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Mestské dni vo festivalovej a športovej nálade

Tohtoročné mestské dni boli netradičné
z mnohých pohľadov. Konali sa v júni, nie na
jeseň, spolu s Celoštátnym ľudovo-umeleckým
festivalom i s oslavami stého výročia založenia
prvého futbalového klubu v Želiezovciach.
A nielen to. Vstup do kaštieľa bol síce len
pre organizátorov, ale niektorým šťastnejším
sa predsa podarilo nakuknúť, a čo videli, sa
v Želiezovciach už-už považuje za zázrak.
Dve miestnosti kaštieľa sú úplne obnovené,
zariadené.
Mnohí Želiezovčania prišli po dlhom čase
domov zo vzdialených kútov Slovenska, zo
zahraničia – Rakúska, Nemecka či dokonca
Kanárskych ostrovov. A vlastne všetci takmer
zhodne vyjadrili rovnaké pocity: dianie v meste
ich počas tohto víkendu napĺňalo energiou.
Takou, akú tam ďaleko veľmi potrebujú, lebo
život je tam často lepší, ľahší, pokojnejší, ale
želiezovský park, spomienky na mladosť,
škôlkarske roky, festivaly, to je niečo úplne iné.
Pravé domáce, peniazmi nemerateľné. Tak
isto ako slzy dojatia v kútikoch očí futbalistov
– veteránov, ktorí po dlhých rokoch mohli opäť
nastúpiť na trávnik, ktorý im dal a pre nich

znamenal svojho času tak veľa. Statoční chlapi,
prinášajúci po desaťročia futbalovú slávu
svojmu mestu, veselí zo stretnutia s kamarátmi
na trávniku a zároveň dojatí, že si na nich
niekto spomenul. Keď všetci ocenení, teda bývalí
futbalisti, ktorí za Želiezovce odohrali aspoň
jednu sezónu, nastúpili na trávnik, oslavoval ich
celý štadión, rovnako ako v časoch ich najväčšej
slávy.
Niektorých ocenilo aj mesto na slávnostnej schôdzi
mestského zastupiteľstva. Okrem futbalistov,
ktorých zoznam nájdete na športovej strane,
sa mestského ocenenia dostalo aj Materskej
škole Lienka za realizáciu projektu Zelená
škola, Ladislavovi Uhliarovi, Róbertovi Ferdovi
a Kristiánovi Vinczemu a takisto 25-ročnej
mestskej polícii a Mestskému športovému klubu,
ktorých ocenil aj predseda NSK Milan Belica.
Víkendový program mestských dní bol
vskutku pestrý, striedali sa oficiálne pasáže so
zábavnými, šport s kultúrou, ktoré sa však občas
aj prekrývali. Okrem folklóru a ľudovej hudby,
ktoré charakterizujú celoštátny festival, sme tu
mali stredovekú hudbu v mestskom múzeu,
zborovú hudbu, tanečné divadlo, all-stars

band, ale aj rockovú skupinu – Peter Cmorík,
rodák z Veľkého Krtíša dokonca zaspieval
aj po maďarsky, futbalový a šachový turnaj,
sedemdesiatnika, ktorý v šprinte prekonal
tínedžerov, zábavu na štadióne, netradičné
hry pre deti v „slame“ vedľa kaštieľa a samotnú
slamu – ako ju deti nazývali, ktorá bola pre
nich atrakciou číslo jeden. Na 51. ročníku
celoštátneho festivalu sa prezentovalo 35
súborov a ich 1370 členov. Júnový termín si vraj
už teraz značia do budúcoročného kalendára v
telefónoch.
Ak sme pred rokom, pri príležitosti jubilejného
ročníka hovorili o krásnom podujatí, plnom
nostalgie a energie, tak tento rok to môžeme
vystupňovať. Oslava centenária futbalistov sa
vydarila a druhý novodobý ročník festivalu
ukázal, že vlaňajšiu profesionálnu úroveň sa
podarilo udržať. A čo sa týka nostalgie, tá bola
tento rok posilnená navráteným dávnej slávy
niektorým miestnostiam kaštieľa. Skrátka:
v druhý júnový víkend sa v Želiezovciach
diali veci, o ktorých si mnohí mysleli, že sú
neopakovateľnou výsadou zašlých časov.
Ladislav Levicky
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Pripravuje sa CVČ po novom
Mestské
zastupiteľstvo
zasadalo
na svojej 32. schôdzi netradične nie
v posledný májový, ale v prvý júnový
štvrtok. V úvode rokovania poslanci
schválili rozšírenie programu rokovania
a prerokovali záverečný účet mesta za
rok 2016. V rozprave k nemu ekonómka
mesta Monika Tomeková informovala
o tom, že mesto vytvorilo vo svojom
rozpočte prebytok vo výške 42 957 eur
a spolu s nedočerpanými prostriedkami
zo štátneho rozpočtu je tak v rezervnom
fonde k dispozícii suma 1 014 476 eur.
Použitá môže byť v kapitálovom rozpočte,
alebo napríklad v prípade havarijných
siutácií
po
odsúhlasení
mestským
zastupiteľstvom.
Hlavný
kontrolór
mesta Štefan Jurák poznamenal: mesto
hospodári so svojím majektom lepšie
ako v predchádzajúcom období, príjmy
z majetku výrazne vzrástli. Ako negatívum
spomenul dotovanie nákladov za likvidáciu
komunálneho odpadu, keďže príjmy
z poplatku zaň nepostačujú na vykrytie
nákladov. Konštatoval, že došlo k zníženiu
doplatku mesta, ale zároveň pripomenul,
že príjmy a výdavky v tejto oblasti by
mali byť vyrovnané. Vedúci oddelenia
správy mestského majetku MsÚ Peter
Haris pripomenul, že vývoz odpadu rieši
mesto už vo vlastnej réžii, vďaka čomu
poklesnú náklady na túto činnosť a príjmy
sa s výdavkami vyrovnajú. Zastupiteľstvo
zobralo na vedomie plnenie programového
rozpočtu, stanovisko hlavného kontrolóra,
správu audítora a hodnotiacu správu
k rozpočtu za minulý rok a schválilo
záverečný účet a celoročné hospodárenie
mesta bez výhrad.
MsZ schválilo pridelenie dotácie vo
výške 1300 eur miestnej rímsko-katolíckej
cirkevnej obci na účely zorganizovania
farského misijného týždňa. Pri schválení
ostatných dotácií sa poslanci uzniesli, že
umožnia rímsko-katolíckej a evanjelickej
cirkvi upraviť svoje žiadosti tak, aby
vyhovovali podmienkam daným vo VZN
o dotáciách. Možnosť využil len jeden zo
subjektov. Hlavný kontrolór pripomenul
poslancom, že VZN o dotáciách si vyžaduje
aktualizáciu.
Miestny reformovaný cirkevný zbor
doručil mestu žiadosť o presťahovanie
materskej školy s VJM do bývalej budovy
Gymnázia J. A. Komenského s VJM
na Komenského ulici. Cirkevný zbor
plánuje budovu odkúpiť od Nitrianskeho
samosprávneho kraja a zriadiť tam jasle.
Presťahovanie MŠ by zvýšilo intenzitu
a ekonomickú výhodnosť využitia objektu.
Primátor Ondrej Juhász pripomenul:
cieľom mesta je dostať materské školy zo
súčasných, nevyhovujúcich priestorov. Preto
pripraví podmienky aj na presťahovanie
MŠ s výchovným jazykom slovenským

do súčasných priestorov ZUŠ a CVČ.
Dodal, že náklady na rekonštrukciu bývalej
budovy gymnázia budú asi 1,3 mil. eur, bude
ich znášať cirkevný zbor. MsZ schválilo
zámer presťahovania MŠ do priestorov na
Komenského ulici na dobu minimálne 10
rokov.
Schválilo aj čerpanie rozpočtov oboch
základných škôl, Centra voľného času
a Základnej umeleckej školy F. Schuberta.
Schválili aj predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na realizáciu projektu
Budovanie
a
zlepšenie
technického
vybavenia jazykových učební, školských
knižníc, odborných učební rôzneho druhu v
základných školách obomi ZŠ, zabezpečenie
realizácie, spolufinancovania a prípadných
neoprávnených nákladov z rozpočtu mesta.
Širšiu diskusiu vyvolal návrh na vyňatie
CVČ zo siete škôl a koncepcia nového
CVČ, vypracovaná povereným riaditeľom
inštitúcie Milanom Haborákom, ktorý MsZ
schválilo. Predseda komisie školstva Marek
Kepka referoval o spoločnom zasadnutí
komisie a mestskej školskej rady, ktorých
členovia sa vyjadrovali k tejto otázke a
zdôraznil, že za reformu boli najmä rodičia.
Podľa predkladateľa je výhodou novej
koncepcie CVČ najmä efektivita a možnosti
voľnočasových aktivít pre dospelých.
Primátor dodal, že okrem toho aj celoročná

činnosť, na rozdiel od súčasného stavu, keď
CVČ pôsobí 9 mesiacov v roku. Poverený
riaditeľ informoval o tom, že už toto leto
bude činnosť CVČ rozšírená o denné tábory,
o ktoré majú rodičia veľký záujem.
MsZ zobralo na vedomie informatívnu
správu
o hospodárení
spoločnosti
Eurospinn, vyhovelo protestu prokurátora
voči VZN o poskytovaní opatrovateľskej
starostlivosti a úhradách za ňu a následne
schválili nové VZN č. 3/2017 o úhradách
za poskytovanie opatrovateľskej služby.
Rozhodlo o predaji parcely v Mikule,
zobralo na vedomie a schválilo správu
o kontrole plnenia uznesení a riešení
interpelačných pripomienok poslancov.
V rámci správy o príprave mestských dní
informovali o programe podujatí Diana
Csicsmanová, Estera Juhászová a Ladislav
Sokol. Poslanci zobrali na vedomie
informáciu o zmene rozpočtu na tento rok
rozpočtovým opatrením primátora, ktoré
bolo vykonané na zabezpečenie financií na
stravovanie na mestských dňoch. Vzali na
vedomie správu o činnosti mestskej polície
za apríl. Primátor informoval o tom, že
jeden z príslušníkov odchádza od MsP,
o obstaraní
nových
monitorovacích
kamier z projektu a vypracovaní ďalšieho
projektu na rozšírenie kamerového
systému v meste.
(ik)

V diskusii návrh na odklonenie
nákladnej dopravy
Vo všeobecnej diskusii 32. zasadnutia MsZ bola reč o šanciach na vybudovanie zimného
štadióna, využívaní geotermálnej energie, zozname ocenených na mestských dňoch,
cyklotrase, ZUŠ a tranzitnej doprave cez mesto.
Podľa primátora Ondreja Juhásza je okolo projektu budovania ľadových štadiónov veľa
nezodpovedaných otázok, pre ktoré mesto pravdepodobne nebude ďalej reflektovať túto
možnosť. Oboznámil prítomných aj o tom, že sa zúčastnil slávnostného otvorenie centra na
využívanie geotermálnej energie vo Veľkom Mederi, kde nadviazal kontakty so zahraničnými
odborníkmi v tejto oblasti, ktorým poskytol východiskový materiál o želiezovských vrtoch
na preštudovanie.
Vedúca oddelenia výstavby na MsÚ Emese Gubíková informovala o tom, že v projekte
zateplenia budovy MsÚ prebieha kontrola verejného obstarávania, projekt na budovanie
cyklotrás bol stiahnutý, ale bude podaný do ďalšieho kola výziev. Mesto v tejto veci čaká na
súhlas majiteľov dotknutých pozemkov so zriadením vecného bremena.
Odznela aj informácia o zozname ocenených na mestských dňoch. Cenou primátora bude
ocenený Mestský športový klub a učiteľ a tréner Gabriel Duchoň. Čestné uznanie dostanú:
Kristián Vincze Dóka, Róbert Ferda, Ernest Mokos, Vojtech Kocsis, Róbert Riedl, František
Dulai, Ondrej Csudai, MŠ na SNP 9 a kolektív Mestskej polície v Želiezovciach. Ladislava
Uhliara ocení mesto pamätným listom.
Prítomní hovorili o trase plánovaného cyklochodníka a nepodpísanom liste, ktorý dostala
poslankyňa Marianna Šedivá. Píše sa v ňom o presune ZUŠ do nového sídla. Primátor
poznamenal, že ZUŠ je na veľmi dobrej úrovni a zaslúži si pekné priestory.
Tibor Csenger hovoril o možnom riešení zvýšenej tranzitnej dopravy cez mesto. Ako
poznamenal, zmluvu o sprevádzkovaní kompy medzi Štúrovom a Ostrihomom podpísali
ministerstvá oboch štátov. Šancou na zníženie intenzity nákladnej dopravy cez mesto by bolo
odklonenie dopravy v Mikule na cestu vedúcu do Veľkého Dvora a potom cestu vedúcu k
železničnému priecestiu a návrat nákladnej dopravy na hlavnú cestu cez Ulicu kpt. Nálepku.
Navrhol, aby mesto požiadalo o takúto úpravu dopravy. Miroslav Kriška poďakoval všetkým,
ktorí pomohli zorganizovať Deň detí v parku a navrhol, aby mesto požiadalo Povodie Hrona
o vyčistenie koryta potoka Vrbovec.
(ik)
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Bývalá budova gymnázia s VJM predaná –
opäť ju môžu využívať Želiezovčania
Na 31. schôdzi samosprávy Nitrianskeho
samosprávneho kraja (NSK) bol schválený
záverečný účet samosprávneho územného
celku za r. 2016. Aj vlani hospodárila župa
obozretne, keď hospodársky rok ukončila
s prebytkom 15,3 mil. eur. Vďaka tomu mohla
takmer na 100 % podporiť žiadosti o dotácie
v oblasti športu, kultúry a cestovného
ruchu, ako aj iniciatívy miestnych akčných
skupín programu Leader v oblasti obnovy
kultúrnych pamiatok. Prebytok bol väčší, ako
v minulých rokoch (obyčajne okolo 11 mil.
eur), prevedený bol do rezervného fondu.
Podľa stratégie, schválenej pred 2 rokmi by
z rezervného fondu mali byť financované
zvýšené výdavky na rekonštrukciu cestných
komunikáci v správe NSK, ako aj sociálne
a zdravotnícke služby. S blížiacimi voľbami
do VÚC o tom však už rozhodnú poslanci
zvolení v 5. volebnom období.
„Schválili sme dohodu o spolupráci medzi
NSK a NIF, a.s. s cieľom výstavby mosta cez
Ipeľ medzi Chľabou a Ipolydamásd. Zároveň
sme upravili uznesenie NSK č. 170/2016,
v ktorom sme stanovili, že projektovú
dokumentáciu výstavby mosta vypracuje NIF,
a.s.

