skončil šiesty. O ďal- kde sa však prezentovali aj pretekári z iných
ší týždeň neskôr na maďarsko-slovenských štátov. Na súťaži s kvalitnou medzinárodnou
otvorených majstrovstvách v Őrbottyán som účasťou skončil na peknom 7. mieste.
Účasť vo všetkých súťažných sériách
sa umiestnil na 5., o deň neskôr na medzinárodnej súťaži maďarského Západného pohára na Slovensku a v Maďarsku je technicky
v Kőszárhegy na 4. mieste.“ - hovorí Kristián nemožná, preto padlo rozhodnutie, že

V Želiezovciach súťažili karatisti
váhovej kategórii. Najšikovnejší karatisti reprezentujú veľmi úspešne CVČ
a mesto Želiezovce aj na medzinárodných turnajoch v okolitých krajinách
– v Maďarsku a Českej republike.
Riaditeľka CVČ Želiezovce ďakuje
aj touto cestou riaditeľstvám základných škôl v meste – ZŠ na Mierovej
ulici a ZŠ s VJM – za podporu a prepožičanie priestorov nielen na turnaj,
ale i prípravu detí v rámci tréningov
a činnosti krúžku karate, ako i mestu
Želiezovce za spomienkové predmety
pre účastníkov turnaja.
(cvc)

uprednostňovať bude súťaže Slovenského
pohára. Je to určite ťažké rozhodnutie,
keďže v najprestížnejšej súťaži – spoločných medzinárodných majstrovstvách SR
a MR je teraz na 5. mieste a pri neúčasti na
súťažiach mu budú chýbať body, ale spolu
so svojím trénerom si pre tento rok vybrali
domácu súťaž. Kristián sa vyjadril, že fyzicky stíha množstvo súťaží, zlepšiť sa ale
musí v technike jazdy, hoci v tejto oblasti
urobil za ostatné mesiace veľký pokrok.
Problémy má skôr motocykel KTM SX 65.
„Svoju motorku používam aj na tréningy aj
na súťaže, čo nie je dobré riešenie. Potreboval by som jeden stroj na tréningy a druhý
na súťaže.“ - hovorí. Kedy si to bude môcť
dovoliť, je otázka budúcnosti. Za pomoc
a podporu je vďačný Jozefovi Napovi,
Gabrielovi Švecovi a Jozefovi Halámikovi,
ktorý ho podporil aj finančne a učiteľkám
ZŠ s VJM za to, že rešpektujú a podporujú
jeho športové ambície.
Ladislav Levicky
FUTBAL
IV. liga – dospelí –juhovýchod
Kolárovo – Želiezovce 2:0 (1:0)
Želiezovce – Nový Život 6:1 (4:0) Rotík S.
2, Kokoška 2, Varga D. Barecz Ľ.
ČFK Nitra – Želiezovce 3:0 (1:0)
Želiezovce – Hont. Vrbica 3:0 (1:0) Barecz
Ľ., Kokoška, Tóth K.
IV. liga – dorastenci – juhovýchod
Kost. Kračany – Želiezovce 5:0 (1:0)
Želiezovce – Topoľníky 11:0 (4:0) Klenko 4,
Princ 2, Klimaj 2, Hutai, Streda,Kriška
Gabčíkovo – Želiezovce 2:1 (1:1) Kriška
Želiezovce – Chrenová 2:1 (2:1) Klimaj,
Hutai
III. liga – starší žiaci – juh
Želiezovce – Svätý Peter 9:0 (4:0) Páchnik
4, Vrba, Pálinkás, Sokol, Paluška, Torač
Želiezovce – Močenok 4:1 (2:1) Sokol,
Páchnik, Paluška, Pálinkás
Nesvady – Želiezovce 2:1 (2:1) Sokol
III. liga – mladší žiaci – juh
Želiezovce – Svätý Peter 4:1 (1:1) Klimajová, Dudáš, Burín, Mácsady
Želiezovce Močenok 1:2 (1:1) Dudáš
Nesvady – Želiezovce 1:6 (0:3) Horváth 2,
Dudáš 2, Burín, Mácsady
(in)
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Kultúra súčasťou mesta

Od začiatku roka sa v meste častejšie objavujú plagáty propagujúce kultúrne podujatia. Tieto podujatia boli
pracovníkmi Domu kultúry zosúladené tak, aby vyhoveli
záujemcom oboch miestnych národností.
Na kultúrne podujatia bol pestrý aj apríl. Najprv nás navštívili herci známi z televíznej obrazovky Pavol Mikulík,
Lenka Barilíková a Helena Krajčiová. Už druhýkrát si tu
zahrali Viktor Horján a Csongor Kassai, ktorí predstavenie
zvládli fantasticky a vytvorili priateľskú atmosféru. O niekoľko dní neskôr sa uskutočnilo predstavenie levického
amatérskeho ochotníckeho divadla a v závere apríla nás
vynikajúcim koncertom poctili Cigánski diabli, ktorí sa už
predstavili na nejednom svetoznámom javisku. Podľa očakávania pripravili návštevníkom skvelý umelecký zážitok.
V máji, keď kvitne orgován a v záhradách rozvoniavajú
konvalinky, nás svojím fantastickým výkonom potešila
svetoznáma husľová virtuózka Katica Illényi, držiteľka
najvyššieho kultúrneho ocenenia v Maďarsku. Po koncerte
prezradila, že v našom meste sa cítila dobre: „Bol to veľkolepý
zážitok vystupovať tu a hrať pre publikum, ktoré tak prežíva
hudbu a má výborné hudobné cítenie. Cítila som sa tu naozaj
dobre.“ Kto sa na koncerte nezúčastnil, môže len ľutovať,
lebo sa ochudobnil o krásny hudobný zážitok.
Nemôžeme asi nikoho zmeniť a nútiť, aby si umenie vychutnával, hoci možno niekedy by neuškodilo maličké prinútenie, aby to len skúsil a potom už sa slobodne rozhodol podľa
svojho vedomia a svedomia.
Eva Frenková

Milí občania!

Komunálny odpad vzniká v každej domácnosti. Tvoríme si ho
sami. Kupujeme si ho v obchodoch s tovarom, vzniká pri varení,
upratovaní, práci, skrátka počas celých 24 hodín denne. Za jeho
likvidáciu platíme, ale pri jeho dôkladnom separovaní prídeme
k záveru, že zdanlivo bezcenný a nepotrebný odpad vraciame späť
do výroby.
Touto cestou Vás žiadame o to, aby ste plastové PET fľaše postúpali, čím vytlačíte vzduch a my vieme odviezť viac odpadu (znížime
dopravné náklady).
PLASTY: všetky plastové fľaše od minerálnych nápojov, octu,
pochutín, čistiacich, dezinfekčných a kozmetických výrobkov, fľaše
z jedlého oleja, všetky tégliky z jogurtov, miláčikov, pudingov, masla, horčice, smotany, tresky, majonézy, tvarohu, všetky tetrapakové
obaly /škatule/ od džúsov, mlieka a kakaa, mliekové vrecká v čistom
stave, fóliu, streč fóliu, všetky fóliové a igelitové tašky, záhradkárske,
pivové a malinovkové prepravky, lavóre, vinohradnícke škopky, bandasky od postrekov, vedrá, kvetináče a výplne dezertných škatúľ.
Nezbierame fľaše od motorového oleja, mazív, kyselín a jedov!
PAPIER: všetky druhy novín, časopisov, tlačovín, letákov, kníh,
katalógov, zošitov, vreciek, škatuliek od liekov, dezertov, kartónových škatúľ. Nezbierame celofánové vrecká od cestovín, WC papier,
hygienické vreckovky, vložky, plienky!
SKLO: všetky druhy bieleho a farebného skla a zaváracích
pohárov. Nezbierame porcelán, zrkadlá a sklo kombinované s iným
materiálom!
MALÉ KOVOVÉ OBALY: alko a nealko plechovice, konzervy
pre psov, mačky, paštéty a všetky konzervárenské plechovice potravinového charakteru, vrecká od kávy, polievok, korenín, hliníkové
obaly z masla, tvarohu, čokolád, dezertov, salónok, žuvačiek, keksíkov, z paštét, viečka jogurtov, pláty z liekov, všetky druhy viečok
/okrem pivových/, starý hliníkový riad, potravinové dózy, škatule,
pudrenky, tabatierky
Zbierame aj autoplasty
Našim spoločným cieľom je znižovanie množstva ďalej už
nevyužiteľného komunálneho odpadu a zvyšovanie kvality, kvantity a množstva odovzdaných druhotných vyseparovaných surovín.
Toto sa dá dosiahnuť jedine s obyvateľmi, ktorí ponúknutú informáciu príjmu a budú podľa nej vo svojich domácnostiach druhotný
odpad triediť, zbierať a separovať.
Služby Šarovce

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek
30. 4. Attila Mirják, 8. 5. Jessika Lakatošová, 10. 5. Albert Kilmajer, 16. 5.
Marcel Masník, 19. 5. Adam Magyar, Jaroslav Lakatoš, 22. 5. Filip Gálus,
27. 5. Jakub Cebo, 28. 5. Simona Alakšová, 31. 5. Nina Ondrušek

Sľúbili si vernosť
4. 5. Ladislav Sáska (Želiezovce) – Ildikó Nagyová (Zemné), 18. 5. Jozef
Jurák (Želiezovce) – Betrice Szolárová (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Irena Mihóková

Jozef Kakačka

16. 06.

