Čo sa týka tých vzťahov, na profesionálnej
úrovni kompromis hľadať musíme. Myslím
si, že toto zastupiteľstvo funguje lepšie, než to
predošlé. Podľa mňa je v ňom lepšia spolupráca, poslanci nachádzajú viac kompromisov,
trochu to omladlo. Ale stále to nie je to, čo by
som chcel.
(Viac na strane 4. a 5.)
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Svoju podporu tomuto obnoviteľnému
zdroju vyjadril aj v mene želiezovskej
prevádzky svojho podniku a aby dal
svojmu vyjadreniu váhu, verejne prisľúbil, že spoločnosť Teplo GGE prispeje na
náklady štúdie sumou 5000 eur.

2
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ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur

Každá domácnosť bude vybavená 240-litovou nádobou na zber BRO, do ktorej
bude možné ukladať pokosenú trávu,
lístie, konáre, burinu a drevné hmoty
zo záhrad.
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Zastupiteľstvo
najmä o stavebných otázkach
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadlo na svojej 43. schôdzi netradične
začiatkom februára vo veci schválenia návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena v súvislosti s prípravou
výstavby obchodného centra na Mierovej
ulici. S návrhom, ako aj pripravovanými terénnymi opatreniami pri výstavbe
oboznámil poslancov vedúci oddelenia
správy mestského majetku a služieb Peter
Haris. MsZ bez komplikácií návrh schválilo.
Keďže zasadnutie MsZ sa konalo tesne
po spoločnej schôdzi komisie výstavby
a ekonomiky, na ktorej bol predstavený
návrh na výstavbu polyfunkčných budov
v centre Želiezoviec, v diskusii sa poslanci
vrátili k tejto téme. Tak členovia zastupiteľstva, ako aj jeden z členov komisie výstavby vyjadrili svoj názor na predstavený
koncept spoločnosti Architekti zerozero,
ale aj na schválený zámer výstavby obchodného centra na priestranstve vedľa
obchodu Lidl. Pavel Polka poukázal na
dôležitosť diskusie na úrovni odborníkov, Miroslav Hasznos zopakoval svoje
odmietavé stanovisko k vzhľadu plánovaného obchodného centra. Pripomenul,
že navrhovaný koncept polyfunkčnej
výstavby nezodpovedá územnému plánu, ktorý počítal s výstavbou do výšky
štyroch nadzemných podlaží. Zároveň
sa vyjadril, že navrhovaná polyfunkčná
stavba sa mu páči, rovnako ako iniciatíva
mesta s cieľom urýchlenia zástavby tohto
priestoru v centre mesta. Poslancov vyzval, aby vždy zdvihli ruky za taký návrh,
na ktorý budú hrdí aj o desaťročia. K návrhu sa vyjadrili aj poslanci Ladislav Sokol
→2

Začiatkom roka sa začalo s čístením areálu želiezovského kúpaliska. Pracovníci mesta v
prvom kroku odstraňovali hustý porast a pomocou na mieste vyrobených improvizovaných
drevených poklopov zabezpečili šachty okolo bazénov.
(foto: ik)

Teplo GGE víta iniciatívu mesta vo veci
využívania geotermálnej energie
Poverenie spoločnosti Slovgeoterm na vypracovanie rozsiahlej štúdie postúpilo do
svojej ďalšej etapy po pracovnom stretnutí za účasti predstaviteľov mesta, dodávateľa
štúdie a vlastníka tepelného hospodárstva Teplo GGE. Na rokovaní v prvý marcový deň
sa partneri stretli na pôde mestského úradu a predstavili svoje stanoviská k vypracovaniu štúdie a následnému využitiu geotermálnej energie.
Ako sa vyjadril primátor mesta, geotermálna energia v Želiezovciach by mala byť
v prvom rade využitá na vykurovanie bytov, v druhom rade na iné účely. „Keďže tepelné
hospodárstvo je vo vlastníctve spoločnosti Teplo GGE, treba túto záležitosť riešiť spoločne,“ dodal Ondrej Juhász. Najdôležitejšou otázkou preto bolo, ako k využitiu geotermálnej energie pristupuje spoločnosť Teplo GGE. Otázku položil právny zástupca mesta
Peter Nyúl, podľa ktorého aj štúdia, ktorá stojí niekoľko desaťtisíc eur, má zmysel len
→2
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Teplo GGE víta iniciatívu
mesta vo veci využívania
geotermálnej energie
1→

v prípade, že bude zabezpečená spolupráca mesta a prevádzkovateľa tepelných rozvodov.
Odpoveď generálneho riaditeľa Tepla GGE bola viac ako presvedčivá. Rudolf Pradla účastníkov rokovania informoval, že napr. aj
v Seredi spolupracujú so spoločnosťou Slovgeoterm pri využívaní
geotermálnej energie. Svoju podporu tomuto obnoviteľnému
zdroju vyjadril aj v mene želiezovskej prevádzky svojho podniku
a aby dal svojmu vyjadreniu váhu, verejne prisľúbil, že spoločnosť
Teplo GGE prispeje na náklady štúdie sumou 5000 eur. Predstavitelia mesta to prijali so značným uspokojením nielen preto,

marec 2018
Cez prázdniny
zrekonštruovali kuchyňu

Medzi plánovanými investičnými aktivitami na tento rok figuruje
aj rekonštrukcia kuchyne Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Realizácia zámeru bola načasovaná na jarné prázdniny.
„Na rekonštrukčné práce, smerované na dosiahnutie efektívnejšej
činnosti školskej kuchyne, bolo v rozpočte vyhradených 25 tisíc eur.
V rámci nich boli zrealizované stavebné zásahy, prebehla výmena
niektorých potrubí a vedení, zaobstarali sme vysokovýkonný konvek-

tomat a 100-litrový varný kotol. Školská kuchyňa doteraz nemala zabezpečenú riadenú ventiláciu, prebiehala iba otvorením okien. V rámci
rekonštrukcie sme vyriešili aj tento problém, ventilácia a odsávanie
pary bude zabezpečené pomocou moderného zariadenia,“ informoval
nás vedúci oddelenia správy mestského majetku a služieb MsÚ Peter
Haris.
(ik)
že táto suma predstavuje asi jednu štvrtinu celkových nákladov
na štúdiu, ale aj z dôvodu, že vlastník infraštruktúry deklaroval
spoluprácu v prípade, že sa mesto rozhodne ísť cestou využívania
geotermálnej energie.
Primátor vyzval prítomného Ota Halása, predstaviteľa spoločnosti Slovgeoterm, ktorá bude dodávateľom štúdie, aby pripravil pre
mestské zastupiteľstvo informáciu o ďalších krokoch po vyhotovení štúdie a ich približných finančných dopadoch. Ten prisľúbil
dodanie takejto správy a v krátkosti aj slovne zhrnul prípadné
ďalšie úlohy samosprávy. Podľa neho si prípravy môžu vyžiadať
minimálne dva roky, v nepriaznivejšom prípade aj výrazne viac.
Primátor Ondrej Juhász vo vyjadrení pre naše noviny zdôraznil, že
pracovné stretnutie splnilo svoj účel: poskytlo priestor na vyjasnenie stanovísk jednotlivých účastníkov. Ich zhoda je pozitívnym
signálom pre ďalší vývoj zámeru využívania geotermálnej energie
v Želiezovciach a keďže to odobrilo už aj mestské zastupiteľstvo,
nič nebráni podpisu zmluvy o vypracovaní štúdie.
(ik)