V rámci OP Životné prostredie sme
schválili europrojekt na zníženie energetickej
náročnosti budovy gymnázia v Šahách.
V tejto budove sídli tak maďarské, ako aj
slovenské gymnáziu.
Rozpočet projektu je
1 mil. eur, župa ho
bude spolufinancovať
vo výške 50 tis.
eur.
Projekt
bude
v priebehu niekoľkých
dní predložený pred
riadiaci orgán OP ŽP,“
informoval nás Iván
Farkas, vedúci frakcie
SMK v ZNSK.

priestorové problémy MŠ Cimbora.
„V ostatných týždňoch–mesiacoch sa
udalosti okolo odkúpenia budovy, preto
priebežne vedieme rokovania tak s mestom,

Zastupiteľstvo NSK schválilo kúpnopredajné
zmluvy
v prípade
troch
nehnuteľností určených na predaj. Medzi
nimi je aj bývalá budova Gymnázia s VJM,
ktorú kúpil želiezovský cirkevný zbor
reformovanej cirkvi. V 7 rokov opustenej
budove plánujú zriadenie jaslí a škôlky,
čím sa vyriešia aj niekoľko rokov trvajúce

ako aj s župou a predstaviteľmi reformovanej
cirkvi. Ich koncepcia je v súlade s plánmi
mesta v oblasti školstva, preto spolupráca
týchto subjektov garantuje realizáciu
projektu. Čoskoro budeme verejnosti vedieť
poskytnúť aj podrobnejšie informácie,“
povedal o priebehu procesu poslanec ZNSK
Tibor Csenger.
Ákos Csonka

Otázka bývalej
budovy gymnázia
speje k riešeniu

Mesto získalo pozemky v hodnote
120 tis. eur. S niektorými má plány
V polovici mája sa rozbehli práce na námestí,
kde sa okrem nového detského ihriska
rekonštruujú aj chodníky. Veční kritici by sa
mohli spýtať: prečo sa to neurobilo už skôr?
Odpoveď: predtým to nebolo možné, lebo
časť pozemkov pod chodníkmi spájajúcimi
hlavnú cestu s priestranstvom pred poštou
nepatrila mestu. Samospráva ju získala
len nedávno, a tak práce sa mohli začať
až teraz. “Predtým chýbala vôľa to riešiť.
Predchádzajúce vedenie mesta nepovažovalo
za prioritu rekonštrukciu tejto časti mesta,”
poveda primátor Ondrej Juhász.
Spomínaný pozemok patrí medzi 56 parciel
v šiestich rôznych lokalitách, ktoré sa mestu
v ostatnom období podarilo získať do
vlastníctva za asi 120 tis. eur. „Navyše, 41
takýchto parciel je v areáli autokempingu.
Tie patrili neidentifikovateľným vlastníkom,
ktorých zastupoval Slovenský pozemkový
fond. Pozemky vlastníkov, ktorých sme
vedeli identifikovať, sme si nenárokovali.
S nimi budeme viesť rokovania o odkúpení,“
infomovala nás Jana Alakšová, pracovníčka
oddelenia správy mestského majetku na
MsÚ v Želiezovciach. Ďalšou takouto
lokalitou, v ktorej sa mestu podarilo získať
do majetku pozemky, je okolie amfiteátra,
kde získalo 6 parciel a celý areál Centra na
zhodnotenie BRO s rozlohou 8583 m2.

Strategický význam má získanie 3 parciel pri
areáli ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským,
najmä v kontexte zámeru odkúpenia budovy
bývalého gymnázia s vyučovacím jazykom
maďarským reformovanou cirkvou a jej
využívania na účely predškolskej výchovy.
Podľa plánov mesta bude časť novozískaných
pozemkov v blízkosti telocvične T18 využitá
na zabezpečenie nového prístupu do areálu,
keďže súčasný prístup je zabezpečený po
komunikácii, ktorej časť patrí majiteľovi
priľahlého obchodu.
(ik)

Eurospinn
ziskový
Spoločnosť Eurospinn, s.r.o., v ktorej
je mesto 51-percentným spoluvlastníkom,
vykázala za uplynulý rok zisk pred
zdanením vo výške vyše 78 tis. eur.
Informuje o tom správa o hospodárskom
výsledku spoločnosti. Dosiahnutý bol pri
nákladoch 378 tis. eur a výnosoch 456 tis.
eur. Prevažnú väčšinu príjmov spoločnosti
tvorili zákazky mesta, a to až 67 % v objeme
275 tis. eur. bez DPH. Naopak, iba 0,1 %
príjmov tvorili dodávky pre okolité obce a 6
% dodávky služieb pre obyvateľstvo. Zvyšnú
časť príjmov spoločnosti tvorili zákazky pre
podnikateľský sektor, neziskové subjekty
a inštitúcie. Z pohľadu štruktúry dodávky
služieb pre mesto podľa príjmov prevládali
dodávky v oblasti nakladania s odpadom,
nasledované
údržbou
mestských
komunikácií
a prácami
na
údržbe
verejnej zelene. Ku koncu roka pracovalo
v spoločnosti 14 zamestnancov.
Na valnom zhromaždení spoločnosti
Eurospinn bolo rozhodnuté aj o rozdelení
čistého zisku spoločnosti za rok 2016 vo
výške 62 tis. eur. Jedna tretina príjmu
zostane nerozdelená, dve tretiny si vlastníci
rozdelia v pomere svojich majetkových
podielov, čo znamená ďalší príjem pre
mesto vo výške asi 20 tis. eur.
(ik)

4

jún 2017

Želiezovský spravodajca

Mestské dni v obrazoch
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Trhovisko bude menšie, no obnovené

Aktuálnym plánom vedenia mesta je okrem iných aj rekonštrukcia
trhoviska na Mierovej ulici, ktorá je v súčasnosti v dezolátnom stave. Ako
je pri návšteve mestského
trhoviska
na
pohľad
evidentné, predajné stánky
sú roky, možno desaťročia
neudržiavané.
Popritom
väčšina z nich sa vôbec
nevyužíva, pretože kapacita
trhoviska vysoko a dlhodobo
prevyšuje dopyt predajcov
po stánkoch. V trhové dni,
teda v stredu a v sobotu, sú
aj v jarnej a jesennej sezónnej
špičke, teda v období predaja
plánt na jar a chryzantén na
jeseň, využité len prvé rady stánkov, výnimočne jedno-dve ďalšie predajné
miesta. Mimo sezóny je obsadených ešte menej predajných miest.
Zámerom mesta v tejto oblasti je redukcia počtu predajných stánkov
a ich rekonštrukcia. Vytvorí sa tým funkčný areál na zabezpečenie
vhodných podmienok pre tento druh služieb, čiže priamy predaj produktov
prvovýrobcov spotrebiteľom. V období klesajúceho pomeru domácich
výrobkov v ponuke obchodov je skvalitňovanie podmienok takéhoto
predaja správnym krokom, na tom sa zhodujú predajcovia aj spotrebitelia
na želiezovskom trhovisku.
(ik)

Zmeny nie, len úspory

Mesto od začiatku apríla zabezpečuje odvoz
komunálneho odpadu vo vlastnej réžii, nie prostredníctvom
spoločnosti Eurospinn, s.r.o., v ktorej má vlastnícky podiel.
Na dôvody organizačnej zmeny sme sa spýtali vedúceho
oddelenia správy mestského majetku Petra Harisa: „Prvotným
dôvodom bolo financovanie odpadového hospodárstva, ktoré
bolo dlhé roky v deficite. Mesto chcelo tento problém vyriešiť.
Prevzatím tejto činnosti do správy mesta sa dosiahne 10 až 15
percentné zníženie nákladov. Dosiahnutie úspor je len jedna
z výhod, dôležité je aj to, že mesto bude mať priamy dosah na
odpadové hospodárstvo. Z pohľadu obyvateľstva sa nič nemení,
pôvodný harmonogram zostáva v platnosti.“
(ik)

Geotermálne zdroje – šanca na líderstvo?
Nech je akokoľvek očividné, že geotermálna
energia je jednou z navhodnejších a ekonomicky
najvýhodnejších
alternatívnych,
čistých
energetických zdrojov, jej využívanie na
Slovensku je, žiaľ, v úplných začiatkoch. Odborné
výskumy pritom dokazujú, že potenciál, najmä
na južnom Slovensku, je daný. Napokon, svoje
o tom vieme aj tu, v Želiezovciach. Predsa,
energetické využívanie geotermálnych vodných
zdrojov je takpovediac v plienkach, veď
napríklad na verejné vykurovanie využívajú
geotermálnu energiu len štyri samosprávy na
Slovensku. Po Galante, Šali
a Seredi
sa
touto cestou nedávno vydali aj vo Veľkom
Mederi. Koncom mája tam slávnostne otvorili
centrum pre využívanie geotermálnej energie.
Čo je na tom celom zaujímavé
z nášho hľadiska, sú samozrejme čísla, ale aj
prístup kompetentných. Ako primátor Veľkého
Medera Samuel Lojkovič na slávnostnom
otvorení poznamenal, zlomovým okamihom
celej investície bola odvaha tamojšieho
zastupiteľstva schváliť čerpanie úveru vo výške
3,7 milióna eur. Celá investícia bola realizovaná
z úveru, teda bez akýchkoľvek dotácií. Po
vytipovaní vhodnej lokality na mieste bývalej
tržnice, mimochodom v zastavanej oblasti
medzi činžiakmi a rodinnými domami tam
vyhĺbili vrt hlboký 2450 m. S výdatnosťou 10
litrov za sekundu z neho vyviera voda s teplotou
93 °C. Mestský podnik bytového hospodárstva,
ktorý centrum pre využívanie geotermálnej
energie spravuje, ním vykuruje 1300 bytov,
základnú aj materskú školu, mestské kultúrne
stredisko aj polikliniku. Do budúcnosti plánujú
na systém napojiť ďalšie objekty, napr. mestský

úrad, ďalšie školy a predšolské zariadenia.
Plánovaná návratnosť investície bola 10 – 15
rokov. Po niekoľkomesačnom využívaní, keďže
systém je v prevádzke od začiatku októbra
minulého roka, sa odborníci prikláňajú
k nižšej hranici. Splácanie investičného úveru
vyjde mesto ročne na takmer 330 tisíc eur,
rovnaká je aj čiastka, ktorú za rovnaký čas
ušetrí znížením spotreby zemného plynu,
náklady na tepelné hospodárstvo teda zostávajú
nezmenené. Kompetentní už teraz plánujú
ďalšie investície na zvýšenie výdatnosti, využitie
odpadovej vody a napojenie ďalších objektov.
Napriek úverovému zaťaženiu mesto nezvýšilo
obyvateľom platby za dodávku tepla, naopak,
po splatení úveru náklady skokovito poklesnú.
Ako predstavitelia dodávateľskej firmy zhrnuli,
okrem ekonomických ukazovateľov je obrovskou
výhodou využívania geotermálnej energie
nezávislosť od externých vplyvov. Ako záložný
a dodatkový zdroj tepla si vo Veľkom Mederi
ponechali aj plynové kotly.
Z pohľadu laika ja ťažké nájsť presnú
odpoveď na otázku, prečo sa teda využívanie
geotermálnej energie nerozvíja na Slovensku
adekvátne svojej ekologickej a ekonomickej
výhodnosti. Odpovedí môže byť niekoľko:
chýbajú zdroje, dotačné mechanizmy, odborníci,
skúsenosti alebo investičná odvaha. V kúpeľnom
meste na Žitnom ostrove si s tým poradili: celú
investíciu pokryli z úveru, nespoliehali sa na
dotácie, na práce si priviedli odbornú firmu
zo Slovinska, ale využívali aj služby domácich
expertov a našli v sebe dostatok odvahy
prekonať všetky ťažkosti, ktoré sa v priebehu
investície aj vyskytli. Z ich príkladu rezonuje

jediné. Ak chce byť nejaká samospráva úspešná
v určitej oblasti, musí dokázať aj zariskovať,
inak bude odsúdená na to, aby tých úspešných
len nasledovala. Rekonštrukciou verejného
osvetlenia naše mesto dokázalo, že nie je
odsúdené na večné nasledovanie iných, ako
to bolo v predošlom období. Vtedy snívalo
o megalomanských projektoch, ale pritom aj
svoje všeobecne záväzné nariadenia opisovalo
od iných miest.
Na začiatku tohto volebného obdobia
malo mestské zastupiteľstvo na svojom stole
návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov
na spracovanie štúdie, ktorá by mohla byť
oporným bodom z pohľadu ďalšieho osudu
želiezovských geotermálnych zdrojov. Návrh
vtedy nezískal podporu, resp. z vtedajšej
rozpravy k tejto téme bol záver taký, že MsZ
morálne podporuje všetky činnosti, smerujúce
k získaniu údajov o možnom využívaní
miestnych geotermálnych zdrojov, financie však
na tento cieľ schválené neboli. Treba podotknúť,
že vtedajšia finančná situácia mesta bola
diametrálne odlišná od súčasnej, mesto ťažili
veľké dlhy. Teraz je však situácia iná, možno
zrelá na druhý rozbeh. Prvý krok naše mesto
už urobilo, keď primátor s viceprimátorom
sa zúčastnili otvorenia prevádzky vo Veľkom
Mederi a nadviazali aj niekoľko užitočných
kontaktov. Urobili tak v presvedčení, že využitie
želiezovských geotermálnych zdrojov by mohlo
byť jedným z ťažiskových rozvojových impulzov
budúceho obdobia. Či to tak naozaj bude, závisí
aj od toho, ako si budú počínať v presviedčaní
mestského zastupiteľstva.
Ladislav Levicky
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Zrodila sa dohoda o náhradnej Verejné osvetlenie po
roku: úspory sú zrejmé
výsadbe stromov pri Hrone
Náhradná výsadba za vyschlé a následne
vyrúbané stromy pri Hrone je na dobrej
ceste. Na pracovnom stretnutí, iniciovanom
mestom Želiezovce v polovici mája za účasti
väčšiny dotknutých subjektov, sa o spôsobe
a realizácii náhradnej výsadby zrodila
všeobecná dohoda účastníkov.
Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Mesta
Želiezovce, Štátnej ochrany prírody (ŠOP)
CHKO Ponitrie, Okresného úradu v Leviciach
(OÚ), Slovenského
vodohospodárskeho
podniku (SVP) a spoločnosti MVE Želiezovce,
s.r.o. Radoslav Požgaj zo ŠOP v úvode
skonštatoval, že už dokument o posudzovaní
vplyvov
malej
vodnej
elektrárne
v Želiezovciach na životné prostredie
konštatoval, že vplyvom poklesu hladiny
Hrona dôjde k postupnému vysychaniu
drevín pri rieke, čo sa aj stalo. Dodal, že tento
proces je nepriaznivý tak z pohľadu životného
prostredia, ako aj z pohľadu možností
rekreácie. Odporučil uskutočniť náhradnú
výsadbu v čo najkratšom čase. Slavomír
Vojtylla z MVE Želiezovce, prevádzkujúcej
malú vodnú elektráreň vyhlásil, že spoločnosť
je ochotná uskutočniť výsadbu podľa dohody