Gizela Pásztorová 01. 06.

27. 06.

Valéria Ostášová

30. 06.

Klára Szabóová

24. 06.

Anna Pompošová 28. 06.

Anna Szmolková

02. 06.

Drahomíra Tabiášová
15. 06.

80

25. 06.

Jolana Balogová

30. 06.

Ján Dulai

07. 06.

Milena Nagyová

12. 06.

Elena Slažanská

30. 06.

Helena Benyóová 15. 06.

Jolana Stopková

15. 06.

Zoltán Botka

26. 06.

Valéria Virágová

11. 06.

Karol Brusnicky

12. 06.

Mária Fedoršová

21. 06.

Zlatica Tršová

Gabriela Urbánová 29. 06.
60

Opustili nás – Elhunytak

18. 4. Jozef Kósa (Želiezovce, 37 r.), 20. 5. Klára Siposová (Pastovce, 84
r.), 23. 5. Rozália Béresová (Turá, 98 r.), 30. 5. Helena Ballová (Želiezovce,
87 r.), 2. 6. Alžbeta Tóthová (Želiezovce, 90 r.), 4. 6. František Kóša (Želiezovce, 61 r.), 7. 6. Koloman Tóth (Čata, 83 r.), Pavol Zahorecz (Želiezovce,
79 r.)
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Mestská polícia
v Želiezovciach

Žalúzie - Rolety

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

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

(13-04)

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

V Štúrove predám 1-izbový byt 40 m2. Cena dohodou. Tel.
(13-15)
0907 34 89 40

Sponzori – Deň Zeme 2013

Pekáreň - Tibor Straňák, Tóth Dávid, Tibor Princ, MiraOffice, Balucci, Delfin, PD Ölved – Malé Ludince, Ernest Kulcsár, Karol Fábik,
Stavmat HP, Gabriel Valach, VKB Stavebniny, Exclusive Salon, MKK
Hron, Basement Club, Norbert Matkovski, Kvetinárstvo Vanda,
Sokol Ladislav, Ing. Robert Gulyás.

Harmonogram vývozu triedeného odpadu
na rok 2013

SKÁ KNIŽNICA Želiezovce Vás pozývajú na stretnu-

tie s autorkou knihy „Šachové leto“ Adrianou Ducháčkovou. Krst knihy sa uskutoční 17. júna 2013
v pondelok o 14.00 hod. v Gymnáziu na ulici Ľ.
Štúra. Na Vašu účasť sa tešia organizátori: Šachový
Obecný
klub Želiezovce Podujatie podporili:
šachový klub amatérov Pohronský Ruskov

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
Fitzgerad, F. S. VEĽKÝ GATSBY
Cena 11,99 €
Bratislava, Slovart 2013.
Rozprávkovo bohatý Gatsby ,okázalé večierky – to je americká
spoločnosť. Úspešný príbeh aj v novom filmovom spracovaní.
ŠIK VARENIE PRE ŠIK DIEVČATÁ
Cena 12,95 €
Bratislava, Ikar 2013.
Rýchlo, chutne a zdravo – to je motto šik dievčaťa.
PREČO – AKO?
Cena 11,92 €
Bratislava, Svojtka 2013.
Viac než 400 otázok a odpovedí. Vhodný darček za dobré
vysvedčenie.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

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

MATICA SLOVENSKÁ – MO, GYMNÁZIUM, MEST-

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

BUDAPEST – MAGYARORSZÁG
Ára 6,61 €
Budapest, Topográf.
Autóstérképek, más európai államokról is. Itt a nyári utazások
ideje.
Scott, E.: REMÉNY ÉS SZERELEM JEMENBEN
Ára 6,94 €
Budapest, STB kiadó 2013.
Sorsok, életek szerelmek, most az Arab félszigetről.
VIRÁG TÜNDÉREK
Ára 3,29 €
Budapest, Napraforgó kiadó.
Hercegnős buli. Foglalkoztatófüzet, társasjáték, matricák.
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Vincze Krisztián folytatja eredményes szereplését

Az idényt ezüstéremmel kezdte
Nemrégiben tájékoztattunk lapunkban a fiatal az idei első eredményeket. A versenynaptár
motocross-versenyző, Vincze Krisztián sikere- sűrű bejegyzései igényes versenyzői életről
iről, aki tavaly első alkalommal kapcsolódott tanúskodnak. A felsorolt áprilisi szép eredbe a szervezett versenybe, és rögtön az első ményekkel még nem jutottunk el a legbecseidényében a 7. helyen végzett a magyaror- sebbhez, ugyanis május elején Liskován volt
szági nemzetközi nyílt
motocross bajnokságban.
Minden jel arra mutat,
hogy idén is folytatja
sikeres szereplését. A versenyeken elért jó eredmények azonban időnként
nehéz döntések elé is
állítják. A 10 éves sportoló részvétele az összes
versenyszérián lehetetlen,
a kínálat viszont nagyon
bő. Elérkezett tehát az az
idő, amikor választania
kell, melyik versenysorozatra összpontosít, és
mely szériában hagy ki
néhány futamot.
Ebben az idényben Krisztiánnak nincs még két motorja, van azonban egy új utánfutója,
Krisztián április elejétől amivel a versenyekre utaznak. Állítólag egész kényelmesen lehet
kezdve
szinte
heti benne aludni.
rendszerességgel versenyez, ami egy felnőtt versenyző számára is a Motocross Tour 2013 regionális Nyugat
Kupája. A verseny első szakaszában Krisztián
megterhelő lenne.
„Április elsején a magyarországi Mono- nyert, a második szakaszban és az összesítésron kezdtük az idényt, de olyan hideg volt, ben is 2. lett. Egy héttel később Köbölkúton
hogy majdnem hozzáfagytunk a motorhoz. startolt el a mezőny a magya—szlovák nyílt
Az első hivatalos verseny április közepén bajnokságon, ahol más országok versenyzői
volt, a Nyugat Kupa Kárpáthalason, ahol a is versenybe szálltak. Az igényes nemzetközi
dobogó második fokára állhattam. Egy hét- mezőnyben a 7. helyen végzett.
Minden szlovákiai és magyarországi vertel később részt vettem Bugyiban a magyar
bajnokságon, ahol a hatodik lettem. Rá egy senyen részt venni lehetetlen, ezért Krisztián
hétre a magyar—szlovák nyílt bajnokságban és csapata úgy döntött, hogy a Szlovák Kupát
szerepeltem Őrbottyánban, ahol az 5. he- helyezik előtérbe. Ez biztosan nehéz döntés
lyen értem célba, egy nappal később pedig volt, mivel a legelőkelőbb versenyben, a
Kőszárhegyen a magyarországi nemzetközi szlovák—magyar nemzetközi bajnokságban
Nyugat Kupán 4. lettem” – sorolja Krisztián most az 5. helyen áll, és ha nem vesz részt a

Karatésok versenyeztek Zselízen
szlovák bajnok lett. A legügyesebbek
sikeresen képviselik a szabadidőközpontot és Zselíz városát nemzetközi
versenyeken is Magyarországon és
Csehországban.
A szabadidőközpont igazgatónője
ezúton is köszönetét fejezi ki a város
mindkét alapiskolájának a támogatásért, a helyiségekért, amelyeket
nemcsak a tornán, hanem a gyerekek
felkészülésében, az edzések során is
igénybe vehettek, valamint Zselíz városnak a torna támogatásáért. (cvc)

versenyeken, hiányozni fognak a megszerezhető pontok. Az edzővel közösen mégis
arra az elhatározásra jutottak, hogy idén
a hazai versenyeket részesítik előnyben.
Krisztián elmondta, hogy fizikailag bírja
a sok versenyzést, de javulnia kell még
vezetési technikájának, bár ezen a téren
az utóbbi hónapokban jelentős előrelépést
ért el. A versenyek nagy száma inkább
a KTM SX 65-ös motorját viseli meg.
„Ezt a motorkerékpáromat használom
az edzéseken és a versenyeken egyaránt,
ami nem jó megoldás. Szükség lenne egy
gépre külön az edzésekre, és egyre a versenyekre” – mondja. Mikor engedheti ezt meg
magának, az a jövő kérdése. A segítségért és
támogatásért hálás Nap Józsefnek, Švec Gábornak és Halámik Józsefnek, aki anyagilag
is támogatta, valamint a magyar alapiskola
tanítóinak, mert tekintettel vannak arra,
hogy a hétvégéi nagy részét a versenyeken
tölti, és tőlük telhetően támogatják sportpályafutását.
Levicky László
LABDARÚGÁS
A csapat – IV. liga – délkelet
Kolárovo – Želiezovce 2:0 (1:0)
Želiezovce – Nový Život 6:1 (4:0) Rotík S.
2, Kokoška 2, Varga D. Barecz Ľ.
ČFK Nitra – Želiezovce 3:0 (1:0)
Želiezovce – Hont. Vrbica 3:0 (1:0) Barecz
Ľ., Kokoška, Tóth K.
iúsági csapat – IV. liga – délkelet
Kost. Kračany – Želiezovce 5:0 (1:0)
Želiezovce – Topoľníky 11:0 (4:0) Klenko 4,
Princ 2, Klimaj 2, Hutai, Streda,Kriška
Gabčíkovo – Želiezovce 2:1 (1:1) Kriška
Želiezovce – Chrenová 2:1 (2:1) Klimaj,
Hutai
Diákcsapat – III. liga – dél
Želiezovce – Svätý Peter 9:0 (4:0) Páchnik
4, Vrba, Pálinkás, Sokol, Paluška, Torač
Želiezovce – Močenok 4:1 (2:1) Sokol,
Páchnik, Paluška, Pálinkás
Nesvady – Želiezovce 2:1 (2:1) Sokol
Kölyökcsapat – III. liga – dél
Želiezovce – Svätý Peter 4:1 (1:1) Klimajová, Dudáš, Burín, Mácsady
Želiezovce Močenok 1:2 (1:1) Dudáš
Nesvady – Želiezovce 1:6 (0:3) Horváth 2,
Dudáš 2, Burín, Mácsady
(in)