Februárové zasadnutie MsZ

Zastupiteľstvo najmä o
stavebných otázkach
1→

a Ľudovít Baka – obom sa návrh
páčil, avšak podľa nich sa do Želiezoviec hodia skôr budovy so
sedlovými strechami. V závere
rokovania sa účastníci venovali aj téme prípravy nových
investícií v meste – možnosti

príchodu ďalšieho investora.
Podľa primátora sa mesto bude
snažiť prípadné nové investície
presmerovať zo zelených lúk
do hnedých zón, medzi ktoré
zaradil areál vinárskych závodov
a bývalú bižutériu.
(ik)

Komisia aj
o možných investíciách
Komisia výstavby, pôsobiaca pri mestskom
zastupiteľstve, zasadala
koncom februára pod
vedením svojho predsedu Kazimíra Kovácsa.
Na schôdzi boli prerokované žiadosti o predaje
mestských
pozemkov,
majetkovo-právne
vy- Hovorilo sa aj o potrebe petície za zachovanie
sporiadanie pozemkov, lekárskej pohotovosti v Želiezovciach, ktorá má byť
ako aj návrh na zriadenie ukončená v polovici roka
(foto: 555)
vecného bremena na pozemky mesta a na predaj mestského pozemku v súvislosti s budovaním infraštruktúry pre výstavbu rodinných domov na Poštovej ulici.
Primátor informoval prítomných o tom, že majiteľ nemeckej firmy
s 80-ročnou tradíciou má záujem o vybudovanie závodu v Želiezovciach. Svoju investíciu plánuje nasmerovať do lokality za areálom
bývalých vinárskych závodov. V prípade realizácie sa v závode má
vytvoriť 40 nových pracovných miest. Dodal, že okrem spoločnosti Dynamik a štúdia Architekti zerozero prezentoval návrh na
zástavbu centra mesta polyfunkčnými objektmi aj ďalší záujemca.
O možnostiach investovania na území mesta, presnejšie v Karolíne,
sa informoval zástupca dánskej spoločnosti podnikajúcej v poľnohospodárstve. Prítomní hovorili aj o potrebe petície za zachovanie
lekárskej pohotovosti v Želiezovciach a na riešenie stavu štátnej
cesty vedúcej cez mesto. Viceprimátor Géza Nagy informoval o najnovšom vývoji v otázke projektu kanalizácie.
(ik)
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Východisková pozícia sa zlepšila
Mesto z pohľadu svojej
ekonomickej situácie prešlo za
uplynulé roky mimoriadne dlhú
cestu. Na šťastie nás všetkých,
bola to cesta od nepriaznivého
stavu k lepšiemu. Na jej začiatku
bol stav, keď v prvých dňoch
aktuálneho volebného obdobia
nebolo schopné plniť svoje záväzky v oblasti odvodov a muselo
si dokonca požičať prostriedky
od fyzickej osoby. Nasledovať
museli pre mnohých ťažké a bolestivé škrty vo výdavkoch a iné
racionalizačné opatrenia. Ich
následkom viacero zamestnancov mesta stratilo prácu, ďalší sa
na niekoľko mesiacov príjmovo
ocitli v blízkosti minimálnej
mzdy. Výsledok sa však dostavil.
Ekonomika mesta sa postupne
zotavila ruka v ruke s globálnym
oživením ekonomiky. Vďaka racionálnemu hospodáreniu, vyšším
príjmom z podielových daní a reštrukturalizácii svojich úverov si
mesto mohlo dovoliť aj vlastné
investície väčšieho kalibru.

Takým bol aj vlaňajší rok,
kedy
mesto
preinvestovalo
v rámci kapitálových výdavkov asi 680 tis. eur. „Najväčšou
investíciou roka 2017 bola
čiastočná rekonštrukcia futbalového štadióna za 172 tisíc eur.
V rámci rekonštrukčných prác
boli obnovené sociálne zariadenia a tribúna a vykonané boli aj
ďalšie práce, ako napríklad osadenie nových výplní otvorov na
budove a nákup nového zariadenia v prezliekarňach. Rozšírili
sme sieť verejného osvetlenia za
14 tisíc eur o lokalitu pri novovybudovaných bytových domoch
na Rákócziho ulici, vybudovali
sme nové detské ihrisko pri
námestí za 34 tisíc eur a rekultivovali priestranstvo vedľa
mestkého úradu pri vchode do
knižnice za 14 tisíc eur. Rekonštrukcia mestského rozhlasu
vo Svodove si vyžiadala 7 tisíc
eur. Jednu z miestností telocvične T18 sme obnovili za 9 tisíc
eur a zrekonštruovali sme aj

vykurovací systém v sociálnych
miestnostiach tohto objektu za
4 tisíc eur. 20 tisíc eur mesto
venovalo na obnovu zariadenia
Domu kultúry. Z tejto sumy boli
na javisko osadené protipožiarne textílie, vymenená niekoľko
desaťročí stará veľká opona aj
zvukotechnika.
Zrealizovaná
bola prvá etapa rekonštrukcie
Námestia sv. Jakuba, čo si vyžiadalo 87 tisíc eur a koncom roka
sa začali práce na dopravnom
prepojení areálu ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským s Mierovou ulicou a vybudovania
parkoviska pri telocvični T18
za 71 tisíc eur. Táto investícia je
potrebná nielen pre potreby návštevníkov telocvične, ale najmä
z dôvodu, že v septembri budú
v bývalej budove Gymnázia J.
A. Komenského otvorené jasle
a sťahuje sa sem aj maďarská
škôlka z objektu na SNP 9,“ informuje primátor Ondrej Juhász
o najdôležitejších investíciách
minulého roka.

Že zlepšenie situácie nebolo náhodné a založené iba na
celkovej konjunktúre, svedčí aj
veľmi dobré hodnotenie hospodárenia mesta nezávislým subjektom, o ktorom sme sa zmienili aj v decembrovom čísle naších
novín. Na základe každoročného
hodnotenia hospodárenia samospráv inštitútom INEKO sa naše
mesto umiestnilo na 28. mieste
medzi 138 mestami Slovenska
a v rámci Nitrianskeho kraja
dokonca na 3. mieste. Ak nič
neočakávané nepríde do konca
tohto roka, budeme môcť skonštatovať, že koniec cesty premietnutej
na toto volebné obdobie bude
charakterizovaný relatívne veľkými investíciami aj z vlastných
prostriedkov mesta nad rámec
rozvojových činností financovaných z projektov. Ich výška
dosiahne takmer 1,2 mil. eur.
Ďalších 94 tis. eur bude použitých
na vyhotovenie projektových dokumentácií a inžiniersku prípravu
týchto investícií.
(ik)