účastníkov.
Po odznení argumentov jednotlivých
aktérov porady k spôsobu uskutočnenia
náhradnej výsadby vznikla dohoda, podľa
ktorej v časti Želiezovce sa uskutoční
alejová výsadba topoľov bielych, v časti
Mikula bude vysadený brehový porast vŕby
bielej a jelše lepkavej na oboch stranách
rieky. K návrhu sa budú musieť vyjadriť aj
vlastníci predmetných pozemkov, okrem
mesta Želiezovce aj Poľnohospodárske
družstvo (PD) Pohronie a SVP – Správa
povodia dolného Hrona a dolného Ipľa. Ich
zástupcovia, okrem PD, boli prítomní na
rokovaní a predseda družstva avizoval, že
PD bude súhlasiť s prípadným umiestnením
náhradnej výsadby, preto realizácii dohody
by nemali stáť v ceste väčšie prekážky.
Na schôdzi sa zúčastnil aj poslanec Pavol
Ivan, ktorý bol jedným z iniciátorov
stretnutia. Po nej vyjadril spokojnosť s tým,
že sa účastníkov podarilo dostať za rokovací
stôl a napokon aj dosiahnuť dohodu, najmä
z dôvodu, že téma výrubu stromov pri Hrone
a náhradnej výsadby je stále v stredobode
pozornosti občanov.
(ik)

Dni Zelených škôl v Materskej škole Lienka
Dňa 26. 4. 2017 sa skončili Dni Zelených
škôl. Trvali jeden týždeň, počas ktorého
sa na našej škole udialo veľa pozitívneho.
Naše aktivity prišla podporiť aj Ing. Diana
Csicsmanová z Mestského úradu Želiezovce.
Realizované aktivity boli zamerané na
tému „Potraviny a stravovanie z globálnej
perspektívy“. Informovali svojich kamarátov
o ekonomickejšom a ekologickejšom riešení
zaobstarávania potravín, ktoré by šetrili
čas, energiu a životné prostredie. Poukázali
na dôležitosť
konzumácie produktov
z domácej výroby, ako pristupovať k svojej
strave zodpovedne a neplytvať ňou. O tejto
téme sa porozprávali s vedúcou Školskej
jedálne p. Tokarčíkovou, s ktorou spoločne
pripravili jedálny lístok zo zdravých
potravín, ktorých príprava šetrí energiu
v Materskej škole. Usporiadali kampaň na
osvetu v problematike palmového oleja
a tak v uliciach rozdávali informačné letáky,
ktoré ukázali, že svojou stravou nemusíme
podporovať produkciu palmy olejnej.
Prostredníctvom prezentácie hľadali aj
spôsoby, ako podporiť potravinovú
sebestačnosť. Poukázali na farmy s rôznym
prístupom chovu zvierat a iných výrobkov
a ochutnávali potraviny bez palmového
oleja. Pripravili workshop – „Globálne
varenie“, kde prichystali zdravé nátierky,
med od domáceho včelára, na ktorých si
mohli pochutnať nielen oni, ale i rodičia.
Súčasťou Dňa Zeme bolo i čistenie areálu

a výsadba kvetov, kríkov a vybudovanie
tzv. hmyzieho hotela. Ako záväzok pre
Zem si deti dali – „Týždeň bez počítačov
a motorových vozidiel“. Na záver sme
chceli poukázať na extrémny nadbytok
igelitových tašiek, a preto sa deti vybrali
k supermarketu, kde nakupujúcim darovali
textilné tašky, ktoré nám sponzorsky
ušili rodičia a deti ich vyzdobili svojimi
maľbami. Veríme, že našimi aktivitami sme
vštepili aj širokej verejnosti potrebu chrániť
a starať sa o našu planétu a ukázali, že naša
škola je naozaj ZELENÁ.
Koordinátorka Zelenej školy:
Gizela Kováčová

Pred rokom bola ukončená rekonštrukcia
verejného osvetlenia. Zrealizovala sa v rámci
europrojektu
s názvom
Modernizácia
verejného osvetlenia mesta Želiezovce.
Investícia vo výške takmer 600 tis. eur
bola asi najjednoznačnejšie hodnoteným
projektom v histórii čerpania nenávratného
financovania z prostriedkov EÚ.
Výhody
modernizácie
verejného
osvetlenia zhrnul viceprimátor Géza Nagy,
ktorý spolupracoval na realizovaní projektu.
„Môžeme konštatovať, že realizáciou
projektu získalo mesto viacero výhod:
zvýšila sa energetická účinnosť systému,
bezpečnosť cestnej premávky, znížili sa
prevádzkové náklady na verejné osvetlenie a
pre lepšiu viditeľnosť kamerových systémov
aj kriminalita, čo vedie k zvýšeniu kvality
života v meste.“ Treba dodať, že občasné
výpadky verejného osvetlenia nesúvisia
s modernizáciou osvetľovacích telies. Sú
spôsobované zastaranými rozvodmi, ktoré
neboli súčasťou projektu. Tie budú postupne
modernizované.
Podľa správy predloženej na aprílové
zasadnutie je aj pred ročným zúčtovaním
pomocou modelového výpočtu približne
zrejmá aj úspora za 7 miesiacov minulého
roka. Kým počet svietidiel sa po
rekonštrukcii zvýšil z pôvodných 546 na
883, ročná spotreba verejného osvetlenia
sa znížila zo 183 860 na 143 139 kWh, čo
znamená pokles takmer o štvrtinu. Ako je
to s úsporami, vysvetlil poslanec Kazimír
Kovács, ktorý je odborníkom v oblasti
energetiky: „Hlavné ističe sa pôvodne mali
vymeniť za menšie a úspora mala byť
väčšia. Keďže však bolo osadených viac
svetiel, než pôvodne projekt predpokladal
a nábehová amplitúda systému je vysoká,
boli ponechané pôvodné ističe, preto tieto
poplatky sa neznížili a zostala iba samotná
úspora na spotrebe. Svietidiel je však
omnoho viac a náklady sú i tak výrazne
nižšie ako pred modernizáciou.“
(ik)
Námestie sa nám mení
pred očami. V polovici
júna bola dokončená
rekonštrukcia súbežných
chodníkov na jej severnej strane, z ktorých jeden v budúcnosti poslúži
cyklistom. Na priľahlej
zelenej, doteraz málo
využívanej ploche vyrástlo detské ihrisko pre
najmenších. Práce na
úprave vzhľadu námestia budú pokračovať, v
pláne je vraj aj výstavba
fontány.
(foto: ik)
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Deň detí v Želiezovskom parku

Tradičný svodovský
Deň detí

Očakávaným
prvým
podujatím
novovzniknutého občianskeho združenia
Želiezovčan bol Deň detí. Jeho dejiskom
bol celý park, ktorý sa v sobotu 27. mája
stal asi najnavštevovanejším miestom pre
rodiny s deťmi v okolí. Deti zbierali body
na jednotlivých stanovištiach s rôznymi
disciplínami. Mohli skákať vo vreci, hľadať
kľúčik pod vodou, strieľať lukom, kopať
loptu do bránky, maľovať na kamienky,
jazdiť slalom na kolobežke, zaskákať si na
trampolíne, zajazdiť si na koni a tak ďalej.
Za amfiteátrom na betónovej ploche si
mohli pozrieť techniku mestskej polície
i hasičov. Nechýbalo ani občerstvenie v
podobe guláša, pečenej klobásy, hotdogu...
Vydarenému podujatiu prialo aj slnečné
počasie.
(šh)

Ide asi o najstaršie podujatie, ktoré sa
doteraz pravidelne vo Svodove organizuje
a ako podujatie svojho druhu je pre tie
ostatné vzorom. Organizovalo sa ešte
pred založením OZ Svodov, kedysi ešte
na ihrisku pri Hrone, teraz v areáli
svodovského kultúrneho domu, kde vlani
pribudlo multifunkčné ihrisko.
Osvedčený formát stanovíšť s rôznymi
disciplínami, kde deti získavajú body, za
ktoré budú v závere odmenené, hudba,

Deň detí v štýle slovanských tradícií
Základná škola na Mierovej ulici sa pri
príležitosti Dňa detí rozhodla spojiť
príjemné s užitočným - aktívnu zábavu
a hru s poučením. Kým mladší žiaci v
Dome kultúry sledovali divadelnú hru,

ktorá zábavnou formou podávala príbeh
histórie Slovanov i Slovákov, starší žiaci v
športovej hale hrali jednoduché staroveké
hry: hádzanie a chytanie krúžkov na
palicu, triafanie terča, zápasenie o šatku
a pod. To všetko pod vedením
inštruktorov v dobových kostýmoch.
„Na rozdiel od dnešných virtuálnych hier
sú to obyčajné hry, aké deti možno hrali,
keď boli malé a teraz zisťujú, že hodiť si
krúžkom nie je vôbec také jednoduché.
Niektorí sú v tom šikovní, niektorí nie,
dôležité je, že si zmerajú sily a zabavia
sa,“ povedal nám Michal Lupták zo
zvolenského združenia Via Historica a
dodal: „Naše združenie tvoria nadšenci
zo Zvolena, Banskej Bystrice, Prievidze
a okolia. Začali sme to robiť, keď sme
zistili, že deti o našich dejinách vedia

občerstvenie, to všetko doplnené napríklad
ukážkami kynológov - možnosť strávenia
príjemnej soboty pre rodiny s deťmi a v
prípade priaznivého počasia, aké bolo aj v
sobotu 3. júna, skvelý začiatok leta.
(šh)
veľmi málo alebo nič. Preto aj tú divadelnú
hru hráme v dvoch spracovaniach, pre
mladších žiakov vo forme rozprávky a pre
tých starších, ktorí už majú dejepis, je tam
viac faktov a dátumov a to predstavenie je
viac interaktívne.“
Po skončení predstavenia mladší žiaci prešli
do športovej haly a starší žiaci zaujali ich
miesta v Dome kultúry.
(šh)

Hravo aj zdravo
Základná škola s VJM ku Dňu detí pripravila podujatie, v ktorom skĺbila zábavu
a hry s osvetou. Na školskom ihrisku boli stanovištia s rôznymi disciplínami,
jedným z nich bol stánok s cisternou pitnej vody a nakrájanými kúskami ovocia a
zeleniny.
„Deň detí organizujeme už piaty rok. Robíme to spoločne s Gymnáziom J. A.
Komenského a Materskou školou Cimbora. Pri
vchode máme kútik zdravia a ďalšie stanovištia,
v ktorých deti získavajú rôzny počet bodov.
Máme tu aj Csemege Sátor, v ktorom si za ne
môžu kúpiť nejakú pochúťku, hračku a pod.
Máme tu aj hostí, duchovného reformovanej
cirkvi Tibora Révésza, aj predsedu rady školy
Tibora Csengera, ktorý je poslancom MsZ aj
NSK, vďaka ich príspevku sme mohli nakúpiť
športové potreby i ozvučovaciu techniku. Je tu
aj Gabriel Melczer so svojim koníkom, a ďalší,
vďaka ktorým sme toto podujatie pre deti mohli
pripraviť.“
Deti mali k dispozícií skákací hrad, mohli
sa previesť na koni, pozrieť si ukážky stále
populárnejších work-outistov a všeličo iné. Jednoducho, celý areál školy bol naozaj
plný zabávajúcich sa detí.
(šh)

Tradícia organizovania Dňa detí v areáli Bowling baru
siaha na mnoho rokov a neprerušili ju ani v tomto
roku. Zorganizovali ho v sobotu 3. júna za krásneho
letného slnečného počasia. A ako obyčajne, výborne si
ho užili menšie, väčšie deti aj dospelí. Posledne menovaní
v družných debatách, ale s očami na svojich ratolestiach,
deti zas účasťou v pestrej ponuke aktivít na jednotlivých
stanovištiach. Nechýbala prezentácia policajnej, hasičskej
techniky, maľovanie na tvár, pohybové a šikovnostné
aktivity, rôzne pochutiny a občerstvenie.
(foto: ik)
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Krátka história 100 rokov želiezovského futbalu
História želiezovského futbalu sa začala
písať v druhej dekáde 20. storočia. Športové
odvetvie, zabávajúce masy a rozvíjajúce sa

dodnes, sa tu z voľnočasovej hry na neupravených trávnikoch vďaka niekoľkým nadšencom a amatérskym hráčom v roku 1917
dostalo na inštitucionálnu úroveň.
Hovorí sa, že v tom čase prišiel do Želie-

zoviec katolícky farár Vince Fekete, ktorý
sa s obľubou zaoberal vyučovaním v tejto
oblasti. Vraj v rovnakom období sa do mesta dostal aj anglický pilot,
ktorý do tejto hry priniesol
presnejšie pravidlá a svoje
organizačné
schopnosti.
A tak sa, pravdepodobne,
najmä v kruhu obchodníkov a remeselníkov táto zábava rozšírila až na súťažnú
úroveň a viedla k založeniu
ŠK Želiezovce.
Prvé
ihrisko
bolo
pravdepodobne zriadené
v blízkosti Hrona, na mieste
súčasného areálu Gabriela
Grosza. Žiaľ, v tom období
sa Hron pravidelne vylieval
dvakrát ročne – v období
odmäku a počas „zelených“
záplav vystúpil zo svojho
koryta a ihrisko zalial,
takže nadšenci si museli
hľadať iné miesto. Keďže chovateľské trhy
boli na úpadku, športovci si vyhliadli pozemok slúžiaci na organizovanie týchto trhov,
nachádzajúci sa na západ od reformátskeho
cintorína a presťahovali sa tam. Ohrada, dre-

vené zábradlie... dodnes stojí budova, ktorá
slúžila ako prezliekareň a sklad – ceduľkový
dom niekdajších trhov. V 50. rokoch minulého storočia sa začala skloňovať potreba výstavby futbalového štadióna v Želiezovciach.
Na slávnostnom otvorení 21. júna 1959 si
domáci tím zahral proti prvoligovej Odeve
Trenčín (0:4) a loptu k úvodnému výkopu
zhodili z lietadla.
Podľa nepotvrdených zdrojov bol dres
mužstva ŠK Želiezovce čierno-žltej farby.
Neskôr bol červeno-bielej, zeleno-bielej, žlto-červenej, ale aj fialovej farby.
Z dostupných záznamov vieme, že želiezovské mužstvo účinkovalo na úrovniach od
okresnej súťaže po III. národnú ligu – napr.
v III. lige hralo v r. 1997. V počiatočnom
období jestvovalo iba družstvo dospelých,
neskôr pribudol dorast, žiacke družstvá aj
seniori. Vieme o rokoch, keď mesto reprezentovalo v majstrovských súťažiach A, B
aj C mužstvo dospelých, rovnako to bolo aj
v prípade dorasteneckého alebo žiackeho
tímu. Dočasné družstvo fungovalo v Mikule,
úspešné a obľúbené bolo dlhé roky aj svodovské mužstvo. Dokonca istý čas, aj keď len
krátko, tu pôsobil aj ženský tím.
(Dokončenie v budúcom čísle.)
František Dulai