8

2013. június

Zselízi Hírmondó

Tehetségkutató verseny Via Nova módra

Ki a vagány a vidéken?
Tehetségkutató versenyt tartott a zselízi
művelődési otthonban a Via Nova ICS a
régió alapiskolásainak. Hajdanán nagy népszerűségnek örvendő Ki mit tud?-ok mára
valahogy a feledés homályába merültek,
annak ellenére, hogy az átmedializált világban egyre többet szerepelnek a fiatalok
reflektorfényben. És bár a diákok gyakorta
mérhetik össze lexikális vagy atlétikai tu-

dásukat különböző versenyeken, a könnyedebb, úgynevezett szórakoztató műfajban,
a talentumuk megcsillogtatása az országos,
tévés tehetségkutatókon kívül, régiós szinten bizony meglehetős űr mutatkozik. Ezt
a hiányt kívánta pótolni rendezvényével a
Via Nova, mellyel ugródeszkát biztosíthat a
lévai járás magyar fiataljainak, képességeik
reprezentálásában.
8 alapiskola (Csata, Farnad, Érsekkéty,
Ipolyság, Ipolyszakállos, Ógyalla, Zselíz)
mintegy 70 tanulója négy kategóriában
– szavalat, ének, hangszeres játék és tánc

– mutatta be produkcióját, amit igencsak
nívós zsűri bírált el. A szervezők igyekeztek
a szakmai bizottságot úgy összeállítani, hogy
minden produkciós terület szakmai szemmel le legyen fedve, ezért annak összetétele a
következő lett: Újváry László – nyugalmazott
pedagógus, Horváth Mária – táncos, Vadkerti Imre – énekes, Emmer Péter – zenész és
Lőrincz Tamás – a zsűri elnöke.
A rendezvény egyik fő
koordinátora, Sipos József
elmondta:
„Kaotikusnak
érzi a mai fiatalok helyzetét.
Rengeteg tehetség kallódik el,
mert nincs lehetősége megfelelő módon kifejezni magát
és felfedezni saját maga képességeit, lehetőségeit. Pedig
mindenkiben ott rejtőzik a
tehetség valamire, csak fel
kell azt fedezni. És nem elég,
hogy tehetségeink elvesznek,
de kompetenciáik csiszolása,
fejlesztése helyett elindulhatnak egy teljesen más irányba
is. Szabad idejüket sajnos saját
maguk, egészségük és értelmük pusztítására
fordíthatják. Ebből való kitörésre szeretnénk
lehetőséget biztosítani és példaként állni más
régiók és más szervezetek előtt is, hogy minél
több tehetséggondozás applikálódjon, hiszen
mindez közösségünk, magyarságunk megmaradásának záloga is.”
A zselízi alapiskola diákjai ének kategóriában diadalmaskodtak, első helyen Ambrus
Ildikó, közvetlen mögötte pedig Riedl Regina
végzett, de nagy sikert aratott a Happy Girls
nevű táncformáció produkciója is.
Csonka Ákos

Zichy-rajzok a kultúrházban
Zichy Mihály illusztrációival ismerkedhetett
meg a zselízi közönség Az ember tragédiája
képekben című kiállításon, amely május

13-án nyitotta meg kapuit a zselízi kultúrházban a Művelődési Otthon és a Szlovákiai
Magyar Kultúra Múzeuma közös rendezésében. A tárlaton a szerző Madách: Az ember
tragédiája c. művéhez készített 20 részes
illusztráció-együttesét tekinthették meg a látogatók.
A rendezvényt a múzeum igazgatója,
Jarábik Gabriella nyitotta meg, aki többek
közt elmondta, hogy Madách Imre: Az
ember tragédiája című drámájához Zichy
Mihály 1885-ben 15 illusztrációt készített.
Akkoriban az orosz cár szolgálatában állt,
de szabadságot kért, hogy megrajzolhassa az
alkotásokat. Az eredetileg 15-részes sorozatot
1888-ban egészítette ki további öt illusztrációval. Amint Jarábik Gabriella elmondta:
„A múzeum tulajdonában az eredeti művek
második másolata található, ezeket hozták el
Zselízre is. A másolatok jobban őrzik minőségüket, ezért a művészeti élményt ez a tény
nem befolyásolja.” A kiállítás ünnepélyes
megnyitóján a Gereben zenekar és a Kincső
néptánccsoport tagjai szolgáltattak műsort.
A kiállítást május végéig tekinthették meg az
érdeklődők.
(ik, foto: Botta Anikó)

Karatésok versenyeztek Zselízen
A Zselízi Szabadidőközpont mellett
működik már évek óta a kyokushin karate
szakkör. A kör megnyitásának ötlete az előző
években végzett tevékenységhez kötődik (a
sportágnak 1998-tól van hagyománya Zselízen). A szakkör iránt nagy az érdeklődés
mind a gyerekek, mind a szülők részéről.
Bottyán Pál feketeöves edző vezetésével
a gyerekek fokozatosan elsajátítják a karate
technikáját, és a legügyesebbek a kyokushin
karate országos bajnokságában versenyeznek.
Éppen a gyerekek és a szülők nagy érdeklődésére való tekintettel döntött úgy
a szabadidőközpont, hogy 2012-ben regionális részvételű tornát rendez. A tornának
nagy sikere volt a versenyzők, az edzők és a
szülők körében is. Idén a szabadidőközpont
folytatta a tavaly hagyományteremtés céljából megrendezett versenyt, és május 11-én
a Szlovák Kyokushin Karate Szövetséggel
közösen megrendezte a torna második év-

folyamát, amit a kyokushin karate országos
bajnokságának versenysorozatába is besoroltak.
A tornát a zselízi alapiskola tornatermében rendezték meg. Kvetoslava Záhorská, a
szabadidőközpont igazgatója, Pavol Hostač-

ný, a Zselízi Városi Hivatal oktatásügyi osztályának vezetője és a három danos Rácz Norbert, a Szlovák Kyokushin Karate Szövetség
elnöke nyitotta meg. Az ünnepi megnyitón
felléptek a szabadidőközpont mellett működő mazsorettcsoport tagjai is.
A tornán 61 fiatal versenyző vett részt:
fehér, narancssárga és kék övesek. Többségük
két versenyágban is szerepelt: kata formagyakorlatban és kumite párharcokban. A verseny
igazságos zsűrizéséről az országos szövetség
tagjai gondoskodtak. A résztvevők oklevelet,
érmeket, édességet és emléktárgyakat kaptak
a várostól.
A szabadidőközpontot a karate szakkör
tagjai – Miklós Zsombor, Murcin Denis,
Levicky Máté, Koprla Jakub, Szallay Péter, Fekete Jack, Ambrúz Márk, Kanozsai Konrád,
Laczkó Vivien – példásan képviselték. A szakkörnek sárga és zöld öves tagjai is vannak.
Klenko Dávid a múlt évben kategóriájában
→
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Jubilál a kis egészségügyisek seregszemléje
A kis egészségügyisek seregszemléjének 20.
jubileumi évfordulójának egyik állomása
– a két évtized alatt már hagyományosan – a
zselízi Sznf utca 9. szám alatti óvodában volt.
Május 23-án, csütörtökön kilenc óvodából
30 gyerek vett részt azon a rendezvényen,
amely céljául tűzte ki, hogy kicsi koruktól
arra neveljék a gyermekeket, hogy cselekedni tudjanak váratlan helyzetekben, és
megfelelő jártasságot szerezzenek az elsősegélynyújtásban. A rendezvény további célja,
hogy formálja a gyerekek egészségtudatát és
pozitív hozzáállását az egészségük védelméhez. „Az alaposan előkészített terepen az 5-6
éves gyerekek elszántan és felelősségteljesen
vizsgálják a sérüléseket: horzsolást, égési sérülést, méhcsípést. Megtanulják kiválasztani
a megfelelő egészségügyi eszközöket az
adott sérülés kezelésére, ollót használnak,
bekötik a sérüléseket, sebtapaszt használnak,
kitisztítják a sebet, folyó vízzel hűtik a sérülést, hidegborogatást raknak. Együttérzést
nyilvánítanak, beleélik magukat a mentők
szerepébe, leküzdik a vértől való félelmüket,
váratlan helyzetekben cselekszenek, megtanulnak reagálni a történésekre. A gyerekek
a tevékenységek során értékes, pótolhatatlan
tapasztalatokat szereznek, és ezeket egész életükben megőrzik “ – mondja a rendezvényről Marianna Kollárová pedagógus, a Szlovák
Vöröskereszt Lévai Területi Egyesülete mellett működő Egészséges Óvodák Klubjából,
amely a kis egészségügyisek seregszemléjének társrendezője.
„A gyerekeket arra vezetjük, hogy képesek legyenek reagálni vészhelyzetekben,
hogy el tudjanak látni könnyebb sérülése-