Strecha maďarskej školy bude opravená
Predpokladané výdavky mesta na investičné aktivity a ich prípravu dosiahnu v tomto roku 1,7 milióna eur, čo je viac ako dvojnásobok kapitálových výdavkov minulého a predminulého roka. Medzi tromi tuctami rozpočtovo navrhnutých investícií mesta na tento rok nájdeme akcie za
niekoľko tisíc eur, ale aj väčšie investície za desiatky až stovky tisíc.
„Z tohtoročných investícií by som vyzdvihol budovanie infraštrukúry na Poštovej ulici za
Plánované investičné aktivity mesta na rok 2018
105 tisíc eur pre plánovanú výstavbu rodinných domov na priestranstve medzi horárňou
a bývalým bitúnkom. Pripravujeme tu deväť parciel s rozlohou 10–12 árov na tento účel.
Pripravujeme aj rekonštrukciu časti mestského kúpaliska za 140 tisíc eur, rekonštrukciu
strešnej konštrukcie ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským za 300 tisíc eur a budeme
pokračovať aj v rekonštrukcii
Námestia sv. Jakuba, na čo máme
v rozpočte vyčlenených 110 tis.
eur,“ informoval primátor Ondrej Juhász o niektorých veľkých
pripravovaných
investičných
akciách tohto roka. Popri nich
mesto čaká na rozhodnutia vo
veci niekoľkých europrojektov,
ktoré môžu priority nastavené
v rozpočte aj súčasnú alokáciu zdrojov mierne upraviť.
Očakáva sa dovŕšenie príprav
a zrealizovanie už schváleného
projektu rekonštrukcie budovy mestského úradu a rozhodnutie v prípade ďalších
projektov: rozšírenia kapacity mikulskej materskej školy, rekonštrukcie telocvične
T18, obstarania zariadení na separovanie odpadu, budovania cyklotrás aj dobudovania kanalizácie. Okrem väčších výdavkov bude mesto manažovať aj menšie investície
za niekoľko desiatok tisíc eur. K nim patrí napríklad výstavba detských ihrísk, vybudovanie sociálnych zariadení v kaštieli, zníženie energetickej náročnosti bytového
domu DOS, budovanie chodníkov v Želiezovciach, Mikule a vo Svodove a rekonštrukcia autobusových zastávok. Medzi menšie investičné akcie patrí modernizácia
kuchyne ZŠ s VJM, rekonštrukcia budovy Mestského múzea a pamätnej izby Franza
Schuberta, vybudovanie triedy v prírode v areáli ZŠ, pokračovanie rekonštrukcie
mestského rozhlasu a ďalšie.
(ik)
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Byť poctivým poslancom stojí veľa času a
Upozornil na seba ešte ako stredoškolák, keď sa zasadzoval o vznik bikeparku. V roku 2014
kandidoval za poslanca Mestského zastupiteľstva, získal 608 hlasov a stal sa 2. náhradníkom.
V auguste 2015 sa stal najmladším poslancom. Pracuje ako poštový kuriér, je ženatý, má 15mesačného syna. Miroslav Kriška.
Ani sa nemusím pýtať, či ste Želiezovčan...
- Som rodený Želiezovčan, tu som chodil aj do
základnej školy.
Čím ste sa v detstve chceli stať?
- Všeličím. Ako malí chlapci. Hasičom, policajtom, všetkých chlapcov bavili autá s majákmi.
Ale nikdy som nechcel byť poslancom a poštárom.
Čím ste sa zaoberali?
- Už od piatich rokov ma bavilo rybárstvo.
Moja prababka mala vyše 70 rokov a chodila
so mnou. Od krstného otca som dostal prvú
udicu a chodili sme k bitúnku, kde sa krv
vypúšťala. To bola moja záľuba. Okrem toho,
ako všetci chlapci v tej dobe, bicyklovali sme
sa a hrali sme futbal na ihriskách, ktorých už
teraz niet. Napríklad na Sládkovičovej ulici
za dvanásťposchoďákom. Mal som výborné
detstvo.
Po skončení ZŠ ste išli na gymnázium?
- Áno. Moji rodičia s tým neboli spokojní.
Chceli, aby som študoval nejaký konkrétny odbor, napríklad obchodnú akadémiu. Priznám
sa, že som bol lenivý vstávať zavčasu aby som
sa dostal do Levíc, preto som si vybral gymnázium. Neľutujem to.
Ako absolventa Gymnázia Želiezovce
vás isto netešia správy, že škola zápasí s
nedostatkom študentov.
- To neteší. Keď som nastupoval do prvého
ročníka, bolo nás do dvoch tried približne po
25, takže asi 50 prvákov. Ale polovica boli Levičania. A keď som končil, prvákov bolo menej.
Z roka na rok bol viditeľný pokles, ale nebol by
som si pomyslel, že to dôjde až do tohto stavu.
Mňa zaráža ten nezáujem, pritom tá škola
nebola zlá. Niečo som sa tam naučil. Myslím
si, že problém je v osobe riaditeľa a v tom, že sa
nesnažil napredovať. Zoberte si, o koľko menej
žiakov je na maďarskej ZŠ oproti slovenskej,
pritom na maďarské gymnázium sa prihlasuje viac deviatakov. To znamená, že niekde
je chyba.
Známym ste sa stali už v súvislosti so
želiezovskými bikermi a bikeparkom.
Tým ste sa zaoberali už počas štúdia na
gymnáziu.
- Robili sme to preto, lebo nás to bavilo a
niekam sme to aj dotiahli. Pritom ja som nikdy
až tak aktívne nejazdil a navyše, čo mnohí
nevedia, ja som nikdy nebol predsedom ani žiadnym funkcionárom občianskeho združenia.
Bol som len jedným zo zakladajúcich členov.
S mojím menom sa to spája preto, lebo predseda
Martin Sýkorčin študoval mimo mesta a ja
som bol jeho splnomocnencom na vybavovanie
všetkých administratívnych záležitostí.
Boli sme veľká partia chalanov aj niekoľkých
dievčat, postavili sme nejaké dielo a dlho sme

sa s ním pasovali. Ale za ten čas sa niečo zmenilo. My sme dospeli a zistili sme, že nemáme
nasledovníkov. Záujem o bicyklovanie opadol
a dnešná mládež je taká, že keď im niečo neurobíš, tak oni sami si to neurobia. My sme ten
bikepark stavali nie len pre seba. Tým mladším
sa to však nechce ani len udržiavať.
V niektorých obciach s futbalovou
tradíciou majú dnes problém postaviť dorastenecké družstvá, pretože chlapci o futbal nemajú záujem. Čím to je podľa vás?
- Mladí dnes majú iné záujmy. Keď sme to stavali, smartfóny vo vrecku neboli bežnou vecou
a my sme mali iné priority. Ako
to sledujem, dnešná mládež sa
venuje viac virtuálnym veciam,
než tým hmatateľným.
V akom stave je bikepark
teraz?
- Všetky prvky, ktoré sme
postavili, tam sú. Je to však
neudržiavané a zarastené.
Nie je nádej, že by sa našiel
niekto, kto by sa o to chcel
starať?
- Možno. Nevylučujem to. Museli
by to však byť aspoň dvaja-traja
takí zarytí blbci, ako sme boli
my. Boli by sme veľmi radi, keby
sa toho niekto ujal a pomohli by
sme mu.
Keď sme s tým začínali, boli sme
stredoškoláci, mali sme podstatne
viac času. Teraz mám prácu,
rodinu a malého syna a navyše
poslanecké povinnosti...
Čo ste robili po skončení gymnázia?
- Išiel som na vysokú, ale po prvej prednáške z
matematiky sa mi zdalo, že to nie je pre mňa,
tak som prišiel domov.
Po prvej prednáške?
- Bolo to mojou lenivosťou. Mal som vtedy
19 rokov. Dodnes ľutujem, že som sa na to
vykašľal. Potom som bol asi rok nezamestnaný, skúšal som všeličo, napríklad poisťovníctvo, rôzne brigády, krátku dobu som robil
na benzínke a potom som nastúpil na poštu,
kde som zastupoval zamestnanca, ktorý bol
dlhodobo práceneschopný. Dostal som ako
rajón Mikulu, ale v období letných dovoleniek, som si vyskúšal aj ďalšie rajóny. Tú prácu
som si obľúbil. Vtedy som sa osamostatnil,
odišiel som od rodičov a býval s priateľkou
- mojou súčasnou manželkou.
Po polroku sa kolega vrátil z PN-ky a pre mňa už
nemali miesto. Robil som v SBS v Leviciach v Géni
asi pol roka, keď mi v jeden krásny májový deň
zavolal bývalý kolega z pošty, že sa uvoľnilo miesto
kuriéra. Povedal som si, že lepšie u kuriérov ako v