Žiaci ZUŠ úspešní na súťažiach
Žiaci Základnej umeleckej školy Franza
Schuberta v Želiezovciach si aj v tomto
školskom
roku
zaknihovali
viacero
úspechov na rôznych súťažiach. Kolotoč
súťaží umeleckých škôl sa rozbieha na jar,
a tak mnohé z výborných výsledkov sú už
známe. Niektoré sa však uskutočnia neskôr,
o nich prinesieme správu v budúcom čísle
mestských novín.
Základná škola Jána Melkoviča v Starej
Ľubovni zorganizovala v apríli 8. ročník
celoslovenskej súťažnej prehliadky v sólovej
a komornej
hre
na
saxofóne. Žiak želiezovskej
ZUŠ Alexander Jack Fekete
(na snímke vľavo) si v poli
53 účastníkov počínal
vynikajúco, keď získal
zlaté pásmo. Na súťaž ho
pripravil Ľuboš Neviďanský,
korepetítorom bol Eugen
Banda.
Koncom
apríla
sa
vo Zvolene konal 7.
ročník celoštátnej súťaže
v sólovom speve Pink
Song.
Organizátorom
podujatia je Súkromná
základná umelecká škola PinkHarmony.
Obaja zúčastnení žiaci želiezovskej školy Lea
Acsaiová a Peter Vrba získali zlaté pásmo.
Peter Vrba sa navyše stal laureátom súťaže

a získal osobnú pochvalu od členky poroty
Sisy Sklovskej. Ocenených žiakov pripravila
Diana Horváthová, ich korepetítorom bola
Nataša Mesárová.
Na súťaži v modernom speve s názvom
Bojnická perla sa Kristína Michlová
umiestnila v Zlatom pásme. Na súťaž ju
pripravila Diana Horváthová.
V máji sa konal 3. ročník Levického
hudobného festivalu, na ktorom sa zrodili
ďalšie úspechy želiezovskej ZUŠ. Postarali sa
o ne Levente Molnár, Alexander Jack Fekete
a Alan Dávid Titkos. Levente
Molnár v hre na klavíri získal
pod vedením Eugena Bandu
zlaté pásmo. Alexander Jack
Fekete pod taktovkou učiteľa
Ľuboša Neviďanského v hre
na saxofóne tiež zlaté pásmo
a Alan Dávid Titkos v hre na
zobcovej flaute strieborné
pásmo. Na
súťaž
ho
pripravil Ľuboš Neviďanský,
korepetítorom bol Ernest
Nevidánski.
Koncom
mája
sa
v Bojniciach konala súťaž
Piano v modernom rytme, na
ktorej získal Marek Turčan strieborné, Samuel
Birdáč, Ema Gubíková a Levente Molnár
(na snímke vpravo) zlaté pásmo. Posledne
menovaný sa v absolútnom poradí stal tretím

najúspešnejším účastníkom súťaže.
Ocenenia pre svoju školu nezbierajú
iba hudobníci, ale aj žiačky tanečného

a výtvarného odboru. Na Majstrovstvách
Slovenska vo výrazových tancoch, ktoré
sa uskutočnili koncom apríla v Leviciach
s názvom Showtime za účasti vyše tisícky
tanečníkov, získalo želiezovské družstvo
v kategórii autentický folklór 3. miesto.
Družstvo v zložení Veronika Pečeňová,
Alexandra Kállaiová, Kristína Michlová,
Rebeka Rezsőfiová, Sandra Babinská, Michaela Misiaková, Patrícia Gaalová sa pod
vedením Ľuboša Tótha kvalifikovalo na
Majstrovstvá Európy v Budapešti. Okresné
kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami detí
Laura Borkovičová vyhrala a kvalifikovala
sa do celoslovenského kola súťaže. Všetkým
úspešným žiakom ZUŠ, ako aj ich učiteľom,
blahoželáme.
(ik)
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V meste vládla atletika
Centrum voľného času v spolupráci
so Základnou školou a Domom kultúry
zorganizovalo podujatie, ktorého cieľom bolo
pritiahnuť deti k športu. Projekt Športuje
celé mesto bol podporený Nitrianskym
samosprávnym krajom. V piatok 12. mája
sa v areáli Základnej školy na Mierovej ulici
zišli okrem žiakov želiezovských škôl aj žiaci
z Čaky a Pohronského Ruskova. Podujatie
moderoval Rasťo Piško, prítomní boli
primátor Želiezoviec Ondrej Juhász, ktorý
podujatie otvoril, zástupca primátora Géza
Nagy, poslanec Zastupiteľstva Nitrianskeho
samosprávneho kraja Miloš Zaujec a
niekoľkí poslanci Mestského zastupiteľstva v
Želiezovciach.
Súťažilo sa v behu na 300 a 800 m,
štafetovom behu, šprinte na 60 m, vo vrhu
guľou, v skoku do diaľky a stolnom tenise.
Ako nám povedal organizátor podujatia
Milan Haborák, niekoľko zo žiakov sa s
nadšením dalo zapísať do viacerých disciplín,
čo podľa neho svedčí o záujme detí a mládeže
o šport. „Našou snahou je, aby sa športové
podujatia v rôznych disciplínach uskutočňovali
pravidelne. Mojím zámerom je osloviť mládež
nielen zo Želiezoviec, ale aj z okolitých obcí,
kde to materiálno-technické zabezpečenie
chýba,“ - povedal Milan Haborák, ktorý
je v súčasnosti poverený vedením CVČ.
Podujatie s množstvom detí, ktorí okrem
povzbudzovania súťažiacich mohli vidieť
vystúpenie mažoretiek a ukážky karate a
work-out, ocenil aj poslanec zastupiteľstva
NSK Miloš Zaujec: „Minulý týždeň som
bol v Leviciach na Májovej „5“, minulú
sobotu v Tlmačoch na polmaratóne... Je
veľa tých podujatí, či už športových alebo
kultúrnych a ľudia o to majú záujem. Je to
dobre, organizátorom za to patrí vďaka. Tu v
Želiezovciach je výborné to, že je tu veľa detí,
ktoré nesedia pri počítačoch, ale sa pohybujú.
Možno ich to chytí a v budúcnosti sa budú

venovať napríklad atletike, veď v
Želiezovciach tie vzory majú.“
Priebeh podujatia nepochybne
oživoval moderátor Rasťo Piško,
ktorý sa netají svojim vzťahom
k športu: „Okrem toho, že občas
moderujem športové podujatia,
som taký víkendový a letný cyklista.
V poslednom čase som sa začal
venovať stolnému tenisu, ktorý som
kedysi hrával súťažne na okresnej
úrovni, pôsobím v našom futbalovom
mužstve hercov, spevákov a
muzikantov MUFUZA... Sem ma
pozval môj starý kamarát Milan
Haborák. On toho vo svojej športovej
kariére zažil veľa, takže vie, že dobrá
akcia by mala mať nejakého moderátora. V
Želiezovciach som ešte nebol, tak som prišiel,
jednak ho navštíviť a jednak podporiť toto
podujatie. Myslím si, že to bolo veľmi dobre
zorganizované, veľa športujúcich školákov,
malo to spád. Jednoducho, dobre zorganizované
podujatie.“
S priebehom podujatia bol spokojný aj
Milan Haborák: „V atletike som hodnotil
výsledky podľa tzv. maďarských tabuliek, kde
sa výkon každého pretekára prepočítava na
body. Takto je možné exaktne porovnávať
rôzne súťaže. V tomto hodnotení naše
podujatie
hodnotou
výkonov
vysoko
prekračuje úroveň školských ale aj okresných
súťaží. V niektorých disciplínach dosahovali
žiaci celoslovenskú úroveň! Výbornú úroveň
mal turnaj v stolnom tenise či prezentácia
našich karatistov a chlapcov venujúcim sa
work-out. Oceňujem výbornú organizáciu
učiteľov ale aj dobrovoľníkov. Potešila nás
osobná účasť poslanca NSK, primátora
mesta, viceprimátora a mnohých poslancov.
A ďakujem naším sponzorom, vďaka ktorým
sme mohli vecnými cenami dekorovať desiatky
súťažiacich.“
(šh)
Na tohtoročných mestských
dňoch, ktoré sa konali v znamení
100-ročnice
želiezovského
futbalu, boli ocenení prevažne
športovci, najmä bývalí futbalisti.
Mestské vyznamenania si na
slávnostnom zasadnutí MsZ
mohli prevziať Vojtech Kocsis,
Róbert Riedl, František Dulai,
Ondrej Csudai. Cenu primátora
dostal Gabriel Duchoň a Ladislav
Sokol a predsedom NSK Milanom
Belicom bol ocenený aj samotný
Mestský športový klub. Medzi
ocenenými veteránmi bol aj
Ernest Mokos, ktorý sa podujatia
nemohol zúčastniť.
(Foto: ik)

Kompletné výsledky súťaží a viac fotiek
nájdete na webovej stránke mesta: http:
//www.zeliezovce.sk/hlavne-menu/aktuality/
sportuje-cele-mesto-241sk.html
FUTBAL
V. liga – dospelí –Východ
Želiezovce – T. Lužany 6:1 (1:1) S. Rotík 2,
P. Kristofóli, K. Tóth, M. Herceg, P. Klimaj
– M. Petráš
Podhajská – Želiezovce 3:2 (2:0) P. Nagy 2,
M. Sásik – S. Rotík 2
Želiezovce – Marcelová 2:0 (0:0) S. Rotík 2
H. Vrbica – Želiezovce 7:2 (3:1) P. Vnad 2,
M. Chudý 2, L. Páchnik, J. Valentík 2 – M.
Dobiaš, K. Tóth
Želiezovce – Okoličná n/O. 2:0 (1:0) S.
Rotík, P. Klimaj
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Želiezovce – V. Uľany 5:1 (3:0) T. Čík 2, Z.
Nagy, A. Majtán, D. Burín – I. Kovács
Tvrdošovce – Želiezovce 2:2 (0:1) L. Szikora,
R. Sztrecsko – T. Kudela, E.L. Svanczár
Želiezovce – Marcelová 2:3 (1:1) R. Horváth,
T. Čík – M. Molnár, B. Lajos, T. Farkas
N. Život – Želiezovce 3:0 kont. Želiezovce
nevycestovali
III. liga U – 15 straší žiaci Juhovýchod
Želiezovce – V. Meder 0:10 (0:6)
Želiezovce – Šahy 5:2 (3:1) J. Lakatoš 2, K.
Mentuš, B. Szalai, R. Arvaj
Hurbanovo – Želiezovce 8:3 (3:0) – J.
Lakatoš, K. Kovács, Š.Pásztor
III. liga U – 13 mladší žiaci Juhovýchod
Želiezovce – V. Meder 3:7 (2:5) K. Pompos 3
Želiezovce – Šahy 4:2 (3:1) K. Pompos 2, E.
Sládeček, L. Boťťán
Hurbanovo – Želiezovce 2:5 (0:1) – N.
Benko 2, Zs. Miklós, K. Pompos, L. Boťťán
(nyf)
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Selyz Nábytok
mal deň otvorených dverí

V sobotu 20. mája pri príležitosti 10. výročia podnik Selyz Nábytok
otvoril svoje brány všetkým, ktorí si chceli pozrieť výrobné haly s krajčírskou
dielňou, strihárňou, výrobou drevených konštrukcií ale aj hotové výrobky.
Mnohí si radi vyskúšali, ako sa sedí v pohodlných polohovateľných sedacích
súpravách. Na nádvorí bolo pripravené občerstvenie i rôzne atrakcie pre
deti.
Deň predtým
sa v hoteli Lev
v
Leviciach
uskutočnila
firemná oslava, na
ktorej sa zúčastnil
aj primátor mesta
Ondrej
Juhász
a jeho zástupca
Géza
Nagy.
Vystúpili na nej
žiaci hudobného
odboru Základnej
umeleckej školy
F.
Schuberta
a folklórny súbor
Kincső.
(šh)

Megnyíltak a Selyz Bútor kapui

Május 20-án a Selyz Bútor minden érdeklődő előtt megnyitotta kapuit.
A látogatók megtekinthették az egyes gyártóüzemeket: a varrodát, a szabászatot, a fa elemek gyártási folyamatát és a kész termékeket is. A látogatók közül sokan szívesen kipróbálták, milyen kényelmesek az itt gyártott
állítható ülőgarnitúrák. Az udvaron frissítőt kínáltak, a gyerekek számára
attrakciókkal kedveskedtek a szervezők.
Egy nappal korábban a lévai Lev szállóban tartottak céges ünnepséget,
amelyen Juhász András zselízi polgármester és helyettese, Nagy Géza is
részt vett. A rendezvényen felléptek a Franz Schubert Művészeti Alapiskola
növendékei és a Kincső néptánccsoport.
(šh)

Trvalky 2017
Na tohtoročnej krajskej postupovej súťaži a prehliadke detských
folklórnych súborov Trvalky, ktorá sa uskutočnila 5. mája v Dome kultúry
v Želiezovciach, súťažili štyri súbory. Ich výkon hodnotila odborná porota
v zložení: Katarína Babčáková a Michal Noga z Národného osvetového
centra Bratislava, Milan
Richtárcsik z Divadla
ália Košice, Lenka
Šútorová-Konečná
z
Centra
tradičnej
kultúry Myjava a Peter
Lévai
z
Maďarskej
univerzity
tanečného
umenia v Budapešti.
V zlatom pásme sa
umiestnil detský folklórny
súbor Jelenček z Jelenca aj Sendergő zo Šiah, ten dokonca s priamym
postupom na celoslovenské kolo. Tekovanček zo Starého Tekova sa
umiestnil v striebornom a Matičiarik z Nových Zámkov v bronzovom
pásme.
V prehliadke nesúťažne vystúpili domáce súbory Apró Kincső a Kincső
sprevádzané ľudovou hudbou Gereben.
(šh)

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek

23. 4. Kevin Németh; 14. 5. Leila Ostrožíková;
24. 5. Tamara Benková

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

27. 5. István Nagy (Lábatlan, MR) - Adriana Szalay
(Želiezovce), Július Szabó (Želiezovce) - Sylvia
Androvičová (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
O. Molnárová
Š. Hlavnya
E. Gubíková
60
A. Vrbiniaková
A. Rozenbergová
E. Hilmarová
T. Magát
A. Hasznosová
M. Horváthová
E. Ambrus
K. Eliadesová
Ľ. Göbő
M. Horhiová

13. 06.
19. 06.
25. 06.