ket, amelyek az iskolaudvaron történnek, pl.
horzsolásokat, csípéseket” – mondja Kállai
Ildikó, a zselízi óvoda igazgatója. Elmondja
még, hogy a jubileumi rendezvény során
együttműködtek a lévai vöröskereszttel,
a környékbeli óvodákkal, a lévai katonai alakulattal, a rendőrséggel. Az együttműködők
közt ugyancsak volt vízimentős, pszichológus és
méhész is. „A gyerekeken
kívül sok segítőnk van,
gimnazisták, szülők, akik
az egyes állomásokon
közreműködnek. A gyerekek végigjárják az állomásokat, ahol egy-egy
adott problémával ismerkednek meg. Minden
évben egy meghatározott
témára épül a rendezvény. Az idei, huszadik
évben az elmúlt két évtized témáiból készítettünk
ízelítőt, minden állomás
egy évet jelképez.” Az
igazgatónő megerősítette, hogy a gyerekek
valóban elsajátítják ezeken a rendezvényeken
a szükséges jártasságot, amit a gyakorlatban
alkalmazni is tudnak: kisebb sérülések esetén
tudják, mit kell tenniük.
„A jubileumi 20. évfolyam a seregszemlék
történetének felelevenítése jegyében valósult
meg. A gyerekek számára olyan környezetet
alakítottunk ki, ahol mesék segítségével
sorra járták az egyes éveket és történeteket.
Fényképeket néztek meg, összehasonlították
az akkori környezetet a mostanival. A 20 év

történetét egy-egy rendszeresen visszatérő,
hosszú ideje közreműködő, segítő pedagógus idősödésén keresztül is megismerhették. Vannak, akik már 20 éve foglalkoznak
az egészségre nevelés témájával, amiért
köszönet illeti őket. Köszönetet mondunk
ezúton is minden önkéntesnek, szervező-

nek, szülőnek, nagyszülőnek, a mentőalakulatoknak, a rendőrségnek, a katonáknak
és a támogatóknak, akik közreműködtek az
előkészületekben és a rendezvény megvalósításában. Külön köszönet jár annak a 109 véradónak is, akik nemes tettükkel támogatták
akciónkat“ – mondta el még Katarína Olejárová társszervező, az Egészséges Óvodák
Klubjának tagja a rendezvényről, amit Zselízen kívül megtartottak Léván, Tolmácson és
Ipolyságon is.
(ik)

43 önkéntes adott vért
A kis egészségügyisek seregszemléje 20 éves fennállása alkalmából a Szlovák Vöröskereszt Lévai Területi Egylete és az óvodák
együttműködésével a járás minden városában önkéntes véradást
szerveztek. A szervezők ügyességének köszönhetően a gyerekeknek
szóló rendezvényeket összekötötték
a véradással, amelyet a kis egészségügyisek seregszemléjével párhuzamosan
tartottak az óvodákban. A sikeres hely- és
időpontválasztás meghozta a várt eredményt, főleg Zselízen, ahol 43-an adtak
vért. Összehasonlításképpen: Léván 33-an,
Tolmácson 24-en, Ipolyságon 9-en. „A
zselízi óvodában első alkalommal volt
ilyen rendezvény. A véradás rendkívül
sikeres volt, nagyon örülök ennek. Valószínűleg jó volt körülötte a hírverés, nem
számítottunk ilyen magas részvételre”
– mondta Katarína Olejárová, a Szlovák
Vöröskereszt Lévai Területi Egyletének
önkéntese, a véradás egyik főszervezője. Hozzátette még, hogy Léván
az óvodákban már 2004 óta minden évben tartanak véradást. Az
önkéntes véradók nagy számára rendkívül pozitívan tekint, a járási
székhellyel való összehasonlítás szemszögéből is, habár a viszonyítást

nem tartja teljesen szerencsésnek: „Bár Léva többszörösen nagyobb,
mint Zselíz, ott gyakoribb a véradás, ezért nem lehet arányokban hasonlítgatni. Én rendszeresen adok vért Léván, de most úgy döntöttem,
hogy tettemmel a zselízi véradók számát gyarapítom. Rábeszéltem
erre Považan urat, a lévai Matica slovenská
elnökét is. Ő tolmácsi lakos, ahol egy nappal
korábban volt a véradás, azonban nem ott,
hanem Zselízen vett részt a rendezvényen.
Nagyon meglepődtünk, amikor láttuk, hogy
itt több mint negyven ember jelentkezett.
Reméljük, hogy a kiértékelés után az óvoda
igazgatósága úgy dönt, hogy jövőre is rendez véradást. Még az is lehet, hogy olyan
hagyományt teremtenek, mint amilyen
Léván is van.” Hozzátette még, hogy a zselízi véradásnak nemcsak ő örült, hanem
sokan mások is, akik nem is álmodtak ilyen
sikerről. Az érzés, hogy sok embert sikerült
meggyőzni, akik aznap úgy döntöttek, nem
munkába mennek, hanem egészségüket és mások megsegítését tartják előbbre valónak, tapasztalatai szerint nagy erőt ad. Mint ahogy az
is, hogy valaki vére által életet ajándékoz. Erről – szerencsére – sok
zselízi tudna mesélni.
(ik)
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A Franz Schubert Gyermekkar tanév-végi sikerei
A Zselízi
Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola Franz Schubert Gyermekkara április közepén Dombóváron szerepelt.

dombóvári Belvárosi Általános
Iskola hatalmas auláját az utolsó
helyig megtöltő közönség előtt.
Gyermekkarunkon kívül Szek-

A Franz Schubert Gyermekkar az érsekújvári Csengő Énekszón
Gyermekkarunk nem először
kapott meghívást a Bárdos
Lajos Zenei Hetekre. Ezúttal az
Éneklő Iúság Díszhangversenyének vendége volt, ahol a
legjobb Tolna megyei kórusokkal együtt mutatkozhatott be a

szárd, Tolna, Paks, Bonyhád és
– természetesen – a vendéglátó
Dombóvár legjobb kórusai léptek dobogóra. A Franz Schubert
Gyermekkar műsorán egyaránt
szerepeltek igényes egyházi és
világi művek. Közönségsiker

volt John Chorbajian: e Swing
című műve, amelynek zongorakíséretét Mézes Attila játszotta,
és ezúttal is vastaps jutalmazta
a Van egy pipám, egy kalapom
című roma—magyar népdalfeldolgozást Mézes Attila klarinétés a karnagy gitárkíséretével.
Nem mindennapi élményt jelentett az összkar. Megközelítőleg
350 gyermek torkából csendült
fel összkarban Bárdos Lajos két
műve: a (Horváth Ádám szövegére írt) Májusi kánon, amelyet
a Bárdos Lajos Zenei Hetek
főszervezője, Kempelen Tünde vezényelt, majd a Kölcsey
Ferenc szövegére írt Nemzeti
fény. Ezt a művet a zeneszerző
fia, Daróci Bárdos Tamás dirigálta. A hangverseny után ő
tartott vetítettképes előadást
édesapjáról, Bárdos Lajosról.
A kórus tagjait a dombóvári
általános iskola énekkari tagjainak családjai látták vendégül; a kevésnek nem mondható
útiköltség egy részét a Zselízi
Alapiskola Szülői Szövetsége,
nagyobb részét pedig a vendégszereplésen részt vevő tanulók

szülei állták.
A dombóvári vendégszereplés után két héttel a műsor
egy részét a zselízi közönség az
anyák napján is hallhatta. Ez volt
a Csengő Énekszó, a szlovákiai
magyar gyermek-és iúsági kórusok országos versenye előtti
utolsó fellépés, a főpróba. A három évenként rendezett országos versenynek egyre kevesebb
a résztvevője. Ez alkalommal
az alapiskolások kategóriájában
mindössze tíz kórus mérte össze
tudását. A Franz Schubert Gyermekkar ezüstkoszorús minősítést szerzett.
Gyermekkarunk munkája
ezzel még nem fejeződött be.
Június 11-én az iskola új tanulói könyvtárának ünnepélyes
átadásán énekel néhány művet,
június 21-én pedig a Franz
Schubert Művészeti Alapiskola
növendékeivel ad közös záróhangversenyt a református
templomban. Június 23-án,
vasárnap, stúdiófelvételt készít egy 2014-ben megjelenő
karácsonyi CD számára.
–hg–