SBS, podal som výpoveď a od mája 2014 som u
kuriérov. Tá robota ma naozaj baví.
Kedy ste sa začali zaujímať o komunálnu
politiku?
- Ešte keď som riešil bikepark, chodil som po
úradoch a musel som si všímať, ako sa veci
vybavujú a riešia. A keď nám v mestskom
zastupiteľstve odsúhlasovali bikepark, istý
poslanec nám chcel dať platiť nájom 7,5 tis.
eur ročne. Potom sa postavil Peter Martosy,
ktorý navrhol schváliť nájom jedno percento
z pôvodnej sumy.
Vtedy sa to začalo. Bol som nahnevaný a nechápal som, ako môžu byť niektorí poslanci
takí zlí k mladým ľuďom, ktorí chcú niečo robiť. Vtedy prišla doba Facebooku, kde vznikla
želiezovská skupina a tam sa začalo debatovať
o verejných záležitostiach.

Takto vás začali zaujímať verejné veci?
- Áno. Sú to veci, ktoré sú stredoškolákovi
ukradnuté, ale len dovtedy, kým sa ho
netýkajú. Tým, že človeku o niečo ide, dostáva
sa do reálneho života a mňa to postupne začalo zaujímať. Začal som sa dostávať do debát
s ľuďmi a pocítil som túžbu zmeniť niečo k
lepšiemu.
S Alexandrom Tóthom, s ktorým som
predtým riešil bikepark, sa naše cesty opäť
stretli. Oslovil ma otázkou, či nemám chuť
kandidovať na poslanca a pomôcť mestu. Išli
sme do toho a časom sme sa dostali aj do
mestského zastupiteľstva.
Aké je byť poslancom mestského zastupiteľstva?
- Musím povedať, že svoj vstup do komunálnej
politiky som už stihol oľutovať. Zistil som, že sa
veci dajú robiť lepšie, ale na to treba viac ľudí
s rovnakou ideou. Je nás dvanásť, ale každý
vníma veci inak. A tak darmo ja chcem niečo
presadiť, keď tí ostatní to nechcú.
A ľudia zvonka vnímajú veci úplne inak ako
my, ale je to preto, lebo ich to nezaujíma. Im
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psychických síl
je jedno, čo sa tu deje, oni chcú mať urobené
cesty. Nezaujíma ich ani to, že cesty stoja 3
milióny a celoročný rozpočet mesta je 5,5
miliónov eur. A keby sme zobrali úver, tak 20
rokov sa nič iné nebude dať robiť, len ten úver
splácať. Možno by sa ani smeti nevyvážali, ale
mali by sme urobené cesty.
Nedá sa dobehnúť to, čo sa za 20 - 30 rokov
zanedbalo. Taká je pravda. Ale táto výhovorka dnes už neobstojí. Vyhovárame sa na to, že
nemáme cesty, lebo čakáme na kanalizáciu.
Tento rok zase nebude a zase budeme chodiť
po rozbitých a stále rozbitejších cestách.
Neznie to optimisticky. Chcete tým
povedať, že v najbližších voľbách nebudete kandidovať?
- Chcem tým povedať, že nie je jednoduché
chcieť niečo robiť dobre a zároveň poznať realitu, ktorá tomu bráni a ešte byť aj úprimný
k voličom, ktorých to nezaujíma, oni len chcú,
aby svetlá svietili, chodníky boli opravené, aby
fungovali škôlky...
A čo sa týka mojej kandidatúry, pravda je
taká, že ešte nie som rozhodnutý, či budem
kandidovať.
Máte pocit, že sa mesto neuberá správnym
smerom?
- Poviem to takto: Ľudia chcú hmatateľné výsledky. Netreba pre nich megalomanské veci za
obrovské peniaze. Malé hmatateľné veci pre
ľudí znamenajú viac.
Keď však zainvestujeme
pol milióna a na troch
uliciach sa urobí nový
asfalt, príde obyvateľ
štvrtej ulice s otázkou,
prečo sa neurobila aj
jeho ulica, veď rovnako platia dane. Nie je
dobré, keď jednému
občanovi mesto zlepšuje životné podmienky
a druhému nie, hoci
sú rovnakými platcami
daní. Ja viem, že sa naraz všetko nedá. Ale tu
sa bavíme o horizonte
desiatok rokov.
U občanov zaznamenávame pozitívne
ohlasy na aktivity
mesta.
- Áno, ľuďom sa páči
verejné osvetlenie, je
to krok vpred a slúži
všetkým. Je fajn aj to,
že sa opravili niektoré
chodníky a že sú bezbariérové. Chodím s
kočíkom, dieťa spí a
nemusím kočík nadvihovať a pekne prejdem.
to sú tie malé veci, ktoré
ľuďom urobia radosť a

trochu skvalitnia život.
Nemyslíte si, že prichádzajúci investor a
výstavba v centre môže byť zárodkom pozitívneho obratu?
- Môže, ale... Už dnes je problém v tom, že
nemá kto robiť. Ak aj príde nový investor a
vytvorí nejaké pracovné miesta, nebude z toho
nejaký boom. Keby sa aj postavili tie byty,
obsadzovať ich budú skôr mladí, ktorí bývajú
u rodičov a chcú sa osamostatniť a nie ľudia,
ktorí sem prichádzajú za prácou. Netvrdím, že
nepríde nikto, len si nemyslím, že do Želiezoviec bude niekto prichádzať za prácou. Tu nemá
kto robiť. Ten, kto chce robiť, už robí. V okolí
je viac atraktívnejších pracovných príležitostí.
Odtiaľto ľudia odchádzajú, ale sem neprichádzajú. Čo komu ponúknu Želiezovce? V strede
mesta sa postaví nákupné centrum. To možno
spríjemní a obohatí život ľuďom, ktorá tu žijú
a chcú tu žiť aj naďalej.
Želiezovce už svoju šancu prepásli.
Priemyselný park tu už dávno mohol
byť. Šanca
sa
prepásla, bohužiaľ...
To tiež nie je optimistické. Pritom občania
pri porovnávaní minulého a tohto volebného obdobia hovoria o zlepšení.
- Áno, musím povedať, že pri porovnaní, čo
sa robilo za primátora Bakonyiho a čo sa
robí teraz, nezávisle od toho, že teraz som
poslancom, je to neporovnateľne lepšie. Ľudia
konečne vidia nejaké
výsledky. Som presvedčený, že náš primátor
je dobrý človek a chce
toto mesto urobiť lepším. O tom som nikdy
nepochyboval.
S čím nie som stotožnený, je spôsob, akým
sa niektoré veci robia.
Na niektoré veci mám
iný názor.
Ale ľuďom je jedno, aká
je forma, chcú vidieť
výsledok. A výsledky
tento primátor naozaj
má.
Aké sú podľa vás vzťahy v zastupiteľstve?
- Ja medzi kolegami
nie som najobľúbenejší,
mnohokrát mi ujdú
ústa a rýpem do vecí.
Ale mám aj priateľov.
Povedal by som to tak,
že sú ľudia, s ktorými
vychádzam dobre a sú
ľudia, s ktorými vychádzam.
Musím povedať, že
niektorí poslanci si
prihrievajú svoju polievočku na výsledkoch,
na ktorých má zásluhu