01. 06.
02. 06.
02. 06.
05. 06.
07. 06.
09. 06.
15. 06.
20. 06.
30. 06.
30. 06.

K. Kunková
A. Stredová

30. 06.
30. 06.

70
I. Kissová
G. Gaál
J. Kyseľ

02. 06.
07. 06.
11. 06.

80
K. Negucová
M. Péliová

08. 06.
20. 06.

90
Z. Liptáková

28. 06.

Opustili nás – Elhunytak

6. 5. František Kovancsik (Nýrovce, 51 r.); 7. 5. Rozália
Nagyová (Želiezovce, 70 r.); 11. 5. Peter Szabó (Želiezovce, 46 r.); 12. 5. Helena Fehérová (Želiezovce, 85 r.),
Vilma Hudiványiová (Čaka, 95 r.); 17. 5. Alexander Šereš
(Želiezovce, 61 r.); 19. 5. Anna Šafárová (Želiezovce, 88
r.); 24. 5. Magdaléna Šimkóová (Želiezovce, 58 r.); 4. 6.
Jaroslav Lakatoš (Želiezovce, 4 r.); 7. 6. Štefan Kišďurka
(Želiezovce, 59 r.)
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2016

31. 5. 2017

Položka

31. 12. 2013

31. 12. 2014

31.12. 2015

Zostatky na bankových účtoch
Záväzky voči dodávateľom

103 707,20 €
141 672,48 €

38 716,00 €
115 466,64 €

139 198,49 €
89 239,29 €

885 326,42 €
93 098,52 €

1 228 173,02 €
44 201,00 €

1 576 398,68 €
220,50 €

1 371 866,68 €
193,54 €

1 106 270,68 €
157,61 €

1 470 648,80 €
210,66 €

1 389 838,80 €
-

Firma Kovacs Agro, s.r.o., Družstevná 12, Hronovce, ponúka prácu v poľnohospodárstve počas letných prázdnin, vhodnú pre študentov, pracovné skupiny - partie aj záujemcov všetkých vekových
kategórii, a to:
- kastrovanie kukurice
- zber a spracovanie zeleniny
- poľné práce (okopávanie, trhanie buriny...)
- výpomoc pri žatevných prácach.
Prijmeme aj TPP (trvalý pracovný pomer) pracovníkov na baliacu
linku (práca vhodná pre ženy), Hronovce a okolie.
Záujemcovia môžu uzatvárať pracovné zmluvy od 1. 6. 2017.
Miesto výkonu práce: Hronovce. Bližšie informácie osobne alebo
na tel. č. 0905 464 751, 036 77 960 75, 0908 128 928.

Príjmeme brigádnikov do
reštaurácie na letnú sezónu na termálne kúpalisko
v Štúrove. Čašník/čašníčka, barman/barmanka,
výpomoc do kuchyne.
INFO: 0911 836 447, 0905
927 598

(17-28)

Dlhodobé investičné úvery
Zadlženosť na obyvateľa

(17-41)

Eladó 2 db piros retró
forgófotel a 70-es évekből.
Info: 0904 578 359
(17-47)

(17-44)

Erik Kyseľ

Dňa 2. júna 2017 bolo tomu 10 rokov,

VÁM PONÚKA

čo nás navždy opustil

RSDr. Alexander Benko
(17-45)

Ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína rodina

(17-46)

Megemlékezés
2017. június 30-án lesz 2 éve, hogy örökre itthagyott bennünket

Levicky László (Nyírágó).
Akik ismerték, kérjük szenteljenek neki ezen a napon egy néma
pillanatot.

Emlékező családja

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Páleniková, Katarína: Kúzlo osudu (Motýľ 2016)
Keď mladej študentke Veronike skríži cestu bohatý a okúzľujúci Dominik, ešte netuší, ako sa jej život otočí hore nohami.
Na začiatku má pocit, akoby ho poznala roky, ale zistí, že
nepozná jeho minulosť.
Läckberg, Camilla: Krotiteľ (Slovart 2016)
Je január a Fjällbacku drží v zovretí tuhý mráz. Cez zasnežený
les sa k hradskej potáca polonahé dievča. Na ceste sa však ako
blesk z jasného neba vynorí auto a šofér nestíha zabrzdiť.
Knihy pochádzajú z dotácie Fondu pre podporu umenia.

pri hlavnej ceste * 0903 274 703

..

NAJVAČŠÍ VÝBER

• laminátových parkiet:
korkové, keramické a laminátové
• interiérové a fasádne farby, tapety
• plastový obklad interiérový, exteriérový
• polystyrénové lišty, rozety
• prechodové a schodové lišty

VŠETKO
AKCIA NA INTERIÉROVÉ DVERE ZA SUPER
CENY
+ ZÁRUBNE A KĽUČKY
A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(

kniznicazeliezovce@gmail.com
kniznicazeliezovce.webnode.sk

Nádaská, Katarína: Rok v slovenskej ľudovej kuchyni
(Fortuna Libri 2016)
V knihe sa dočítate o vývine stolovania a prípravy pokrmov v
tradičnej domácnosti, jednotlivé regióny Slovenska z hľadiska
jedál a nápojov a recepty zozbierané zo všetkých regiónov.

Želiezovce - Svodov 108

(17-35)

UNI P A R K E T

Spomienka

Hawkins, Paula: A víz mélyén (XXI. Század 2017)
A várost átszelő folyóból holtan húznak ki egy fiatal nőt.
Néhány hónappal korábban egy tinédzser lány végezte ugyanott, ugyanígy. Előttük évszázadokon át asszonyok és lányok hosszú sora lelte halálát a sötét vízben...
Kuhlmann, Torben: Armstrong (Partvonal 2016)
Kis lépés egy egérnek – hatalmas ugrás az emberiségnek.
Vajon a gömbölyű és lyukakkal teli Hold egy óriási sajt, vagy csupán egy hatalmas kőgolyó? A kalandvágyó kisegér erre a kérdésre keresi a választ.
Roberts, Nora: Mitrász csillagai: Rejtőzködő csillag, Foglyul
ejtett csillag, Titokzatos csillag (Harlequin 2016,2017)
Ha három, felbecsülhetetlen értékű ókori gyémántot bíznak a gondjaidra, és már nemcsak a szakmai hírneved, hanem az életed is
kockán forog, kiben bízhatnál, ha nem a legjobb barátnőidben?
A könyvek a Művészetért Alap támogatásából származnak.
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Atletizált az egész város
A szabadidőközpont az alapiskolával és
a kultúrházzal együttműködve sportrendezvényt szervezett, amelynek célja az volt,
hogy a gyerekekkel megszerettesse a testmozgást. A „Sportol az egész város” elnevezésű

beli iúságot is megszólítsuk” – nyilatkozta
Milan Haborák, aki jelenleg a szabadidőközpont megbízott vezetője. A sok gyereket
megmozgató eseményen a versenyzésen és
a versenyzők buzdításán kívül a résztvevők
mazsorettbemutatót, karate- és
work-out-bemutatót is láthattak. A
rendezvényt Miloš Zaujec kerületi
képviselő is értékelte: „Múlt héten
Léván voltam a Májusi ötös elnevezésű futóversenyen, múlt szombaton
félmaratonon Tolmácson... Sok rendezvény van, legyen az sport vagy
kulturális jellegű, mindenütt nagy az
érdeklődés. Ez jó, köszönet a szerveVersenyeredményeket és további képeket a város zőknek. A zselízi rendezvényben az a
honlapján, a következő címen találnak: http: legjobb, hogy sok gyermeket mozga//www.zeliezovce.sk/hlavne-menu/aktuality/sportuje-cele- tott meg, akik ezúttal nem a számítómesto-241sk.html
gépek előtt ültek, hanem sportoltak,
mozogtak. Lehet, hogy megszeretik,
projektet a Nyitrai Kerületi Önkormányzat és a jövőben atletizálni fognak, hiszen Zselítámogatta. Május 12-én a Béke utcai alapis- zen megvannak ehhez a példaképek.”
kola területén a zselízi iskolák tanulóin kívül A rendezvény jó hangulatáról Rasťo Piško
csekei és oroszkai gyerekek is találkoztak. A műsorvezető gondoskodott, aki megvallotta
rendezvényt Rasťo Piško műsorvezető vezette, a sporthoz fűződő viszonyát: „Azonkívül,
jelen volt Juhász András, Zselíz polgármeste- hogy időnként sportrendezvényeket vezetek.
re, aki megnyitotta a rendezvényt, továbbá Hétvégeken és nyaranta kerékpáros vagyok.
Nagy Géza alpolgármester, Miloš Zaujec, a Az utóbbi időben pingpongozok is, amit vaNyitrai Kerületi Önkormányzat képviselője és lamikor versenyszerűen, járási szinten űztem.
néhány zselízi képviselő is.
Tagja vagyok a színészek, énekesek és zenészek
A versenyzők a következő versenyszámokban focicsapatának is, a csapat neve MUFUZA...
mérték össze erejüket: 300 és 800 méteres Ide régi barátom, Milan Haborák hívott meg.
futás, váltófutás, 60 méteres futás, súlylökés, Ő sportkarrierje során sok mindent megélt
távolugrás és asztalitenisz. Ahogy azt Milan már, így tudja, hogy egy jó rendezvényhez
Haborák főszervező elmondta, néhány lelkes jó műsorvezető is dukál. Zselízen eddig még
tanuló több versenyszámba is benevezett, nem voltam, így örömmel jöttem, egyrészt,
ami szerinte arról tanúskodik, hogy a gyere- hogy őt meglátogassam, másrészt, hogy tákeket érdekli a sport. „Azt szeretnénk elérni, mogassam ezt a rendezvényt. Szerintem ez
hogy rendszeresen rendezzünk ilyen, több egy jól megszervezett esemény volt.”
sportágat tömörítő rendezvényt. Célom, A verseny menetével Milan Haborák is eléhogy nemcsak a zselízi, hanem a környék- gedett volt: „Az atlétikában az ún. magyar

táblázat szerint értékeltem az eredményeket,
amelyben minden versenyző teljesítménye
pontokban mutatkozik meg. Így lehet pontosan összehasonlítani különféle sportágakat.
Ebben az értékelésben a mi rendezvényünk
teljesítménybeli értéke magasan túlszárnyalta
az iskolai versenyek, de még a járási versenyek
színvonalát is. Néhány sportágban a gyerekek
országos szintet értek el! Nagy-szerű színvonala volt az asztalitenisz-versenynek, vagy a
karatésok bemutatójának, ill. a work-outos
fiúk műsorának. Nagyra értékelem a tanárok
és az önkéntes szervezők kiváló munkáját.
Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy a
képviselő úr személyében képviseltette magát
a rendezvényen a Nyitrai Kerületi Önkormányzat, jelen volt a város polgármestere,
alpolgármestere és sok képviselő is. Köszönet
a szponzoroknak, akik hozzájárulásával tárgyjutalmat kaptak a versenyek díjazottjai.”
(šh)
LABDARÚGÁS
V. liga – kelet – A csapat
Želiezovce – T. Lužany 6:1 (1:1) S. Rotík 2,
P. Kristofóli, K. Tóth, M. Herceg, P. Klimaj
– M. Petráš
Podhajská – Želiezovce 3:2 (2:0) P. Nagy 2,
M. Sásik – S. Rotík 2
Želiezovce – Marcelová 2:0 (0:0) S. Rotík 2
H. Vrbica – Želiezovce 7:2 (3:1) P. Vnad 2,
M. Chudý 2, L. Páchnik, J. Valentík 2 – M.
Dobiaš, K. Tóth
Želiezovce – Okoličná n/O. 2:0 (1:0) S.
Rotík, P. Klimaj
IV. liga – délkelet – U 19 iúsági csapat
Želiezovce – V. Uľany 5:1 (3:0) T. Čík 2, Z.
Nagy, A. Majtán, D. Burín – I. Kovács
Tvrdošovce – Želiezovce 2:2 (0:1) L. Szikora,
R. Sztrecsko – T. Kudela, E.L. Svanczár
Želiezovce – Marcelová 2:3 (1:1) R. Horváth,
T. Čík – M. Molnár, B. Lajos, T. Farkas
N. Život – Želiezovce 3:0 kont. A vendégek
nem léptek pályára
III. liga – délkelet – U15 serdülők
Želiezovce – V. Meder 0:10 (0:6)
Želiezovce – Šahy 5:2 (3:1) J. Lakatoš 2, K.
Mentuš, B. Szalai, R. Arvaj
Hurbanovo – Želiezovce 8:3 (3:0) – J.
Lakatoš, K. Kovács, Š.Pásztor

A zselízi labdarúgás centenáriuma jegyében telő idei városi napok keretében főleg
sportolókat, köztük egykori labdarúgókat tüntettek ki. Városi kitüntetést kapott többek
közt Csudai András, Riedl Róbert, Kocsis Béla, Dulai Ferenc, Mokos Ernő. Polgármesteri
díjban részesült Duchoň Gábor és Sokol László. A városi sportklubot Milan Belica, a megyei
közgyűlés elnöke tüntette ki.
(Foto: ik)