A nyugdíjasok jubileumot ünnepeltek
Másfél évtizede működik városunkban a
Szlovákiai Nyugdíjasok Egyletében helyi
szervezete (JDS). Ez idő alatt az egylet a város
egyik legaktívabb szervezetévé vált. Minden
évben számos rendezvényt szervez, és szinte
minden alkalommal tagjainak tucatjait képes
mozgósítani.
Így történt ez május 26-án is, amikor a JDS zselízi szervezete megalakulásának 15. évfordulóját ünnepelte. Ez
alkalomból tagjainak kultúrműsorral
egybekötött összejövetelt szervezett.
Az eseményen emléklapokat osztottak
azoknak, akik a leginkább hozzájárultak a sikeres tevékenységhez. Mária
Bakonyiová, a JDS helyi szervezetének
elnöke emléklapot adott át Bakonyi
Pál polgármesternek, Kádasi Erzsébetnek, a Városi Hivatal elöljárójának,
Szendi Renátának, a Városi Hivatal
részlegvezetőjének, Kepka Márk alpolgármesternek, Ľubica Gálisovának,
az Idősek Megsegítéséért Fórum elnökének,
Oľga Csákyovának, a JDS kerületi elnökének,
Helena Kolmanovának, a JDS járási elnökének, Csallóközi Józsefnek, Béres Istvánnak,
Hegedűs Ilonának, Kišďurka Máriának,
Szalaj Ilonának, Horánska Evának, Kanyuk
Józsefnek, Balážová Vierának, Babinec Jozef-

nek, Komrhel Jolánnak, Mészáros Erzsébetnek, Gašparová Gizelának, Sklenka Ivannak,
Kozák Pálnak, Výboch Jozefnek, Beníková
Janának, Polka Pálnak és Pavla Kölesovának.
„Azért jöttünk össze, hogy emlékezzünk
és értékeljünk, mi mindent tettünk az eltelt

15 év alatt a társadalomért és mindannyiunkért. 1998-ban éppen május 26-án üléseztünk
először. Igyekeztünk gyarapítani tagságunkat,
ami sikerült is. Szervezetünk 64 taggal kezdte
tevékenységét, jelenleg 260 tagot tartunk
nyilván. Minden évben négy alkalommal
tanácskozunk, szükség esetén gyakrabban is.

Januárban évzáró gyűlést tartunk, márciusban
megünnepeljük a nemzetközi nőnapot, októberben az idősek iránti tisztelet hónapját.
Júliusban minden évben kirándulunk, voltunk Olaszországban, Görögországban, Horvátországban és Szlovákia-szerte sok helyen,
valamint egynapos kirándulásokat
is szerveztünk. Együttműködünk
az Antifasiszta Harcosok Szlovákiai
Szövetségével, a városi könyvtárral,
2008-ig a JDS martini szervezetével.
2007-ben baráti kapcsolatot kötöttünk a nagymarosi nyugdíjas szervezettel, amelynek tagjaival évente
többször is találkozunk. Felújítottuk
a Hviezdoslav utcai játszóteret,
ahol azóta is minden évben a Föld
napján társadalmi munkát szervezünk” – emelte ki a szervezet 15
éves fennállásának legfontosabb
momentumait Bakonyi Mária elnök
és még hozzátette, hogy a JDS zselízi
tagjainak munkája hasznos, szeretetteljes
volt, és mindannyiuknak örömet szerzett a
nyilvánosság részéről érkező elismerés. Ezzel
a kijelentéssel csak egyetérthetünk, és a szervezet tevékenységét figyelve kijelenthetjük,
hogy a zselízi nyugdíjasok fiatalos lendülete
továbbra is lankadatlan.
(ik)
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Szálláshelyből bérlakások
Egy évvel ezelőtt arról kellett döntenie a városi képviselő-testületnek, hogy a munkásszálló épületét annak felújításáig
teljesen bezárják-e, vagy szüksé-

műszaki állapota okozta, valamint
az a bonyolult folyamat, amely
során a volt kórház egészségügyi személyzetének ideiglenes
szállójából városi munkásszálló

gállapotban működtetik tovább.
A nehéz kérdésben végül néhány
egymásnak ellentmondó döntés
is született a jelenlegi bérlők
szerződésének meghosszabbításáról ill. meg nem hosszabbításáról. A helyzetet az épület rossz

lett, amit lakói inkább bérháznak
tekintettek. Az épület elöregedett
infrastruktúrája és a lakbérhátralékosok nagy száma okozta,
hogy a város az elmúlt években
jelentős mértékben ráfizetett az
épület működtetésére.

A jogász szerint a város nem
vállal kockázatot

A munkásszálló adásvételi szerződéséről, a jelzálogról és a városi
ingatlan visszavásárlásáról, valamint a költségvetés időszerű módosításáról tárgyaltak a képviselők május 22-ei munkaértekezletükön. Az
adásvételi szerződés szerint a munkásszálló épületét az értékbecslés
alapján megállapított 238 ezer euróért vásárolja meg az Innovia K.
Ezt követően felújítja, majd a város az előszerződés alapján visszavásárolhatja, ha elnyeri a remélt minisztériumi dotációt és az Állami
Lakásfejlesztési Alap hitelét. A szerződés szerint a város 795 453
euróért vásárolja vissza az ingatlant. Az összeg két részből áll: az
eredeti 238 ezer euróból, és a felújítás költségét képező 557 453
euróból, amit a város a két említett állami intézménytől kérvényez
a lakásfejlesztési program keretében. „A szerződés garantálja, hogy
a város csak abban az esetben kötelezi magát az épület visszavásárlására, ha megkapja a hitelt és a támogatást. Ha nem kapja meg, az
ezlőszerződés hatályát veszti” – jelentette ki Nyúl József, a város jogi
képviselője, majd hozzátette, hogy bármilyen más megegyezés a város túlzott eladósodásának veszélyét rejtené magában.
A képviselők kérdésére: mi történik, ha a város nem kapja meg
a hitelt és a támogatást, a társaság képviselője azt válaszolta, hogy az
épületet bérházként üzemeltetnék mindaddig, amíg a város nem nyeri
el a szükséges anyagi forrásokat. Hozzátette még: az Innoviának érdeke, hogy az épületet minél gyorsabban újra eladhassa a városnak. „A
cég magára vállalta azt a kockázatot, hogy abban az esetben, ha a város nem szerzi meg a hitelt és a támogatást, az épület a nyakán marad, és kénytelen lesz üzemeltetni. Az átépítést hitelből fedezik, amit
a bérleti díjakból törlesztenének” – mondta Bakonyi Pál polgármester,
rámutatva arra a tényre, hogy az Innovia számára az a legjobb megoldás, ha a beruházásuk mielőbb megtérül. A jelenlevők megegyeztek
abban, hogy az épület így vagy úgy megújul, és az eredetileg tervezett
célt szolgálja majd: korszerű bérházként fog üzemelni.
(ik)

Városunkban is gyakran
lehettünk tanúi annak, hogyan
fordulhat váratlanul rosszabbra
a helyzet. Ezúttal azonban azt
figyelhettük meg, hogy egy év
alatt javulás állt be, legalábbis ami
a munkásszállóval kapcsolatos
kilátásokat illeti. 2013 májusában
a képviselők döntöttek a munkásszálló felújításához szükséges
szerződésekről. A munkákat
külső forrásokból finanszírozzák
majd.
A város egy néhány hónappal
ezelőtt kínálkozó lehetőségre reagált. Az Állami Lakásfejlesztési
Alapból és az SZK Közlekedési, Építési és Régiófejlesztési
Minisztériuma támogatásából
lehetőség nyílik a munkásszálló
felújítására, és bérlakásokká
való átépítésére. Az új jogszabályok szerint nem szükséges,
hogy a beruházó a város legyen,
amely így mentesül a közbeszerzés bonyolult mechanizmusától.
Az ilyen eljárások általában
hosszadalmasak, a sikertelen
pályázók akadályokat gördítettek lezárásuk elé. Az építkezést
a nagyszombati Innovia társaság vállalta fel, amelyet a város
több feltétel teljesítése alapján
választott ki. Az egyik legfontosabb az volt, hogy a társaság
a felújítás során nem tart igényt

a város anyagi hozzájárulására.
A gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy a beruházás a zselízieknek
egy eurójukba sem fog kerülni.
Az Innovia megvásárolja az
épületet, felújítja, majd eladja
a városnak, amely a vásárláskor
az Állami Lakásfejlesztési Alaphoz
folyamodik hitelért, a minisztériumhoz pedig támogatásért. A hitelt a bérletből törleszti, hasonlóan
a Rákóczi utcai lakóház esetében
évek óta bevett gyakorlathoz. Ha
a város nem járna sikerrel a támogatást illetően, a beruházó fogja
üzemeltetni a bérházat mindaddig,
amíg a város újból igényelheti a támogatást. A tárgyalások során világosan kiderült: mindkét fél érdeke,
hogy az épület visszakerüljön
a város tulajdonába. Az építőipari vállalat minél hamarább
szeretné elvégezni a felújítást,
és megkapni az érte járó pénzt.
Nem érdeke, hogy évekig vagy
évtizedekig várjon a beruházás
megtérülésére.
A májusi ülésen jóváhagyták a szükséges szerződéseket.
A beruházás előkészületei kb. két
hónapig tartanak, maga a felújítás
fél évig. A rekonstrukció, amelynek során a munkásszálló épületében 24 bérlakást alakítanak ki,
a tervek szerint a jövő év elején
fejeződik be.
(ik)