primátor. Mne sa nepáči dodatočné schvaľovanie peňazí, za niečo som so zaťatými zubami
zdvihol ruku, ale potom už nie. Ja si to tak
nepredstavujem.
Čo sa týka tých vzťahov, na profesionálnej
úrovni kompromis hľadať musíme. Myslím si,
že toto zastupiteľstvo funguje lepšie, než to
predošlé. Podľa mňa je v ňom lepšia spolupráca, poslanci nachádzajú viac kompromisov,
trochu to omladlo. Ale stále to nie je to, čo by
som chcel.
Keď hovoríte o omladnutí zastupiteľstva, je
to najmä vaša zásluha. A čokoľvek sa vám
nepáči, je predsa na vás, aby ste to zmenili.
- Ja sa snažím. Mnoho ľudí mi to hovorí. Aj
sám viem, že to má zmysel. Ale keď človek chce
byť poctivým poslancom, stojí ho to veľa času a
strašne veľa psychických síl.
Nič na svete nie je ideálne, ako ani samotný
svet.
- Svet ide do záhuby, lebo mu vládnu peniaze
a zlí ľudia. Stačí sa pozrieť na elektráreň a
okolité lesy...
Kritický ste boli aj pri racionalizačných
opatreniach v prípade mestskej polície...
- Áno. Ja som presvedčený, že mestská polícia má svoj zmysel a jej súčasné postavenie
je nedostatočné. Asi dovtedy, kým sa niečo
vážne nestane. Viem, aké sú pomery v štátnej
polícii a pre bezpečnosť v meste je dôležité, aby
mestská polícia fungovala nonstop, 24 hodín
denne. O to sa budem zasadzovať. Viem, že pre
mestských policajtov nie sú dobre nastavené
podmienky, a to sa netýka peňazí, ale najmä
pracovnej atmosféry.
Chceli by ste niečo dodať?
- Záleží mi na tom, aby sa tomuto mestu darilo.
Prežil som tu svoj doterajší život a chcem tu žiť
aj naďalej. A chcem, aby tu žili moje deti, moje
vnúčatá, moja rodina, moji priatelia. Viem, že
to chcú aj ostatní, poznám ľudí - veď som poštár. Chcem sa podieľať na tom, aby mesto bolo
lepšie a aby napredovalo.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko
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Mesto získalo vyše 460 tis. eur na zvýšenie kapacity separovaného zberu
Podstatné zvýšenie kapacity
pri triedení biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) zo záhrad,
parkov a cintorínov, ako aj zvýšenie kapacity pri triedení objemného odpadu, jedlých olejov
a tukov má riešiť projekt, ktorý sa
v tomto období začína v Želiezovciach realizovať. Samospráva
si v rámci projektu s názvom
Rozšírenie systému separovaného zberu odpadu na území mesta
Želiezovce obstará technológiu,
vďaka ktorej bude možné zvýšiť
kapacitu pri triedení spomenutých druhov odpadu a drobného
stavebného odpadu. „Mesto si
z nenávratného príspevku bude
zaobstarávať zberné nádoby na
BRO, zberové vozidlo s rotačným
lisovaním, hákový nosič kontaj-

nerov a naťahovacie kontajnery
na BRO, drobný stavebný odpad
a rôzne druhy separovaného odpadu,“ informuje vedúci oddelenia
správy mestského majetku a služieb Peter Haris.
Mesto prevádzkuje areál na
spracovanie BRO v lokalite za
železničným priecestím, na ktorom môžu obyvatelia bezplatne
ukladať počas celého roka počas
otváracích hodín bioodpad,
nadrozmerný a objemný komunálny odpad. Za poplatok je tam
možné uložiť aj drobný stavebný
odpad. Dvakrát ročne, na jar a na
jeseň tam preberajú aj elektroodpad, autobatérie, akumulátory,
odpad a obaly s obsahom škodlivín. „Infraštruktúra odpadového
hospodárstva v meste je však

stále nedostatočná, absentuje
vybavenie nevyhnutným technologickým zariadením a nie je
dostatok nádob na zelený odpad
z domácností, objemný a drobný
stavebný odpad. Realizáciou
projektu budeme riešiť práve
tieto problémy, zároveň zvýšime
množstvo vytriedeného biologicky rozložiteľného odpadu,“
dodáva vedúci pracovník MsÚ.
Mesto získa v rámci projektu
nenávratný finančný príspevok
takmer 463 tis. eur.
Každá domácnosť bude vy-

bavená 240-litovou nádobou na
zber BRO, do ktorej bude možné
ukladať pokosenú trávu, lístie,
konáre, burinu a drevné hmoty
zo záhrad. Jedinou požiadavkou
bude, aby odpad bol upravený na
takú veľkosť, ktorá sa zmestí do
nádoby (napr. rozdrobiť konáre
na menšie kusy). Kuchynský
odpad z hygienických dôvodov
nebude možné ukladať do týchto
nádob, takéto zvyšky jedál je potrebné ukladať aj naďalej do nádob na tuhý komunálny odpad.
(ik)

MsZ o ďalšom projekte

Na svojom 44. zasadnutí sa poslanci mestského zastupiteľstva
zišli v utorok 13. februára v zasadačke mestského úradu. K projektu
Rozšírenie systému separovaného zberu odpadu na území mesta
Želiezovce bez pripomienok schválili zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky formou vystavenia blankozmenky i návrh zmluvy o
vyplňovacom práve k nej.
Z dôvodovej správy vyplynulo: mesto je povinné zabezpečit vhodnou formou prípadné budúce pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy
a v niektorých prípadoch, kde je zriadenie záložného práva nemožné, je zabezpečenie blankozmenkou vhodným riešením. Momentálne je podaná žiadosť mesta o prvú platbu na nákup 2000 ks smetných nádob na separovaný zber. Schválenie zabezpečenia podpory je
podmienkou poukázania prvej splátky NFP.
Pôvodný program zasadnutia bol ešte v úvode doplnený o prerokovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta, ktorú
poslanci zobrali na vedomie. V rámci diskusie sa poslanci zaoberali
aktuálnymi investičnými aktivitami mesta.
(šh)

Občianske združenie Mikulčan aj v tomto roku pokračuje v mimoriadne aktívnej činnosti. Nový rok odštartovali členovia OZ a ich hostia na
silvestrovskom plese, začiatkom februára zorganizovali tradičnú obecnú
zabíjačku a záver plesovej sezóny si spestrili Mikulským plesom v želiezovskom Dome kultúry.
(ik, foto: OZ Mikulčan)

Začiatkom zimy bolo v školskom areáli pri Sacherovej ulici osadené
workoutové ihrisko. Vzhľadom na ročné obdobie a charakter počasia
v uplynulých mesiacoch si ho záujemcovia nemohli naplno užiť, niekoľko odvážlivcov však už i tak novoosadené prvky vyskúšalo. (foto: šh)

Vzniká ďalšia lokalita na
výstavbu rodinných domov?