III. liga – délkelet – U15 diákok
Želiezovce – V. Meder 3:7 (2:5) K. Pompos 3
Želiezovce – Šahy 4:2 (3:1) K. Pompos 2, E.
Sládeček, L. Boťťán
Hurbanovo – Želiezovce 2:5 (0:1) – N.
Benko 2, Zs. Miklós, K. Pompos, L. Boťťán
(nyf)
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A zselízi labdarúgás száz évének története
A zselízi labdarúgás története a XX. század
második évtizedében
kezdődött. A szórakozásból és „grund
fociból“ 1917-re ért el
oda néhány rajongó
és műkedvelő sportoló, hogy intézményes
keretek közé tegyék azt
a sportot, mely sokak
szórakoztatására fejlődött, terebélyesedett
mind a mai napig.
A legenda szerint Zselízre került ebben az
időben egy katolikus
lelkész, aki ezen a téren
szívesen foglakozott
mások
okításával
(Fekete Vince). Állítólag ugyanakkor településünkre vetődött egy angol pilóta, aki
magával hozta a pontosabb szabályokat és
szervezési tehetségét. Így valószínűleg – főleg
a kereskedők és az iparosok körében elterjedt
szórakozást – versenyszerűvé tették azzal,
hogy megalapították a „Zselízi SC“ labdarúgó csapatot.
Városunkban először a Garam partján
alakították ki pályát – ma Grossz Gábor
vállalata van ezen a helyen. Sajnos a Garam
évente legalább kétszer – a hó olvadásakor
és a „zöld“ áradás után – elöntötte ezt a
területet, ezért más helyet kellett keresni.
Mivel az állatvásárok hanyatlóban voltak,
a sportolók kiszemelték
maguknak a
református temető mögött, nyugatra eső
állatvásárok területét, és átköltöztek oda.
Palánkkerítés, fakorlát…a mai napig áll az
az épület, amely az öltöző és a szertár volt
– az egykori vásárok „cédulaház”-a. Az
1950-es években vetődött föl az a gondolat,

hogy egy stadion épüljön Zselízen, melynek labdát repülőgépről dobták le.
foto: Polka Pál archívuma Meg nem erősített forrás szerint a „Zselízi
SC“ mezének színe a fekete–sárga lett. Később ez változott piros– fehérre, zöld–fehérre, sárga–pirosra, de lilára is.
Az ismert feljegyzések alapján Zselíz csapata
játszott a járási bajnokságtól a nemzeti bajnokság harmadik osztályáig – pl. 1997-ben
a III. ligában.
Az első időkben csak felnőtt csapat volt, de
később alakult iúsági, diák, de „öregfiúk“
csapata is. Ismerünk olyan éveket, amikor a
felnőtteknél A, B és C csapat is versenyszerűen
szerepelt különböző bajnokságokban, ugyanúgy az iúsági vagy a diák korosztályban
is. Alkalmi csapata akadt Garammikolának,
eredményes és közkedvelt volt évekig a szódói csapat is. Sőt, igaz csak fellángolás volt,
de egy ideig női labdarúgás is működött
1959. június 21-ei megnyitóján a hazai csapat Zselízen.
OdevaTerncsén (I. liga) csapatával játszottak (Folytatás júliusban.)
(0:4) barátságos mérkőzést és a kezdéshez a
Dulai Ferenc

Első látásra talán hihetetlen: ez bizony a kastély egyik helyisége 2017. június 9-én.

(foto: ik)

Ismét aranykoszorús lett a Franz Schubert Vegyeskar
A Csemadok Országos Tanácsa a Szlovákiai Magyar Ének- és Zenebarátok
Társaságával három évente rendezi meg
a szlovákiai magyar felnőttkórusok országos versenyét, a Kodály Napokat. Városunk Franz Schubert Vegyeskara alakulása (1982) óta az 1987-es rendezvény
kivételével minden alkalommal részt vett
ezen a rangos megmérettetésen. Eddig
hat alkalommal (1984-ben, 1990-ben,
1999-ben, 2005-ben, 2008-ban és idén
is) aranykoszorús, öt alkalommal pedig
(1993-ban, 1996-ban, 2002-ben, 2011ben és 2014-ben) ezüstkoszorús minősítést szerzett. Korábban a vegyeskar keretében működött a Voces
Selyzienses kamarakórus, amely a Kodály Napokon egy alkalommal
(1990-ben) aranykoszorús, három alkalommal (1993-ban, 1996-ban
és 1999-ben) ezüstkoszorús minősítéssel tért haza Galántáról. A zsűri
az értékelés során kiemelte, hogy ez alkalommal a kórus nagyszerű
műsorválasztással és több értelemben is megújulva lépett a közön-

sége elé. Nagy közönségsikert aratott az énekkar karnagyának, Horváth Gézának Hodossy Gyula A napfény áthatol című költeményére
komponált igényes kórusműve. A versenyműsor két művét Mézes
Attila kísérte zongorán, szólót énekelt Horváth Diana, a helyi Franz
Schubert Művészeti Alapiskola énektanára.
(sz)
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A növendékek sikeresek voltak a versenyeken
A Zselízi Franz Schubert Művészeti Alapiskola tanulói ebben a tanévben is több sikert
könyvelhettek el különböző versenyeken.
A művészeti alapiskolák versenyidénye tavaszra tehető, így sok kitűnő eredmény már
ismert. Hátravannak azonban még további
megméretések, ezekről a városi újság következő számában adunk hírt.
Az ólublói Ján Melkovič Művészeti Alapis-

kola áprilisban már a szaxofonosok országos
versenyének a 8. évfolyamát rendezte meg. A
zselízi művészeti alapiskola tanulója, Fekete
Sándor Jack 53 versenyző között remekül
helytállt – aranysávos lett. A versenyre Ľuboš
Neviďanský készítette fel, zongorakísérője
Banda Jenő volt.
Április végén Zólyomban tartották a Pink
Song országos szólóének-verseny 7. évfolyamát. A rendezvény szervezője a PinkHarmony Magán Művészeti Alapiskola. Mindkét
zselízi tanuló, Acsai Lea és Peter Vrba aranysávos minősítést nyert. Peter Vrba ráadásul a
verseny fődíjazottja lett, és személyes dicséretben részesült Sisy Sklovská zsűritagtól. A
díjazott növendékeket Horváth Diana készítette fel, kísérőjük Nataša Mesárová volt.
A Bojnická perla elnevezésű modernénekversenyen Kristína Michlová aranysávos lett.
A versenyre Horváth Diana készítette fel.
Májusban volt a Lévai Zenei Fesztivál 3.
évfolyama, amelyen további sikereket ért el
Molnár Levente, Fekete Sándor Jack és Titkos Alan Dávid. Zongorán Molnár Levente
Banda Jenő irányításával, aranysávos lett.
Fekete Sándor Jack Ľuboš Neviďanský vezetésével szaxofonon ugyancsak aranysávos
minősítést ért el, Titkos Alan Dávid pedig

fuvolán ezüstsávos lett. A versenyre Ľuboš
Neviďanský készítette fel, kísérője Nevidánski Ernő volt.
Május végén Bajmócon tartották a Zongora
modern ritmusban elnevezésű versenyt,
amelyen Marek Turčan ezüst-, Samuel Birdács (Banda Jenő felvételén), Ema Gubíková és
Molnár Levente aranykoszorús minősítést
szerzett, ráadásul ez utóbbi tanuló az abszolút harmadik helyezést is megszerezte.
Iskolájuk hírnevét nemcsak a zenészek öregbítik, hanem a tánc- és a képzőművészeti
tagozat növendékei is. Az április végén Léván tartott Showtime országos látványtáncbajnokságon a több mint ezer táncos között
a zselízi csapat az autentikus folklór kategóriában a 3. helyet szerezte meg. A Ľuboš Tóth
által vezetett, Veronika Pečeňová, Alexandra
Kállaiová, Kristína Michlová, Rezsőfi Rebeka,
Sandra Babinská, Michaela Misiaková, Patrícia Gaalová összetételű csapat továbbjutott a
budapesti Európa-bajnokságra. A Világűr a
gyermekszemmel elnevezésű képzőművészeti verseny járási fordulóját Laura Borkovičová megnyerte, és továbbjutott az országos
döntőbe. A művészeti alapiskola minden
sikeres tanulójának és tanáraiknak gratulálunk.
(ik)

Gyermeknapok városszerte

Szemünk előtt változik a főtér. Június közepéig elkészült főutat a postával
összekötő két járdasáv, amelyek közül az egyiket a gyalogosok, a másikat
a kerékpárosok használják majd. A közeli zöldterületen új játszótér épült
a legkisebbeknek, és a tervek között szökőkút is szerepel.
(foto: op)
A Želiezovčan polgári társulás várva-várt első rendezvénye a városi
parkban megrendezett gyermeknap volt. Az esemény a park egész
területén folyt, amely ezen a napon a gyermekes családok érdeklődésének középpontja volt. A gyerekek az egyes állomáshelyeken
különböző foglalkozásokon vettek részt, és minden alkalommal
pontot is tudtak gyűjteni. Volt többek közt zsákfutás, víz alatti kulcskeresés, íjászat, kapura rúgás, kőfestés, rolleres szlalom, trambulin, lovaglás. A szabadtéri színpad mögötti területen a helyi tűzoltók
és a városi rendőrök mutatták be munkájuk során használt felszerelésüket. Volt frissítő, gulyás, sült kolbász, hot-dog... A jól sikerült
rendezvényt a szép, napos idő is kegyeibe fogadta.
Gyermeknapi rendezvényekben a következő néhány nap is gazdag
volt. Egész napos rendezvényeket tartottak mindkét alapiskolában,
az óvodákban, megvalósult a hagyományos szódói gyermeknap és
a Bowling bár is megszervezte szokásos rendezvényét. (šh, r)

6

2017. június

Zselízi Hírmondó

Megegyezés született a Garam
mentén kivágott fák pótlásáról
Jó úton halad a Garam partján kiszáradt,
és emiatt kivágott fák pótlása. Május
közepén Zselíz város munkaértekezletet
kezdeményezett, amelyen az érintettek
megegyeztek a kiültetés módjáról és
megvalósításáról.
A találkozón részt vettek a város, az Állami
Természetvédelem Nyitra menti részlegének,
a Lévai Járási Hivatal, a Szlovákiai
Vízgazdálkodási Vállalat és az MVE
Želiezovce K. társaság képviselői. Radoslav
Požgaj, az Állami Természetvédelem
képviselője megállapította, hogy már a
Zselízen felépült kis vízi erőmű környezeti
tanulmánya is megállapította, hogy a
Garam vízszint-csökkenése a folyóparti fák
fokozatos kiszáradásához vezet, ami meg
is történt. Hozzátette, hogy ez a folyamat
kedvezőtlen mind a környezetvédelem,
mind az üdülési lehetőségek szempontjából.
Javasolta, hogy a fákat minél hamarabb
pótolják. Slavomír Vojtylla (MVE Želiezovce,
a kis vízi erőmű üzemeltetője) kijelentette,
hogy a társaság a résztvevők döntése alapján
hajlandó megvalósítani az új fák kiültetését.

Miután az értekezlet résztvevői elmondták
érveiket, egyezség született a fapótlás
módjával kapcsolatban. Zselízen fehérnyárfasort, Mikolán fehér fűzet és égert ültetnek
a folyó mindkét partján. A javaslattal
kapcsolatban kifejtették véleményüket
az adott területek tulajdonosai is, Zselíz
városán kívül a Pohronie Mezőgazdasági
Szövetkezet és az Alsó-Garamot és AlsóIpolyt Szabályozó Vállalat. Képviselőik,
a szövetkezet kivételével, jelen voltak a
találkozón, a mezőgazdasági szövetkezet
elnöke pedig előzetesen értesítette a
szervezőt, hogy egyetért a fák telepítésével,
ezért nem feltételezhető az egyezség
megvalósításának akadályozása.
Az értekezleten részt vett Ivan Pál
képviselő is, a találkozó kezdeményezőinek
egyike. Kifejezte elégedettségét azzal
kapcsolatban, hogy a résztvevőket sikerült
tárgyalóasztalhoz ültetni, és megegyezés
született. Elmondta: ez azért is fontos, mert
a Garam menti fakivágás és fák pótlásának
ügye hosszú ideje a lakosok figyelmének
középpontjában áll.
(ik)
A
Csemadok
zselízi
alapszervezete június 4-én,
a nemzeti összetartozás
napja alkalmából koszorúzással emlékezett meg a
trianoni szerződés aláírásának 97. évfordulójáról
a Hősök emlékparkjában.
A résztvevők közös rövid
megemlékezését követően
a zselízi református egyház
képviselői megkoszorúzták
a parkban található kopjafát.
(foto: Batár Péter)

Zselízen is kétnyelvűsödött
a vasútállomás
Hosszas folyamat eredményeként május
végén kikerültek a zselízi vasútállomásra
is a kétnyelvű feliratok, ahogy országszerte mintegy 54 helyen. A kétnyelvűsítési
folyamat évek óta húzódik, korábban több
civil próbálkozás is volt erre vonatkozóan,
pár évvel ezelőtt pedig a Magyar Közösség
Pártja önköltségen le is gyártotta ezeket a
táblákat. 2014-ben a Zselíz tábla is elkészült,
amit Csenger Tibor és Csonka Ákos szeretett
volna kihelyezni a vasőtállomás épületére, de
akkor a vonatkozó törvény ezt még nem tette lehetővé.
Ezúttal viszont minden akadály elhárult,
így a közszféra és a településtáblák mellett
immár a vasúton is törvény garantálja a

kétnyelvűséget.
Csonka Ákos, az MKP zselízi szervezetének
elnöke örvendetesnek tartja a táblák kihelyezését, ugyanakkor úgy fogalmazott: „Dicséretes, hogy négy helyen kétnyelvűsödött a
felirat, ezzel részben felzárkóztunk a nyugateurópai normákhoz, de törekedni kell arra,
hogy ne csak a homlokzaton, hanem minden felületen érvényesüljön a kétnyelvűség,
ugyanis erre vonatkozóan az új törvény sem
fogalmaz pontosan. Nagy dolognak tartjuk,
de ha belegondolunk, tulajdonképpen csak
a rend állt helyre ezzel. Mindenesetre bízom
benne, hogy jó példával szolgál majd a magánszféra számára is, és a boltok felületein is
tapasztalhatunk hasonló gesztusokat.” (zsm)

Közvilágítás egy év
után: egyértelmű a
megtakarítás

Egy évvel ezelőtt fejeződött be a városban a közvilágítás felújítása. A munkálatok
a Zselíz város közvilágításának korszerűsítése
elnevezésű európai uniós projekt keretén
belül valósultak meg. A 600 ezer eurós beruházás a vissza nem térítendő uniós támogatások kihasználásának zselízi történetében a
legkedvezőbben értékelt projekt volt.
A közvilágítás korszerűsítésének kedvező hatásait Nagy Géza alpolgármester foglalta össze, aki részt vett a projekt megvalósításában: „Megállapíthatjuk, hogy a projekt
megvalósításával a város több téren is nyert:
növekedett a rendszer energetikai hatékonysága, javult a közbiztonság, csökkentek a
közvilágításra fordított költségek, megnőtt a
térfigyelő kamerarendszerek hatékonysága,
ami a bűnözés visszaszorításában játszik
szerepet. Mindez együttesen az életminőség
javulását eredményezi.” Hozzá kell tenni,
hogy a közvilágítás időnkénti kiesése nem
függ össze a világítótestek korszerűsítésével.
Az elöregedett vezetékek okozzák, amelyeknek cseréje nem volt része a projektnek.
Ezeket a város fokozatosan korszerűsíti. Az
áprilisi képviselő-testületi ülésen előterjesztett beszámoló szerint a számítások már az
éves elszámolás előtt is azt mutatják, hogy
megtakarítást sikerült elérni a múlt év hét
hónapjában. Míg a világítótestek száma a
felújítás után az eredeti 546-ról 883-ra növekedett, az éves fogyasztás a 183 860 kWó-ról
143 139 kWó-ra csökkent, ami 25 százalékos
energiacsökkenést jelent. Hogy miért ennyi,
arról Kovács Kázmér képviselő, energetikai
szakember beszélt: „Eredetileg a fő biztosítékokat kisebbekre kellett volna cserélni, úgy
a megtakarítás is nagyobb lett volna. Mivel
azonban több világítótestet telepítettek, mint
amivel a projektben eredetileg számoltak,
meghagyták az eredeti biztosítékokat, ezért
ezen a tételen nem történt megtakarítás,
csupán a fogyasztáson. Bár jelentősen nőtt
a világítótestek száma, a költségek így is
érezhetően csökkentek a korszerűsítés előtti
időszakhoz képest.”
(ik)