A Franz Schubert Művészeti Alapiskola idei végzősei május végén
a végzősök koncertjén és kiállításán adtak számot az intézményben
megszerzett tudásukról. A kiállításon Ivana Straňáková tanárnő növendékei mutatkoztak be munkáikkal: Dávid Židek, Miriam Adamíková,
Alexandra Opavská, Végh Nikolett, Oravecz Veronika, Melczer Ákos és
Torma István. Az iskola koncerttermében tartott hangversenyen Natália Mesárová, Banda Jenő, Danczi Judit, Bajusz Márta, Horváth Diana,
Dálnoky Annamária, Danis Alica és Ľubomír Neviďanský tanulói
szerepeltek, név szerint: Gabriela Ivančinová, Peter Dimitrov, Kristína
Čermáková, Trnavsky Katalin, Molnár Stázi, Peter Vrba, Dávid Židek,
Baka Viktor, Mézes Attila és Majtán Krisztina.
(ik)
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Európai szintű városi napok
A Zselíz 2013 – Európai Polgárok Napja
projektnek köszönhetően az idei városi
napok színesebbek, és külföldi turisták
által látogatottak lesznek. A város pályázatot nyújtott be az Európa a polgárokért
program Town Twinning kiírásának keretében, amely a városok partnerségi együttműködését célozza meg. Európában 17 ezer,
Szlovákiában 670 partnerség létezik.
„A projekt kidolgozása válasz volt arra

Füstszűrősen, sapka
nélkül... vagy fordítva?

Önkormányzati körökben már a sokadik bőrt is lehúzták arról a viccről, amely a
medvéről és a mindig pórul járó nyúlról szól.
Sapkával vagy anélkül, füstszűrős vagy filter
nélküli cigivel a nyuszi mindig kikapott. Az
önkormányzati viszonyokkal kapcsolatos parafrázis helytállóságát végül is már városunkban
is több alkalommal alátámasztották mind a
medvék (képviselők), mind pedig a nyulak (önkormányzati dolgozók) kijelentései. A mostani
összehasonlítás alapjaként a medvék néhány
kijelentése szolgált a legutóbbi erdei tanácskozáson a korrupcióval hasonlatos jelekről, a testület
pozitív vagy negatív befolyásolásáról az egyik
oldalon, és az önkormányzat tevékeny bizottsági
munkája iránti kielégítetlen szükségletről (tisztelet a kivételnek) a másik oldalon.
Ami a korrupciót illeti: a kétely magjának
elhintése többé-kevésbé komolyabb gyanú
vagy meggyőződés nélkül olyan veszélyes
lehet, mint egy szellemet névtelenül kiengedni az palackból: nem fogja tudni, kinek
kell engedelmeskednie, és irányítatlan erővé
válik. A másik kérdésben fontos tudni, hogy
bármilyen befolyásolást szubjektív módon
lehet pozitívan vagy negatívan is értékelni.
Az előterjesztő számára tehát alapkérdés:
igyekezzen-e egyáltalán befolyásolni valakit
olyankor, amikor nem létezik objektív mérce
annak megítélésére, hogy mennyire pozitív
elvek ösztökélték őt eredetileg.
A hivatal és a testület közti adatátvitel
vitathatatlanul hagy kívánnivalót maga
után, végül is a fentebb idézett kijelentések
ezt szerették volna hangoztatni. A résztvevők
abban is megegyeznek, hogy megfelelő beállítottságú bizottságok aktív működése jelentené
a megoldást. Hiányuk nyomán korlátozott az
információcsere, ami nem kedvez sem a jó
testületi döntéseknek, sem az alkalmazottak
munkamoráljának. A városi hivatalban ezért
intenzívebb kommunikációra készülnek a
képviselőkkel, és nagyobb figyelmet szentelnek majd a visszajelzések kikérésére az egyes
testületi ülések háttéranyagainak előkészítésében. A nyuszi tehát elindult az erdőbe, jobb
zsebében füstszűrős, bal zsebében füstszűrő
nélküli cigaretta, sapka a kézben. Csak nehogy valaki észrevegye, hogy kék zokni van
rajta...!
Levicky László

a kihívásra, amely előtt a városi dolgozók
álltak, amikor gazdag és színvonalas műsort
szerettek volna biztosítani a városi napok keretében anélkül, hogy terhelnék a város költségvetését. A megoldások kitartó keresése
sikerrel járt; előbb az Európa a polgárokért
program megtalálásában, később az előterjesztett projekt kiértékelésekor. A zselízi
projekt bejutott a 146 jóváhagyott szlovák
kérvény közé, és önrész nélküli támogatást
nyert” – mondta el Kádasi Erzsébet városi
elöljáró.
A 25 ezer eurós projekt az európai polgárok összetartozását hangsúlyozó kulturális
és társadalmi rendezvényeket támogatja. Az
Európai Polgárok Napjára nyolc európai
városból hívnak meg egy-egy küldöttséget,
amelyek a partnerség keretében a projekt
társszervezői lesznek: Barcs, Makó, Isaszeg
(Magyarország), Trstená (SZK), Kishegyes
(Szerbia), Csíkszereda (Románia), Bojanow
és Jablonka (Lengyelország). „A rendezvény
ötvözi a szakmai programot a kulturális
rendezvényekkel, ily módon közelíthetnek
egymáshoz a különféle kultúrák, valósulhat meg tapasztalat- és véleménycsere az
időszerű politikai és gazdasági témákkal
kapcsolatban az Európai Unió tagországainak polgárai között. Az előkészületekbe
a városi hivatal alkalmazottain kívül jelentős
számban vonnak be önkénteseket
is. A rendezvény fő mozzanata
lesz a különböző generációk tapasztalatcseréje, együttműködése, legyen szó művészetről vagy
szervezésről. A projekt résztvevői

különböző államok különféle létesítményeinek és korcsoportjainak együttműködését
élik meg, hogy megértsék, hol a helyük az
európai társadalomban” – magyarázta a projekt jelentőségét és értelmét Szendi Renáta
városházi osztályvezető.
A Zselíz 2013 – Európai Polgárok Napja
projekt időpontja szeptember 13—15. „Az
előzetes programban szerepel népi kultúra,
folklór, vitaműsor az európai polgárság
évéről, az Európai Unióról és értékeiről,
sportrendezvények, szórakoztató műsorok
a legkisebbeknek. Idén sem hiányozhat
a főtéri kultúrműsor, melyben fellépnek
a partnervárosok csoportjai is, lesz továbbá
gasztrofesztivál, rockkoncert és mulatság is”
– tájékoztat Tankó Adrienn, a városi hivatal
munkatársa. A szervezők kérik a lakosokat,
hogy ötleteikkel járuljanak hozzá a részletes program megalkotásához, a javaslatokat
június folyamán várják a Zselízi Városi Hivatalban a 2-es, ill. az 5-ös számú irodában.
(ik)
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a közlemény a szerzõ nézeteit tükrözi, és
az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az
abban foglaltak bárminemû felhasználásért.

Kátyútlanítás az aszfalt
újrahasznosításával
Kural (ik) – A Nyitrai Regionális Útkezelő és Úktarbantartó Vállalat május 7-én a helyi kultúrházban találkozót rendezett a régió polgármestereinek és önkormányzatai dolgozóinak
részvételével. A rendezvényen, amelyen új útjavítási eljárásokat is bemutattak, részt vett a
vállalat volt munkatársa, Milan Halúz parlamenti képviselő is. A Nyitrai Regionális Útkezelő
és Úktarbantartó Vállalat képviselője bevezetőjében megismertette a vendégeket a vállalat
berkeiben történt szervezési változásokkal, hiszen az év elején megszűnt a Lévai Útkezelő
és Útkarbantartó Igazgatóság, és összeolvadt a nyitrai társasággal. Gyakorlatilag azonban a
községek szempontjából semmi nem változik, biztosította a jelenlevőket Peter Drábik, a lévai
központ vezetője. Kijelentette: a találkozó egyik célja az volt, hogy jobban bekerüljenek a községek vezetőinek látókörébe, és felajánlják nekik sokrétű szolgáltatásaikat. Tájékoztatott arról
is, hogy az állami költségvetésből 16 millió eurót különítettek el a kátyútlanításra. „Ebből 8
milliót kaptak a megyék a 2. és 3. osztályú utakra, és 8 millió jut a községeknek. A pénz egyes
községek közti elosztása a helyi utak hosszúságának függvényében történik” – mondta Peter
Drábik, és tájékoztatott arról is, hogy előzetes információi szerint Zselíz kb. 10 ezer eurót fog
kapni erre a célra. (A város május folyamán 7,95 ezer eurót kapott – a szerk. megjegyzése).
A társaság a klasszikus technológia mellett két új módszert is alkalmaz az utakon keletkezett
kátyúk eltüntetéséhez. A községek képviselőit tájékoztatták ezekről a lehetőségekről és azok
anyagi vonzatáról. Az egyik alternatív módszer az öreg aszfalt újrahasznosítása, a másik főleg
a sekélyebb gödrök esetében bevált módszer: egy speciális emulzió és kavics keverékének
használata. Az árak mindkét új technológia esetében jelentősen alacsonyabbak, mint a klasszikus javításoknál, ráadásul az öreg aszfalt újrahasznosításakor nem keletkezik veszélyes hulladék. A megbeszélés végeztével a vállalat dolgozói a Nyírágóra vezető mezőgazdasági úton a
gyakorlatban is bemutatták a jelenlevőknek az eljárást.
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gyongazdálkodási osztályának vezetője. A fenntartók
május folyamán igyekeztek minél hosszabb útszakaszt
megjavítani, ami helyenként fennakadáshoz is vezetett. „Sem a város, sem pedig az Eurospinn nem rendelkezik aszfaltszállító járművel, ezért a keveréket
a regionális útkarbantartó vállalattól rendeljük. Ők
viszont csak akkor tudnak szállítani, ha szabad kapacitásuk van. Májusban megtörtént, hogy több ízben
nem tudták szállítani az aszfaltot, ezért néhány napra
leálltak a munkák” – világítja meg a kényszerpihenő
okait az osztályvezető. A nyitrai vállalat májusban