Je celkom možné, že okrem Poštovej ulice, kde výstavbu rodinných
domov pripravuje mesto, vznikne ďalšia lokalita na individuálnu bytovú výstavbu. Návrh na jej vytvorenie predložila mestu spoločnosť
Euro Energy Slovakia, ktorá výstavbu rodinných domov iniciuje na
Letnej ulici. Primátor Ondrej Juhász sa v tejto súvislosti vyjadril, že
mesto podporuje iniciatívu súkromných investorov v tejto lokalite,
preto firma EES,
s.r.o. môže počítať
s kladným stanoviskom samosprávy
k svojmu návrhu.
Podľa návrhu spoločnosti by v lokalite
v blízkosti bikeparku
a amfiteátra mohlo
byť vyčlenených 23
pozemkov na výstavbu rodinných domov.
Bytová výstavba je
však dlhodobý proces, ktorého príprava a schvaľovanie trvá často
dlhšie ako samotné stavebné práce, preto, aj keby všetky okolnosti
nahrávali zámeru investorov, na nové domy si bude treba ešte istý čas
počkať...
(ik)
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Z Prievidze samé zlato
Žiaci Základnej umeleckej školy Franza Schuberta v Želiezovciach
sa v polovici februára zúčastnili na celoslovenskej súťaži žiakov ZUŠ
v speve v Prievidzi. Z 21. ročníka súťažnej vokálnej prehliadky Stančekova Prievidza si domov priniesli významné ocenenia. V C kategórii
13 – 16-ročných získala Lea Acsaiová a Angelika Radovčičová zlaté
pásmo, v D kategórii 17 – 25-ročných účastníkov získal Peter Vrba
taktiež zlaté pásmo, ako aj absolútne prvenstvo a mimoriadnu cenu
Matice slovenskej. Za skvelý výkon patrí uznanie všetkým trom žiakom
i učiteľke Diane Horváthovej, ktorá ich na súťaž pripravila. O to viac, že
sa na nej zúčastnili prvýkrát. „Na túto kvalitnú celoslovenskú súťaž sme
sa rozhodli ísť prvý raz, hlavne s cieľom získať skúsenosti. Výsledok je
viac ako uspokojivý, aj vzhľadom na to, že ide o náročnú súťaž, napríklad
medzi povinnými skladbami musí byť vždy aj jedna od prievidzského
hudobného skladateľa Ladislava Stančeka, po ktorom súťaž nazvali.
Naši žiaci uspeli veľmi dobre a keďže niektorí sa chystajú na štúdium na
konzervatóriu, bolo prospešné, že sa svojím výkonom pripomenuli porote,
ktorá mala v radoch významné osobnosti slovenského hudobného života,
napríklad operného speváka Martina Babjaka.“ Želiezovským žiakom
aj ich učiteľke aj touto cestou gratulujeme. Najbližšie si žiaci speváckeho
odboru ZUŠ F. Schuberta zmerajú sily s konkurenciou na súťaži Ping
Song a súťaži spevokolov Mládež spieva.
(ik)
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Seniori hodnotili,
volili aj plánovali

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
zasadala 22. februára na výročnej členskej schôdzi vo veľkej
sále Domu kultúry. Na programe bolo hodnotenie uplynulého roka, ale vzhľadom na koniec
funkčného obdobia výboru ZO
JDS aj niekoľkých uplynulých
rokov. Jedna z najaktívnejších

Katarína Šuchterová podala
správu o činnosti organizácie
v uplynulom roku. Zmienila sa
o rôznorodej činnosti od fašiangovej a oberačkovej zábavy
cez športový deň, poznávacie
zájazdy, brigádu na Deň Zeme
až po činnosť hudobných telies
v rámci ZO, ako aj o tom, že
organizácia získala od mesta

organizácií v meste, ak nie
najaktívnejšia, má 248 členov,
z ktorých takmer polovica sa
zúčastnila na výročnej schôdzi.
Medzi hosťami podujatia bol
primátor mesta Ondrej Juhász,
vedúca oddelenia organizačno-správneho a sociálnych vecí
Diana Csicsmanová a delegátky
okresného výboru JDS Helena
Valentová a Eva Matúšová.
V úvode si dôchodcovia
minútou ticha uctili pamiatku
bývalých členov, ktorí opustili
rady organizácie v minulom
roku. Predsedníčka organizácie

klubovú miestnosť v budove
bývalého CVČ.
Členovia si zvolili nový výbor, staronovou predsedníčkou
sa stala Katarína Šuchterová.
Schválili plán činnosti na tento
rok, ktorý obsahuje aj podujatie
pri príležitosti 20. výročia založenia organizácie. V diskusii vystúpil primátor, ktorý ocenil činnosť
seniorov v prospech obyvateľov
mesta. Prisľúbil, že bude naďalej
nápomocný ich požiadavkam,
najmä ak ich prednesú takým
duchaplným spôsobom, ako naposledy – spevom.
(ik)

Rozpočet 2018
„Na tento rok bol prijatý vyrovnaný rozpočet, na základe ktorého
bude mesto hospodáriť zo sumy 6 703 590 eur. Na chod materských škôl
je vyčlenená suma 56 655 eur, na kultúru 146 730 eur, na sociálne veci
62 200 eur. ZUŠ bude hospodáriť zo 197 000 eur, na základné školy je
vyčlenená čiastka 1 786 079 eur. Samozrejme, rozpočet nie je dogma,
ktorá musí byť do bodky dodržaná. V priebehu roka sa môže meniť
podľa aktuálnej situácie na základe uznesenia mestského zastupiteľstva
alebo v zmysle rozpočtových pravidiel rozhodnutím primátora,“ predstavila základné čísla mestského rozpočtu na tento rok ekonómka mesta
Monika Tomeková. V oblasti bežného rozpočtu bude mesto hospodáriť
s prebytkom vo výške 471 tis. eur. Bežné príjmy sú vo výške 5 185,7 tis.
eur a rovnako ako výdavky 4 714,7 tis. eur prevyšujú vlaňajšie čísla. Kapitálové výdavky mesta podľa rozpočtu prevyšujú príjmy o 1 061 012
eur a sú plánované vo výške 1 728 900 eur. V rámci nich je na investície
v kapitole životné prostredie vyčlenených 545 049 eur, na výstavbu
140 000 eur na oblasť infraštruktúry 516 500 eur, hospodárstva 71 500
eur, vzdelávania 332 000 eur.
(ik)