Zselízi Hírmondó 5

2017. június
A piac kisebb lesz, de megújul
A város vezetésének időszerű tervei között többek közt a jelenleg rossz
állapotban levő Béke utcai piac felújítása is szerepel. A városi piactérre
látogatva első látásra nyilvánvaló, hogy a standokat évek, talán évtizedek
óta nem tartják karban. Többségüket nem is használják, mert a piac
kapacitása meghaladja
az árusítói keresletet.
Piacnapokon,
tehát
szerdán és szombaton,
még a tavaszi és az őszi
idény csúcsának számító
palánta, ill. krizantém
árusításának idején is
csak az első sorokat
használják, rendkívüli
esetben egy-két további
helyet. Az
idényen
kívül még ennél is
kevesebb stand iránt van
érdeklődés.
A város célja, hogy csökkentse az eladóhelyek számát, és felújítsa
azokat. Ezáltal piaci célokra alkalmas terület alakul ki, ahol az őstermelők
egyenesen a fogyasztóknak adhatják el termékeiket. Manapság, amikor
folyamatosan csökken a hazai termékek aránya az üzletekben, a piacon
árusítók és a vásárlók véleménye egyaránt az, hogy indokolt javítani az ilyen
szolgáltatások feltételein.
(ik)

Változás nincs, megtakarítás van

Április elejétől a város immár nem a résztulajdonában levő
Eurospinn K. által, hanem önerőből végzi a hulladékkihordást. Ennek okairól Haris Pétert, a városi hivatal vagyongazdálkodási osztályának vezetőjét kérdeztük: „Az alapvető
ok az volt, hogy évek óta deficites a hulladékgazdálkodás
finanszírozása, és ezen az állapoton kívánt változtatni a város vezetősége. A jelenlegi intézkedésekkel kb. 10–15%-kal
lesz olcsóbb a hulladékszállítás. Az előnyök sora a megtakarítással kezdődik, de fontos kiemelni, hogy a város így
közvetlenül irányíthatja a hulladékgazdálkodás folyamatát.
A lakosság szempontjából semmi sem változik, a jelenlegi
ütemterv marad érvényben.”
(ik)

Geotermikus hőforrások – esélyünk a vezetésre?
Bármennyire is nyilvánvaló, hogy a
geotermikus energia az egyik legkedvezőbb és
leggazdaságosabb alternatív, környezetkímélő
energiaforrás, felhasználása Szlovákiában
ritkaságszámba megy. Kutatások igazolják,
hogy hőforrások potenciálja – főleg DélSzlovákiában – jelentős. Végül is erről itt,
Zselízen tudjuk a magunkét. A geotermikus
források energetikai hasznosítása még inkább
gyerekcipőben jár, hiszen csupán négy hazai
önkormányzat használja hőforrásait fűtésre.
Galánta, Vágsellye és Szered után nemrég
Nagymegyeren indultak el ezen az úton. Május
végén nyitották meg ott a városi geotermikus
energiahasznosítási központot.
Ami ebben számunkra érdekes lehet, azok
természetesen a számok, valamint az
illetékesek hozzáállása. Ahogy Nagymegyer
polgármestere, Samuel Lojkovič ünnepi
köszöntőjében megjegyezte, a célkitűzés akkor
vett pozitív fordulatot, amikor a képviselőtestület elszánta magát arra, hogy 3,7 millió
eurós hitelt vegyen fel a hőforrás kiaknázására.
A város az egész beruházást hitelből
finanszírozta, mindenféle támogatás nélkül. A
megfelelő terület megjelölése után, amely egy
lakóövezetben levő piactér volt, 2450 méter
mély kutat fúrtak, amelyből másodpercenként
10 literes hozammal 93 fokos víz tör elő. A
hőközpontot üzemeltető Városi Lakásgazdasági
Vállalat 1300 lakást, egy alapiskolát és egy
óvodát, a városi művelődési központot és
egy rendelőközpontot is a hőforrásból fűt. A
jövőben további objektumokat csatlakoztatnak
rá a rendszerre, pl. a városi hivatalt, további
iskolákat és óvodákat. A beruházás tervezett

megtérülése 10–15 év. Néhány hónapos
próbaüzemet követően, amely során az
elmúlt szezonban a fűtést már a geotermikus
hőközpont biztosította, a szakemberek a
rövidebb megtérülési határidőt emlegetik. A
beruházási hitel törlesztésére évente csaknem
330 ezer eurót költ a város, ám ugyanekkora
a földgázfogyasztás csökkentése által elért
megtakarítás is, a távfűtés költségei tehát
nem növekedtek. Az üzemeltető a vízhozam
növelésére, a hálózatból visszajuttatott
víz felhasználására és további objektumok
rendszerre kapcsolására irányuló további
fejlesztéseket is kilátásba helyezett. A
hitelterheltség ellenére a szolgáltató nem
növelte a távhő díját, sőt, a hitel törlesztését
követően ugrásszerűen csökkenteni fogja.
Ahogy a vállalat képviselői megjegyezték,
a gazdasági mutatók mellett a geotermikus
energia nagy előnye, hogy függetleníti a fűtési
rendszert a külső befolyásoktól. Nagymegyeren
másodlagos illetve kiegészítő hőforrásokként az
eddig működő gázkazánokat is meghagyták.
Egy laikus szempontjából nehéz lehet
választ adni arra a kérdésre, vajon miért nem
fejlődik a geotermikus energia felhasználása
nálunk olyan iramban, amilyenben környezeti
és gazdasági előnyeihez képest elvárnánk.
Több válasz is felvetődhet: nem állnak
rendelkezésre beruházási források, támogatási
rendszerek, szakemberek, kevés a tapasztalat
vagy a beruházási elszántság. A csallóközi
fürdővárosban átlendültek a nehézségeken:
az egész beruházást hitelből fedezték, nem
vártak támogatásokra. A munkákat egy nagy
gyakorlattal rendelkező szlovén vállalattal

végeztették el, de hazai szakemberek segítségét
is igénybe vették, és elszántak voltak elhárítani
minden nehézséget, amelyből a beruházás
megvalósítása alatt nem kevés akadt.
Példájukból egy értékes tapasztalat leszűrhető.
Egy önkormányzat akkor lehet sikeres egy
területen, ha hajlandó olykor kockáztatni,
ellenkező esetben arra lesz ítélve, hogy mindig
a sikeresek nyomában járjon. A közvilágítás
felújításával városunk bizonyította, hogy ki
tud lépni az örökké követők sorából, ahova
évekig tartozott, amikor nagyratörő terveket
dédelgetett, de közben városi rendeleteit is más
önkormányzatoktól másolta.
A választási időszak elején a képviselőtestület egy javaslatról tárgyalt, amely a helyi
geotermikus források hasznosítása céljából egy
tanulmány kidolgozását helyezte kilátásba.
A javaslat akkor nem kapott támogatást, ill.
abban a szellemben záródott a vita, hogy
a testület erkölcsileg támogat mindenféle,
hőforrásokkal
kapcsolatos
adatszerzési
tevékenységet, ám pénzt nem hagyott jóvá e
célra. Hozzá kell tenni, hogy a várost akkor
nagy forráshiány és adósságok terhelték.
Most más a helyzet, talán megérett egy
újabb nekifutásra. Az első lépést megtettük,
amikor a polgármester és az alpolgármester
részt vett a nagymegyeri megnyitón, és
több hasznos kapcsolatot épített ki. Abban
a meggyőződésben tették mindezt, hogy a
zselízi geotermikus források hasznosítása lehet
számunkra a következő időszak egyik kitörési
lehetősége. Hogy ez valóban így lesz-e, attól is
függ, milyen eredményesek lesznek a képviselőtestület meggyőzésében. Levicky László
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Városi napok képekben
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Eladják a magyar gimnázium volt épületét –
újra zselíziek használhatják
Lezajlott a Nyitra Megyei Önkormányzat
31. képviselő-testületi ülése, melyen a képviselők elfogadták Nyitra megye 2016-os évi
zárszámadását. Tavaly ismételten óvatosan,
körültekintően gazdálkodott a megye, hiszen
a gazdasági évet 15,3 millió euró többlettel zárta. Ez tette lehetővé, hogy csaknem
100%-os támogatást ítéltek meg minden
sport-, kulturális és idegenforgalmi pályázatnak, továbbá a megyei struktúrában működő
Leader-társulásoknak és a műemlékek
felújításának, korszerűsítésének. A többlet
túlszárnyalja az előző években tapasztalt (általában 11 millió körüli) takarékosságot, és a
tartalékalapba vándorol. A két éve elfogadott
stratégia alapján a megyei közutak burkolatfelújítását, a szociális és egészségügyi ellátást
kellene többletforrásokkal a tartalékalapból
megerősítenünk. Azonban a megyei választások közeledtével erről érdemben majd az 5.
választási időszakra megválasztott megyei
képviselők döntenek.
„Jóváhagytuk Nyitra megye és a NIF Zrt. együttműködési megállapodását, amelynek célja
a Helemba és Ipolydamásd közötti Ipoly-híd
megépítése. Egyúttal módosítottuk Nyitra
megye 170/2016 sz. határozatát, amelyben
meghatároztuk, hogy a NIF Zrt. készíti el a
hídépítés tervdokumentációját.

A Környezetvédelem Operatív Program keretében a megyei önkormányzatban jóváhagytuk az ipolysági gimnáziumépület energetikai
hatékonyságának növelését szolgáló európai
uniós pályázatot. Az épületben működik
mindkét megyei fenntartású, a
magyar tanítási nyelvű és a szlovák tanítási nyelvű gimnázium.
A pályázat költségvetése 1 millió
euró, a megye 50 ezer eurónyi önköltséggel járul hozzá a beruházás
megvalósításához. A pályázatot
napokon belül benyújtják a Környezetvédelem Operatív Program
irányító hatósága elé” – tájékoztatott erről Farkas Iván, az MKP
frakcióvezetője.
Megoldódik végre a zselízi magyar gimnázium volt épületének
felhasználása
A megyei képviselő-testület a felkínált fölöslegessé vált megyei ingatlanok közül három
esetben hagyott jóvá adás-vételi szerződést.
Az érintett ingatlanok között van a Zselízi
Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium egykori
épülete is, melyet a Zselízi Református Keresztyén Egyház vásárol meg.
A hét éve üresen álló épületben bölcsőde,
illetve óvoda kialakítását tervezik, mely meg-

oldásul kíván szolgálni a magyar tanítási
nyelvű Cimbora Óvoda évek óta tartó helyproblémájára.
„Az elmúlt hetekben hónapokban felgyorsultak az események az épület megvásárlásával

kapcsolatban, ezért folyamatos tárgyalásokat
folytatunk mind a város, mind Nyitra megye
vezetésével és a Református Egyház képviselőivel. A koncepció illeszkedik a város oktatásügyi elképzeléseibe, így a felek közötti együttműködés szavatolja a projekt megvalósulását.
Hamarosan bővebb, részletes információkkal
is tudunk majd szolgálni a nyilvánosságnak
– tájékoztatott a folyamat menetéről Csenger
Tibor, Nyitra megyei és zselízi önkormányzati
képviselő.
Csonka Ákos

A város 120 ezer euró értékben szerzett Nyereséges
földterületet. Néhány parcellával tervei vannak az Eurospinn
Május közepén megkezdődtek a munkák a főtéren, ahol az új játszótér építésén kívül a járdákat is felújítják. Az örökös bírálók megkérdezhetnék: miért nem valósulhatott ez meg már korábban? A válasz: ezelőtt ez nem volt lehetséges, mert a főutat a postával összekötő járdák alatti telkek
egy része nem volt a város tulajdonában. Az önkormányzat csak nemrégiben szerezte meg, így a
munkálatok csak most kezdődhettek el. „Korábban nem volt rá akarat. A volt városvezetés nem
tarotta prioritásnak a város e részének felújítását” – nyilatkozta Juhász András polgármester.
Az említett telek a hat különféle helyszínen
található 56 parcella közé tartozik, amelyeket a városnak az utóbbi időben sikerült megszereznie. Ezáltal
kb. 120 ezer euró értékű ingatlan került a tulajdonába.
„A legtöbb, szám szerint 41 ilyen parcella az autókemping területén található. E telkek tulajdonosai
azonosítatlanok, akiket a Szlovákiai Állami Földalap
képviselt. A beazonosítható tulajdonban levő földterületeket nem igényeltük. Ezek tulajdonosaival
tárgyalásokat folytatunk majd a felvásárlásról” – tájékoztatott bennünket Jana Alakšová, a Zselízi Városi
Hivatal városi vagyonkezelői osztályának munkatársa. További terület, ahol a városnak tulajdonjogot
sikerült szereznie, a szabadtéri színpad környéke, ahol
6 ilyen parcella volt, valamint a biohulladék-hasznosítási központ 8583 m2-nyi egész területe.
Stratégiai jelentőségű, hogy a város tulajdonába
került a magyar alapiskola udvara melletti három parcella, amely azért fontos, mert az egykori
magyar gimnázium épületét a református egyház szeretné megvásárolni, ahol bölcsődét és óvodát
szeretne üzemeltetni. A város tervei szerint a T18-as tornaterem közelében újonnan megszerzett
földterületet arra használják majd fel, hogy új bejáratot biztosítsanak az iskolaudvarba, mivel a
jelenlegi bejárat bekötőútjának egy része a közeli üzlet tulajdonosáé.
(ik)