kijavította az I/76-os
főút zselízi szakaszát,
a cikk írásának idején
még nem készült el
több város melletti
szakasz, például Nagypusztán. A rendkívüli
útjavításokra kijelölt
16 millió eurónyi állami támogatásból Zselíz 7947 eurót kapott.
(ik)

Ravatalozó Szódón – talán
már idén
A szódóiak talán
már idén megélhetik azt, hogy
nem veszélyeztetik testi épségüket,
ha meglátogatják
a helyi ravatalozót.
Ez derült ki Monika Tomekovának,
a Zselízi Városi
Hivatal gazdasági
részlege vezetőjének a képviselői
kérdésre adott válaszából. A kérdést
Ladislav Vékony
tette fel a képviselő-testület áprilisi
ülésén. A részlegvezető
szerint
a beruházásnak nincs anyagi akadálya.
A szódói ravatalozó felújításáról ill. új épület építéséről az elmúlt években már sok szó
esett. A tervezett beruházás néhányszor már a város költségvetésébe is bekerült, a város
gazdasági helyzete vagy más prioritások azonban nem tették lehetővé a megoldást, annak
ellenére sem, hogy az épület veszélyes és a képviselők többször is hangoztatták, hogy hajlandóak támogatni a felújítást. Ladislav Vékony szerint közeledik a félév vége, de annak ellenére,
hogy az idei költségvetésben 16 ezer euró szerepel a szódói ravatalozó felújítására, eddig még
semmilyen látható lépés nem történt ezen a téren. A költségvetésben szerepel az összeg, és
úgy tűnik, fizikailag is elérhető lesz, azonban a beruházás megvalósítása nem a pénzügyi
részleg hatáskörébe tartozik – tette hozzá Monika Tomeková.
(ik)

A felújításon is kereshetnek az ügyesebbek
Szabad szálláshellyel rendelkeznek Zselízen? A munkásszálló felújításának köszönhetően bérbe adhatják, és kereshetnek rajta.
Az Innovia K., amely a felújítást végzi majd,
a munkásszálló jelenlegi bérlőinek ígéretet tett
arra, hogy a munkák idejére szállást talál nekik.
Jelenleg is keresi a szabad szálláshelyeket, ami
városunkban korántsem egyszerű feladat,
még ingatlanközvetítők segítségével sem. A
vállalat képviselői biztosították a bérlőket:
komolyan veszik ígéretüket, és felkutatják
az ideiglenes szálláshelyeket. Az Innovia
arra kötelezte magát, hogy a bérlők a munkásszállón fizetett lakbérrel megegyező
összegért jutnak ideiglenes szálláshoz.
Április végén a cég képviselője elmondta:
első értesülései szerint a városban nincs elegendő szálláshely erre a célra, ezért megtörténhet, hogy Zselíz környékén kínálnak majd
fel szállást a bérlőknek. A város a helyzet
megoldása érdekében arra kéri az esetleges
szállásadókat, kínálják fel ingatlanjaikat erre
a célra, és szándékukat jelezzék a városi
hivatalban. A felhívás nyomán esetlegesen
kialakuló kínálat mind az Innovia, mind
pedig a bérlők dolgát megkönnyítené, hiszen
ők Zselízen maradhatnának a felújítás idején.
Nem utolsó sorban pedig a szállásadóknak
is jól jöhetne, ha legalább hat hónapon keresztül kiadhatnák ingatlanjukat.
(ik)

Egyre több a gyerek
Az Sznf utca 9. szám alatti mindkét óvodában évről évre nő a gyermekek létszáma,
ami örömre ad okot, azonban gondot is
jelent az óvodák igazgatónőinek és a helyi
hivataloknak a létesítmények zavartalan
üzemeltetésében. A jelenlegi tanév elején
a város a magyar óvoda gondját volt kénytelen kezelni, az eddigi négy helyett további
két óvónőt kellett alkalmaznia. A gyerekek
számának növekedése a jövőben isvárható.
„A magyar óvoda igazgatónője az oktatási és
kulturális bizottság áprilisi ülésén arról tájékoztatott, hogy az intézménybe 72 gyermeket
írattak be szüleik. A szlovák óvoda igazgatónője a bizottságot arról tájékoztatta, hogy
jövőre 100 gyermek iratkozott be” – mondta
Pavol Hostačný, a Zselízi Városi Hivatal
oktatási és kulturális részlegének vezetője.
Az óvoda igazgatónője, ha minden beíratási kérvénynek eleget akarna tenni, további óvópedagógusokat kellene alkalmaznia.
A részlegvezető szerint ez az eshetőség
a jelenlegi gazdasági helyzetben nem reális.
A szlovák óvodában 8, a magyar óvodában 6
óvónő dolgozik. Ezeknek a számoknak a következő tanévben sem kellene változniuk,
a zselízi óvodák növekvő gyermeklétszáma
azonban a várostól rövidesen hosszú távú
megoldást igényel majd.
(ik)
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Jóváhagyták az átépítés szerződéseit
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teren lehullott a mennyezetről a vakolat.
Sokol László megjegyezte, hogy míg az egyik
iskolát sikerült felújítani, a másikat nem,
ezért várható, hogy itt nagyobb igény mutatkozik az apró javítások iránt. Hangsúlyozta,
hogy az ablakcsere csökkenti az energiaigényt, ezért jobb megoldás lenne, ha egyéb
forrásból különítenék el a szükséges pénzt.
A testület egyetértett a javaslattal, 5000 eurót
különített el az iskola csatornahálózatának
javítására, és ebben a szellemben hagyta jóvá
a költségvetés 1. módosítását.

terem állapotáról és felújításának pénzügyi
lehetőségeiről. További tájékoztatást is kért
arról, hogy vajon a megye rövid időn belül
vagy távlatilag tervezi-e az új tornaterem
építését.

Tervezett és folyó beruházások
A képviselő-testület jóváhagyta a biohulladék-feldolgozó regionális központ mögötti
telek eladását a szomszédos telken naperőművet üzemeltető vállalkozónak. A Konfer
Networks tervezett, optikai infrastruktúra
fejlesztésével kapcsolatos, városi telkeken
Mi lesz a tornateremmel?
tárgyi teher létesítésére irányuló kérvényének
Széleskörű, több, egymásnak ellent- megvitatása során a képviselők több kételyt
mondó, illetve időközben módosuló véle- is megfogalmaztak. A javaslatot tudomásul
ménynyilvánítással tarkított vitát váltott ki vették, és megegyeztek, hogy az beruházó képa magyar tanítási nyelvű alapiskola területén viselőjének jelenlétében munkamegbeszélést
található T18-as tornaterem jövőjét illető ja- tartanak.
vaslat. A Comenius Gimnázium egykori torA szabadtéri színpad épületén megvanaterme immár második éve tartja zárva ka- lósult elkerülhetetlen állagjavításról szóló
puit, amióta a gimnázium átköltözött a Štúr beszámoló különböző reakciókat váltott ki a
utcai épületbe. Kepka Márk alpolgármester plénum soraiban. Miután az ingatlant átvette
és egyben a gimnázium tanára szerint azóta az új bérlő, a heves esőzések miatt beázott.
nem tudnak teljes értékű tornaórákat tartani, A bérlő ezért hozzálátott, hogy elhárítsa a
ami mindkét gimnázium versenyképességét katasztrófahelyzetet. Kicserélte a tetőburkohátrányosan befolyásolja. Több képviselő latot, az ablakokat és a színpad szigetelését, és
jelezte: támogatja a megye és a város közti egyúttal kérvényezte a kiadásai beszámítását
ingatlancserére irányuló javaslatot. Eszerint a bérbe. a 27,46 ezer eurós költségek beszáa megye a tornatermet egy 1000 négyzetmé- mítása az ülésre benyújtott javaslat szerint
teres telekért cserélné el a várossal. A kisze- úgy történt volna, hogy az 515 eurós havi
melt telek a Béke utcai alapiskola területén bért 400 euróval, havi 115 euróra csökkentetalálható a Sacher és az Iskola utca sarkán. né a város. Polka Pál bírálta ezt a javaslatot,
A megyei önkormányzati hivatal képviselői mert a város bevétele jelentősen csökkenne,
szerint a megye egy új tornatermet építene ráadásul úgy, hogy beadvány a képviselőket
kész helyzet elé állítja.
Félix Béla városházi
osztályvezető szerint a
város nem talált volna
forrást az épület megóvására. Egyetértett vele
Sokol László és Martosy
Péter is, akik úgy látják,
hogy a bérlő városi vagyonba fektette a pénzét,
amit a város lassanként
törleszt majd úgy, hogy a
tulajdona – jó állapotban
– megmarad. Nyúl József
felhívta a figyelmet arra,
hogy a törvény szerint a
javítás a bérbeadó feladata lenne. Ha nem tesz
Legutóbb két éve használták a T18-as tornatermet. Azóta a két neki eleget, megteheti
ezt a bérlő is, aki az ezzel
zselízi gimnázium nem tud teljes értékű tornaórákat tartani.
kapcsolatos kiadásainak
a megszerzett telken. A javaslattal szemben megtérítését kérheti a tulajdonostól. A bérlő
több kérdés is felmerült: mihez tud a város kijelentette, hogy további munkálatokat terkezdeni a rossz állapotban levő T18-as vez az épületen, ezért a testület félbeszakítottornateremmel, mennyibe kerülne a helyre- ta a napirendi pontot, és munkaértekezletet
hozatala, ill. mikor kezdené építeni a megye tervezett be a kérdés további megvitatása
az új tornatermet. A testület tudomásul vette céljából.
a javaslatot, és határozatban kérte a hivatalt,
Ismét szó volt a Csikókertbe vezető
hogy dolgozzon ki egy beszámolót a torna- közművek védelmi zónájában található te-