Karneval 2018

Ani sme sa nenazdali a zase prišiel čas fašiangov, ktorý je už tradične v znamení zábavy, masiek, dobrej nálady a veselosti. Aj tento
rok sa uskutočnil farský karneval, ktorý sa niesol v duchu hesla „Neznepokojujte sa, kto má Boha, ten má všetko“. Viac ako stovka detí sa
stretla na svätej omši, ktorá celé podujatie odštartovala. Pokračovalo
to v Dome kultúry, ktorý sa zaplnil princeznami, pirátmi a množstvom iných masiek. Deti sa pri hudbe, tanci, scénkach a v dobrej
nálade zabávali, pokiaľ im sily stačili.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí stáli pri organizovaní, ako aj sponzorom, ktorí prispeli finančne, cenami do tomboly, darčekmi, koláčmi
a aj tým, ktorí pomohli
akýmkoľvek iným spôsobom. Išlo hlavne o to, aby
sa deti zabavili, aby mali
pekné zážitky, lebo každé
jedno sa na karneval tešilo
a pripravovalo. Dúfame, že
ak Pánboh dá, v tejto peknej
tradícii budeme pokračovať
aj v budúcnosti.
Vďační rodičia

Napriek počasiu
krásne zážitky
Takmer polstovka členov a sympatizantov SZPB zo Želiezoviec
a blízkeho okolia sa 13. februára zúčastnila spomienkového
zhromaždenia pri Pomníku martýrov v XIII. budapeštianskom
obvode, kde si spolu s domácimi antifašistami, predstaviteľmi
samosprávy a poslancom parlamentu pripomenuli 73. výročie
oslobodenia maďarskej metropoly od nacistických okupantov
a ich domácich prisluhovačov.
Svoj pobyt využili aj na prehliadku parlamentu, ktorý je jednou
z najväčších a najhonosnejších budov v Európe. Jej rozmery
268×188 metrov, s kopulou vysokou 96 metrov (rovnako vysoká
je i kopula neďalekej Baziliky sv. Štefana) a takmer 700 miestnosťami „zatienili“ i budovu parlamentu v Londýne, ktorý bol predlohou hlavnému architektovi Imrichovi Steindlovi.
Výstavba budovy parlamentu prebiehala v rokoch 1885–1904.
→10
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Stačí pohnúť rozumom, alebo najľahšia alternatíva nie je vždy najlepšia
Minulý mesiac sme sa zaoberali večným stretom záujmov vo vzťahu
stromy a zeleň vs. výstavba. Tentoraz by sme sa mohli pozrieť na ďalší
stret záujmov, a to v oblasti ekonomickej vs. ekologickej výhodnosti
našich rozhodnutí. Nebudeme spomínať Spojené štáty či vyhlásenie
prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého globálne otepľovanie neexistuje, vymyslela si ho Európska únia, aby tým poškodila ekonomiku USA. Mnohých by asi nedojalo ani spomínanie nejakého zabudnutého miesta tretieho sveta, aj keď možno príbeh Haiti by bol predsa
dobrým príkladom. Masívne odlesnenie pre rýchle zisky z predaja
dreva spôsobilo stratu pitnej vody, veľké a časté záplavy, zosuvy pôdy
a neuveriteľnú biedu.
Ak budeme sledovať len vlastné ekonomické záujmy, môžeme sa
dostať do podobnej situácie. Aj keď ide iba o našu malú ekonomiku
rodinného dvora. Aký je aktuálny trend? Sledujeme, ako sa záhrady
stávajú obeťami súčasnej módy a miznú, ľudia si v nich pre svoju potrebu nepestujú už ani základné, nenáročné potraviny, namiesto toho
rozširujú spevnené plochy na úkor zelene. „Chcem tam mať posedenie
so spevnenými plochami, aby som si nezašpinil topánky. Tie stromy tiež
musia ísť preč, lebo budem mať odkvapy plné lístia a ihličia a kto to
bude čistiť?“ Sú to banálne veci. Keby išlo o jednotlivca, neznamenali
by riziko, lenže pomaly prerastajú v malú, no stále rastúcu katastrofu.
Ako sa vám páči detské ihrisko na námestí? Keď ho stavali, z viacerých strán padali návrhy na vypílenie okolitých stromov pri zubnej
ambulancii pre rozmery ihriska – jednoducho boli v ceste. Samotní
výrobcovia ihriska tvrdili, že s nimi budú problémy. Nakoniec sme
prišli s riešením, ako stromy ponechať a ihrisko umiestniť čo najviac
pod nimi. Bolo to snáď chybné rozhodnutie?
Občas stačí, ak neprijmeme hneď tú najľahšiu alternatívu. Lenže
ekonomika je prísna a má silný hlas. Je ale lacnejšie naozaj vždy to
lepšie? Občas stačí pohnúť trochu rozumom, k altánkom dať pergoly
s popínavými rastlinami, na odkvapy inštalovať ochranné siete proti
zanášaniu listami a inými nečistotami. Samozrejme, náklady navyše.
Prerátajme si však čas strávený v ambulancii u lekára a sumu, o ktorú
nás potom požiadajú v lekárni. Ste si istí, že ponechanie stromov je
naozaj nevýhodnejším riešením? Pravda, strom na dvore ešte nezaručí, že nebudeme chorí. Ale ak by si stromy ponechali aj susedia a
celá ulica, mohli by sme sa dostať k lepším číslam, čo sa týka výskytu
respiračných a srdcovocievnych ochorení. A dôležitá informácia na
záver: výrub stromu u alergika jeho alergiu nevylieči!

Často sa stretávam s požiadavkou na vyrúbanie stromov (brezy, lipy,
borovice) najmä na sídliskách, pretože obyvatelia sú alergici. Viem,
bežná liečba pri alergii je vyhýbať sa alergénu a prichádzať s ním čo
najmenej do styku. Ak máte brezu, na ktorú ste alergickí, rovno pred
oknom, lekárovo odporúčanie je priam nemožné dodržať. Lenže čo
sa stane, ak chorému vyhovieme? Zníži sa listová plocha zelene, pri
mohutnom strome približne 1600 m2. 1 m2 listovej plochy dokáže
zachytiť 20 gramov prachových častíc, čiže celý strom zachytí asi
32000 gramov, v prepočte 32 kg prachu za jedno vegetačné obdobie, teda 1 rok. Ak tam ten strom nebude, časť z 32 kg prachu nám
vlietne počas roka cez okno do izby. Čo to spraví s alergikom? Taký
istý mohutný strom (s priemerom koruny 10 m, napr. ako stromy
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Začiatkom februára sa hráči prípravky MŠK Želiezovce zúčastnili
futbalového turnaja v Leviciach. Turnaja sa okrem Želiezovčanov
zúčastnili hráči z Levíc, Kalnej nad Hronom, Pukanca, Hronských
Kľačiana a Kozároviec. Ako nás informoval jeden z trénerov prípravky Ladislav Sokol, v krásnej športovej hale malo najväčšiu fanúšikovskú základňu družstvo Želiezoviec, ktoré sprevádzalo najviac
rodičov. Náš tím sa umiestnil na 4. mieste po troch prehratých, jednom vyhratom zápase a jednom nerozhodnom výsledku. Podľa trénera deti odchádzali z turnaja trochu sklamané, ale bohatšie o cenné
skúsenosti.
(ik, foto: Margaréta Szabóová)