Az Eurospinn K., melynek a város 51
százalékban társtulajdonosa, a múlt évben 78
ezer eurós adózás előtti nyereséget könyvelt
el. Erről a társaság gazdasági eredményeiről
szóló beszámoló ad tájékoztatást. Az eredményt 378 ezer eurós költségek és 456 ezer
eurós bevételek mellett érték el. A társaság
bevételeinek jelentős többségét – 67 százalékát – a várostól kapott megrendelések biztosították, áfa nélkül 275 ezer euró értékben. A
bevételek 0,1 százalékát tették ki a környező
falvakból érkező megrendelésekből származó bevételek, 6% volt a lakosoknak nyújtott
szolgáltatások aránya. A társaság további
bevételeit a vállalkozói szektor, a nonprofit
szervezetek és létesítmények megrendelései
adták. A városnak nyújtott szolgáltatások
között túlsúlyban voltak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos megrendelések, a városi
utak karbantartásával és a közterületek gondozásával összefüggő szolgáltatások. Év végén a társaságban 14 alkalmazott dolgozott.
Az Eurospinn közgyűlése döntött a 2016-os
nettó nyereség, azaz 62 ezer euró elosztásáról
is. Az összeg egyharmadát nem osztják szét,
kétharmadát a tulajdonosok vagyonrészesedésének arányában osztják szét, ami azt
jelenti, hogy a város 20 ezer eurós bevételt
könyvelhet el ebből a forrásból.
(ik)
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Megalakulhat az új szabadidőközpont
A városi képviselő-testület 32. soros ülését
rendhagyóan nem a hónap utolsó, hanem június első csütörtökén tartotta. Bevezetőben a
képviselők jóváhagyták a napirend kibővítését,
majd megtárgyalták a 2016-os városi zárszámadást. Ennek vitáját Monika Tomeková városi
közgazdász nyitotta meg, aki elmondta, hogy a
város 42 957 eurós többletet ért el a tavalyi költségvetésben, és ennek eredményeként a ki nem
merített állami forrásokkal együtt összesen
1 014 476 eurót helyezett el tartalékalapjában.
Ezt az összeget a tőkealapú költségvetés céljaira, illetve például különböző veszélyhelyzetek
elhárítására használhatja az önkormányzat a
testület döntése alapján. Štefan Jurák főellenőr
megjegyezte, hogy a város jobban gazdálkodik
vagyonával, mint az előző időszakban, hiszen
a tulajdonból származó bevételek jelentősen megnőttek. Negatívumként említette a
hulladékelszállítással kapcsolatos kiadások
dotációját, mivel a lakossági illeték nem
fedezi az összes, ezzel kapcsolatos kiadást.
Megállapította, hogy a kiegészítés összege
ugyan csökkent, de az elvárások szerint a
bevételeknek fedezniük kellene a kiadásokat.
A városi vagyongazdálkodási osztály vezetője,
Haris Péter kijelentette, hogy a város egy ideje
önerőből valósítja meg a szemétszállítást. Ennek eredményeként csökkenni fognak e tevékenység költségei, és jövőre kiegyenlítődnek a
bevételek és a kiadások. A testület tudomásul
vette a programköltségvetés teljesítését, a főellenőr álláspontját, a könyvvizsgáló jelentését, a
költségvetés kiértékelését, valamint ellenvetés
nélkül jóváhagyta a város zárszámadását és
egész éves gazdálkodását.
A testület döntött arról, hogy a helyi római-katolikus egyházközség 1300 eurós dotációban részesüljön az egyházközségi missziós
hét megrendezésének céljára. A dotációk
korábbi jóváhagyása során a testület arról
rendelkezett, hogy a helyi római-katolikus és
evangélikus egyházközség lehetőséget kapjon
módosítani kérvényén, hogy az megfeleljen
a városi rendelet feltételeinek. A lehetőséget
ezúttal csupán az egyik szervezet használta ki.
A főellenőr ezzel kapcsolatban megjegyezte,
hogy a városnak aktualizálnia kellene dotációs rendeletét.
A helyi református gyülekezet kérvényt
nyújtott be a városnak, amelyben a magyar
nyelvű óvoda átköltöztetését kéri a Comenius
Gimnázium egykori, Komenský utcai épületébe. A gyülekezet azt tervezi, hogy megvásárolja az épületet Nyitra megyétől, és bölcsődét
nyit az objektumban. Az óvoda átköltöztetése
növelné az épület kihasználtságát, és ezáltal
a gazdaságosságát is. Juhász András megjegyezte: a város célja, hogy a jelenlegi, nem
megfelelő környezetből jobb feltételek közé
juttassa mindkét óvodát. Ezért a szlovák óvoda átköltöztetését is tervezi, mégpedig a szabadidőközpont és művészeti alapiskola jelenlegi
épületébe. Elmondta még, hogy a gimnázium
átépítése kb. 1,3 millió euróba kerül majd a

gyülekezetnek. A testület jóváhagyta az óvoda
átköltöztetésének szándékát a Komenský utcai
épületbe legalább 10 éves időszakra.
Jóváhagyta a két városi alapiskola, a szabadidőközpont és a Franz Schubert Művészeti
Alapiskola költségvetéseinek merítését. Elfogadta továbbá, hogy mindkét alapiskola vissza
nem térítendő támogatási kérvényt nyújtson
be nyelvtantervek, iskolai könyvtárak, szaktantermek fejlesztésére és kialakítására kiírt
pályázatban,. Jóváhagyta a pályázatok megvalósítását, az önrész, valamint az el nem ismert
kiadások biztosítását költségvetési forrásokból.
Szélesebb körű vitát váltott ki a szabadidőközpont országos iskolahálózatból való
törlésének és egy új szabadidőközpont koncepciójának javaslata. A jóváhagyott javaslat
kidolgozója és előterjesztője az intézmény megbízott igazgatója, Milan Haborák volt. A tanügyi bizottság elnöke, Kepka Márk beszámolt a
bizottság és a városi iskolatanács közösen tartott üléséről, amelyen a résztvevők véleményt
nyilvánítottak az előterjesztéssel kapcsolatba.
Elmondta, hogy a reformot elsősorban a
szülők képviselői támogatták. Az előterjesztő
szerint az új koncepció legfőbb előnye a hatékonyság felé való elmozdulás és a szabadidős
tevékenységek elérhetősége a felnőttek számára is. A polgármester hozzátette, hogy további
előny az egész éves tevékenység, ellentétben a

jelenlegi helyzettel, amikor a központ csupán
9 hónapon keresztül működik. A megbízott
igazgató arról is beszámolt, hogy az intézmény
már idén nyáron bővíti szünidei tevékenységét,
amely iránt nagy az érdeklődést.
A testület tudomásul vette az Eurospinn
K. gazdálkodásáról szóló beszámolót, eleget
tett az államügyész tiltakozásának a gondozói
szolgálatról és költségtérítéséről szóló általános érvényű rendelettel (ÁÉR) szemben. Ezt
követően jóváhagyta a szóban forgó ÁÉR-t
helyettesítő, a gondozói szolgáltatások költségtérítéséről szóló 2017/3 sz. rendeletet. Döntött egy garammikolai telek eladásáról, jóváhagyta a határozatok teljesítéséről és képviselői
interpellációk intézéséről szóló beszámolót. A
városi napok előkészítettségéről és a rendezvény
műsoráról Csicsman Diana, Juhász Eszter és
Sokol László tájékoztatta a jelenlevőket. A képviselők tudomásul vették a városi költségvetés
polgármesteri módosítását, amellyel a városi
napok résztvevőinek étkeztetésére biztosított
megfelelő keretet. Tudomásul vették a városi rendőrség áprilisi tevékenységéről szóló
beszámolót. A polgármester arról számolt be,
hogy az egyik rendőr saját kérésre távozik az
állományból, valamint hogy a város új, pályázati forrásból beszerzett térfigyelő kamerákat
szerel fel, és továbbiakat készül beszerezni a
térfigyelő rendszer bővítésére.
(ik)

Javaslat a városközpont teherforgalom-mentesítésére
A városi önkormányzat 32. ülésének általános vitájában szó volt városunk lehetőségeiről
a téli stadion lehetséges építésének ügyében, a geotermikus energia felhasználásáról, a városi
kitüntetésekre való felterjesztésekről, a tervezett kerékpárútról, a művészeti alapiskoláról és a
teherforgalomról.
Juhász András polgármester szerint a télistadion-építési projekt körül sok a megválaszolatlan kérdés, amelyek miatt városunk valószínűleg nem pályázik majd. A jelenlevőknek
elmondta, hogy részt vett a nagymegyeri geotermikus központ ünnepi megnyitóján, ahol
külföldi szakemberekkel is felvette a kapcsolatot, és átadta nekik a város rendelkezésre álló
dokumentációját a zselízi hőforrásokról.
A városi hivatal építésügyi osztályának vezetője, Gubík Emese arról tájékoztatta a testületet, hogy a városi hivatal hőszigetelésének pályázatában jelenleg a közbeszerzés ellenőrzése
folyik. A kerékpárút-építési pályázatot a város visszavonta, de a legközelebbi körben újra
benyújtja. Jelenleg a tervezett útvonalon fekvő telkek tulajdonosainak válaszára vár a város
tárgyi teher létesítésének ügyében.
Tájékoztatás hangzott el a városi napok keretében adományozott kitüntetések várományosairól. Polgármesteri díjban részesül a városi sportklub és Duchoň Gábor tanár, edző.
Díszoklevelet kap: Vincze Dóka Krisztián, Ferda Róbert, Mokos Ernő, Riedl Róbert, Dulai
Ferenc, Csudai András, az Sznf u. 9. alatti óvoda, valamint a városi rendőrség kollektívája.
Ladislav Uhliart emléklappal jutalmazza a város.
A jelenlevők a tervezett kerékpárút nyomvonaláról is vitáztak, és szó volt egy Marianna
Šedivá képviselőnek eljuttatott névtelen levélről is, amelyben a művészeti alapiskola költöztetéséről írtak. A polgármester megjegyezte, hogy a művészeti iskola nagyon jó színvonalú, és
ennek megfelelően méltó székhelyet érdemel.
Csenger Tibor a városon áthaladó teherforgalom csökkentésének lehetőségéről beszélt.
Mint megjegyezte, a Párkány és Esztergom közötti teherkomp-járat megnyitásáról a két
minisztérium szerződött. A városban szerinte úgy lehetne csökkenteni az áthaladó teherforgalmat, hogy Garammikolán a nagypusztai útra, majd a városrész előtt a vasúti átjáró
felé térítenék el, és a Nálepka százados utcán keresztül csatlakozna ismét az országútra.
Javasolta: a város kérvényezze ezt a forgalom-módosítást az illetékes szerveknél. Miroslav
Kriška köszönetet mondott mindenkinek, akik a Želiezovčan polgári társulás által a parkban
szervezett gyermeknapi rendezvényt valamilyen módon támogatták. Javasolta, hogy a város
kérje fel a Povodie Hrona vállalatot a Sári-patak tisztítására.
(ik)
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Városi napok a fesztivál és a sport jegyében

Az idei városi napok több tekintetben is
rendhagyóak voltak. Júniusban valósultak
meg, nem ősszel, ahogy az utóbbi években, az
Országos Népművészeti Fesztivállal közösen és
az első zselízi futballklub megalapítása centenáriumának jegyében. És ez még nem minden.
A kastélyba ugyan nem lehetett könnyen bejutni, de akinek sikerült, annak Zselízen mármár csodaszámba menő élményben volt része.
A kastély két helyiségét teljesen felújították,
berendezték.
Sok zselízi lakos jött haza hosszú idő után
az ország távoli pontjairól, de külföldről is
– Ausztriából, Németországból vagy akár
a Kanári-szigetekről. Sokan közülük nagyon
hasonló érzések fogalmaztak meg: a város
hangulata ezen a hétvégén energiával töltötte fel őket. Olyannal, amilyenre a távolban
nagy szükségük van, mert az élet gyakran
szebb, jobb, könnyebb és nyugodtabb, de
a zselízi park, a gyermekévekre, a kastélyban
játszódó óvodai eseményekre utaló emlékek,
az mégiscsak valami más. Valódi házi portéka, megfizethetetlen. Hasonlóan, mint
a meghatottság könnyei az egykori labdarúgók szeme sarkában, akik hosszú idő után
ismét felvonulhattak az egykor számukra

olyan sokat jelentő zöld gyepre. Kemény legények, akik hosszú évtizedeken keresztül szereztek városuknak dicsőséget a futballban,
rég nem látott társaikkal való találkozások
jókedvében álltak fel az ünnepi fotózásra,
ugyanakkor meghatódva, hogy valakiknek
még most is eszébe jutottak. A legalább egy
szezont Zselíz színeiben szereplő játékosokat
a közönség hasonló lelkesedéssel fogadta,
mint sikereik csúcsán.
Többeket közülük a város is kitüntetett a vasárnapi ünnepi képviselő-testületi ülésen.
A kitüntetett focisták neveit a sportoldalon
közöljük, mellettük városi kitüntetésben részesült a Lienka óvoda a Zöld iskola projekt
megvalósításáért, Ladislav Uhliar, Ferda
Róbert, Vincze Krisztián és a 25 éves városi
rendőrség is, amelyet a városi sportklubbal
együtt Milan Belica, a megyei közgyűlés elnöke
is kitüntetett.
A hétvégi program valóban színes volt, hivatalos részek váltották egymást szórakoztató
műsorokkal, sport a kultúrával, amelyen azért
olykor fedték is egymást. Az országos fesztivált fémjelző folklór és népzene mellett volt
régizene a múzeumban, táncszínház, valódi
sztárzenekar, de rockzene is – a nagykürtösi

születésű Peter Cmorík a végén a Petróleumlámpát énekelte magyarul, labdarúgó kupa és
sakkverseny. Láttunk egy hetvenéves sportembert, aki lefutotta a tizenéveseket. A stadionon
utcabál volt, a kastély mellett „szalma”, ahogy
a gyerekek hívták, benne egy sor rendhagyó és
érdekes játék, amelyek a gyerekek érdeklődésének első számú célpontjai voltak. Az országos
népművészeti fesztivál 51. évadján 35 csoport
1370 tagja mutatkozott be a színpadon. A jövő
évi júniusi időpontot állítólag már bejegyezték
okostelefonjaikba.
Ha egy évvel ezelőtt a jubileumi fesztivállal
kapcsolatban nosztalgiával és energiával teli
rendezvényről beszéltünk, idén fokozhatjuk
a jelzőket. A futball-jubileum jól sikerült,
a második újkori zselízi fesztivál pedig azt
mutatta meg, hogy igazi profik szervezik, ami
hosszú távon teheti életképessé a zselízi színhely jövőképét, és erősítheti a támogató szervezetek bizalmát. És ami a nosztalgiát illeti: a
kastély egy részének felújítása sokakban ezt a
húrt pengette meg. Röviden: június második
hétvégéjén olyan hihetetlen dolgok történtek
Zselízen, amelyekről sokan azt hitték, hogy a
régmúlt vissza nem térő kiváltságai.
Levicky László