Röviden
A Zselízi Büntetésvégrehajtási Intézetben
idén márciusban 723 elítélt volt, ami az
intézmény kapacitásának 106,3 százaléka,
tájékoztatott a büntetésvégrehajtási felügyelőség országos portálja. A zselízi intézetben
419 elítélt kapcsolódott be a munkákba,
részben a belső üzemegységekben, részben
pedig az intézet gazdaságában.
Zselíz város több környékbeli településsel
egyetemben idén közös közbeszerzést indít
a földgázszolgáltatás biztosítására. A közös
fellépéssel az önkormányzatok kedvezőbb
árat érhetnek el a piacon.
Az újraelosztott adókból városunk tavaly 78
ezer euróval kevesebb bevételre tett szert,
mint amivel a pénzügyminisztériumi előrejelzés szerint kalkulált, mondta el Monika
Tomeková városi közgazdász a költségvetési
idei első módosításának vitája során.
Június 5-én, csütörtökön este 20:45 órakor
Zselízen sokan érzékeltek enyhe rázkódásokat. Városunk lakosai a furcsa jelenségről
rögtön beszámoltak a szociális hálókon.
Rövidesen ezután a hírekből megtudhattuk,
hogy 4,2 erősségű földrengés rázta meg a
vidéket, amelynek központja az Ipolyságtól
kb. 25 kilométerre délkeletre fekvő Érsekvadkert mellett volt.
lekkel kapcsolatos problémákról, amelyekről
a főellenőr nyújtott be tájékoztatást. A felvetéshez nem hangzott el konkrét javaslat a képviselők felől, ezért a testület csupán tudomásul
vette a jelentést. A városi rendőrség tevékenységének bővítéséről – magánházak riasztós védelméről – szóló beszámolót a testület tudomásul
vette, és a rendőrparancsnoknak feladatul adta,
hogy dolgozza ki a tevékenység koncepcióját.
Megismerkedett a városi rendőrség munkájáról és a bizottságok tevékenységéről szóló
beszámolóval.
Szépítő munkák a városköpontban
Az interpellációk keretében Martosy
Péter arra volt kíváncsi, miért kell az Eurospinnek olyan személyektől is elszállítania a
hulladékot, akik hosszú ideje nem fizetnek
ezért a szolgáltatásért. A vitában Polka Pál
elégedettségét fejezte ki a Kherndl-mellszobor körüli parkosítással, valamint a
főtéri emlékmű javításával kapcsolatban. A
munkásszálló bérlői az épület felújítása
miatti ideiglenes elszállásolásuk felől
érdeklődtek. Kádasi Erzsébet szerint az
Innovia Kft. képviselője kijelentette:
komolyan veszik azt a ígéretüket, hogy
szállást találnak a bérlőknek a felújítás
idejére. Jelenleg megfelelő szálláshelyeket keresnek ingatlanközvetítő irodák
közreműködésével.
(ik)

JDS zselízi tagjainak munkája hasznos,
szeretetteljes volt, és mindannyiuknak örömet szerzett a nyilvánosság részéről érkező
elismerés...
(Bővebben a 6. oldalon.)

Májusi önkormányzati ülés

Jóváhagyták az
átépítés szerződéseit
A városi képviselő-testület május 30-án
a városi hivatal dísztermében ülésezett
a választási időszak 30. rendes ülésén. A
tanácskozást Kepka Márk alpolgármester
nyitotta meg és vezette. Bevezetőben a
képviselők a munkásszálló bérházzá való
átalakítására tett javaslattal foglalkoztak.
Mivel a kérdést a városatyák már egy
munkaértekezleten megvitatták, a javaslathoz csupán néhány tájékoztató jellegű
kijelentés hangzott el. Gubík Emese, a városi hivatal építésügyi és területfejlesztési
osztályvezetője elmondta, hogy a város a
jövő év elején kérvényezi majd a hitelt az
Állami Lakásfejlesztési Alapból, valamint a
támogatást a minisztériumból. Nyúl József,
a város jogi képviselője szerint már ebben az
évben hozzálátnak a bérleti szerződések előkészítéséhez, és a város olyan intézményi és
jogi elemeket épít bele, amelyek hatékonyan
előzik meg a bérhátralékok képződését.
Kádasi Erzsébet városi elöljáró tájékoztatta
a munkásszálló jelenlegi bérlőit, hogy mindenkinek, nekik is új kérvényt kell majd
beadniuk, hiszen új szerződések lesznek, új
feltételekkel. A testület jóváhagyta az épület
eladását az Innovia K-nek 238 ezer eurós
áron, egy szerződést a város javára történő
jelzálog létesítéséről, valamint egy visszavásárlási előszerződést, amely a felújítás
után biztosítja a város elővásárlási jogát az
épületre.
Módosítva a költségvetés
A városi költségvetés 1. idei módosításának
megvitatása során a képviselők foglalkoztak
a magyar tanítási nyelvű alapiskola kérvényével, amely az iskolai csatornahálózat
elhúzódó meghibásodásának javítására kért
pénzügyi támogatást. A kérdés vitájában
szóba került az iskolai étkezők és napközik
finanszírozásának kérdése is. Az alapkérdés
az maradt, vajon a javításokra az iskola
ablakcseréjére szánt 15 ezer eurós keretből
különítsék-e el a kért 5000 eurós összeget,
vagy más forrásból csoportosítsák át a
szükséges forrásokat. Máté Anikó iskolaigazgató arról is tájékoztatta a képviselőket,
hogy az egyik osztályban kb. 2 négyzetmé→2
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Pozitív visszajelzést kapott a lakosoktól az a kezdeményezés, amelynek köszönhetően
megszépült Kherndl Antal főtéri mellszobrának környezete. „A szobor hosszú ideig el volt
különülve a környezetétől, ezért úgy döntöttünk, megnyitjuk a teret a város felé. Két helyen
kivágtuk a sövényt, két-két virágágyást és három, a szobornál összefutó kavicsos járdát
alakítottunk ki” – mondja Balla Liliána, a városi hivatal dolgozója. A város 500 eurós keretet különített el a szobor környékének parkosítására, a munkálatokat városi közmunkások
és az Eurospinn Kft. végezte.
(ik)

Fokozatosan javítják az utakat
A csapadékban rendkívül gazdag tél
rányomta bélyegét a közutak állapotára
is országszerte, és természetesen Zselízen
is. A kátyúk előfordulása a főutakon és a
helyi érdekű utakon inkább szabály, mint
kivétel. A járművezetők biztosan sokat
tudnának erről mesélni.
A tél elmúltával az utak fenntartói
hozzáláttak a mélyedések feltöltéséhez. A
II. és a III. osztályú utak a megye jogkörébe tartoznak, karbantartásukat és javításukat a Nyitrai Regionális Útkarbantartó

Vállalat végzi. A zselízi helyi utakat a város felügyeli, amely az Eurospinn Kft. által
végzi a javításokat. „A városi költségvetés
22 ezer eurót szánt az utak karbantartására ebben az évben, az első módosítás
alkalmával azonban további 10 ezer
eurós emelést javasoltunk. Ebből az
összegből javítjuk a Sári-patakon átívelő hidakat, a város parkolóit, valamint
a két legrosszabb állapotban levő utca,
a Sládkovič és a Vasút utca javítását is”
– mondja Félix Béla, a városi hivatal va→3