Minúty pre zdravie
Detoxikácia organizmu
Počas života sa stretávame s rôznymi látkami, ktoré nie sú pre naše telo
úplne ideálne. Do nášho organizmu sa dostávajú stravou, ovzduším alebo vodou. Medzi najznámejšie nežiaduce látky patria: pesticídy, aláty,
tažké kovy, hormóny, antibiotiká atď., ktoré majú preukázatelný vplyv
na vznik obezity, chronickej únavy, porúch imunity, porúch reprodukcie,
nádorových ochorení alebo zápalov.
Nežiaduce látky prijímané vodou môžeme obmedziť výberom správneho vodného filtra. Vzduch, aspoň v domácnosti, vieme ošetriť čističkami,
ktoré dokážu odstrániť zo vzduchu nebezpečný radón, plesne, roztoče,
cigaretový dym, splodiny a iné zdravie ohrozujúce látky. Detoxikáciu
rozdelujeme na mechanickú a biochemickú.
Mechanické procesy detoxikácie:
Sú založené na čistení tráciaceho traktu zvýšeným príjmom vlákniny a
obmedzením mliečnych výrobkov, lepku, rafinovaného cukru, mäsa a
tučných pokrmov. Stále viac obľúbeným sa stáva klystír, ktorý však môže
narušiť vnútornú mikroflóru, mechanicky poškodiť tráviaci trakt alebo
vniesť infekciu do organizmu. Treba ho preto vykonávať s maximálnou
opatrnosťou. Ekvivalentom klystíru je jogínska metóda šankhaprakšálana, ktorá kombinuje pitie slanej vody a cvikov, ktoré vedú k vyprázdňovaniu čriev.

Biochemické procesy detoxikácie:
Tieto procesy sú založené na zmene stravovacích návykov, ktoré
ovplyvňujú acidobazickú rovnováhu organizmu, ovplyvňujúcu správne
fungovanie procesov v našom tele. Príjem špecifických látok, ktoré majú
schopnosť aktivovať určité procesy detoxikácie, napr. viažu sa na ťažké
kovy a odstraňujú ich z organizmu. Medzi ďalšie biochemické procesy
detoxikácie patrí napríklad saunovanie, lymfatická masáž, používanie
niektorých tzv. detoxikačných prístrojov alebo užívanie vybraných doplnkov stravy. Netreba však zabudnúť na hladovky a pôsty.
Detoxikačné metódy sa medzi sebou väčšinou kombinujú, všetko však
funguje na tzv. teoretickej úrovni. Medzi pôstom a hladovkou sú výrazné
rozdiely. Pôst je kontrolované (požadované) obdobie, v ktorom prijímame len čistú vodu alebo bylinné čaje. Strava je úplne vynechaná. Na pôst
treba byť pripravený, nemali by ste sa doň púšťať v prípade, že ste chorý,
fyzicky alebo psychicky vyťažený. Počas pôstu sa regeneruje telo aj myseľ,
a to metódami hlbokého dýchania alebo meditácie. Hladovka je obdobie,
kedy si odoprieme jedlo. Rozdiel medzi hladovkou a pôstom je aj v tom,
že pri pôste sa duševne nastavíme na vnútorný pokoj a prípadné výkyvy
spôsobené hladom usmerňujeme mysľou: meditáciou alebo hlbokým
precíteným dýchaním. Po úspešnom absolvovaní pôstu sa naučíme lepšie vnímať naše telo a pocity. Slovak Health Club - Rastislav Bagita
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Želiezovskí karatisti úspešní na súťažiach
„Karate je bojové umenie pochádzajúce z
japonského ostrova O kinawa. V športovom karate existujú dve disciplíny - kata a
kumite. Kata je forma tieňového boja. Je to
choreografia boja s fiktívnymi protivníkmi
útočiacimi na cvičiaceho z rozličných strán.
Kumite je názov pre športový zápas medzi
dvoma súpermi podľa pravidiel. Existuje
viacero karate škôl. Kyokushin je plnokontaktný štýl. Úloha karate v modernej dobe je
mnohostranná. V Japonsku a všade vo svete
však karate získava veľkú popularitu ako
súťažný šport, ktorý zdôrazňuje mentálnu
disciplínu rovnako ako fyzické schopnosti.
Náš Kyokushin karate klub je založený na
princípoch rešpektu, sebapoznaní, sebazdokonaľovaní a tvrdej práce. Má za sebou
už dlhoročnú históriu.,“ predstavuje svoje
športové odvetvie aj klub tréner Kyokushin

karate klubu (KKK) Želiezovce
Miroslav Rybár. Držiteľ 2. danu
a mnohých ďalších ocenení trénuje želiezovských karatistov už
dva a pol roka. Naposledy získal
25. novembra minulého roka na
Majstrovstvách Európy v kumite
v Bukurešti 3. miesto. Aj jeho
zverenci reprezentujú svoj klub
úspešne, a to nielen na Slovensku,
ale aj v Maďarsku a dokonca i
v Rakúsku. Zrekapitulujme si
úspechy želiezovského klubu za
minulý rok.
28. 10. 2017 sa konali Otvorené
majstrovstvá Slovenska v Kyokushin karate v Mužli – kata:
Peter Gálik 1. miesto, Tomáš Anguš 2.
miesto, Matej Bohdanecký 3. miesto, Denis
Murcin 1. miesto, Zsolti Varga 3. miesto,
Ladislav Éhn 3. miesto, Miroslav Rybár 1.
miesto, Martin Anguš st. 3. miesto, Zuzana
Bohdanecká 3. miesto, Dávid Klenko 3.
miesto
9. 12. 2017 sa náš klub zúčastnil na Mikulášskej súťaži v maďarskom Balassagyarmate
– kumite:
Tomáš Anguš 2. miesto, Matej Bohdanecký
3. miesto, Martin Anguš ml. 2. miesto, Terezka Zelmanová 2. miesto
17. 6. 2017 sa KKK Želiezovce zúčastnilo
sútaže Tameshiwari v Gbelciach:
Tomáš Anguš 2. miesto, Matej Bohdanecký
3. miesto, Peter Gálik 4. miesto, Martin Anguš ml. 1. miesto, Peter Karásek 2. miesto,
Denis Murcin 1. miesto
29. 4. 2017 sa náš karate klub zúčastnil na
Shinju-kai Kupa v Győri – kumite:
Zsolti Varga 2. miesto, Peter Szalai 3. miesto,

Streľby v 5 kategóriách

V sobotu 27. januára sa konal Želiezovský benchrest po novom. Majstri streľby súťažili medzi sebou, lebo bola vytvorená pre nich osobitná kategória, kde sa výkonnostní
strelci oddelili od ostatných. Z prítomných 36 strelcov sa vytvorilo 5 kategórií: ženy,
muži, seniori do 59 rokov, seniori 60 rokov a viac, a majstri streľby. Strieľala sa disciplína ľubovolná malokalibrovka na 50 metrov s optikou v sede na medzinárodný terč pre
benchrest. Maximálny možný zisk bodov 25 x 10 = 250 bodov. V kategórii majstri streľby zvíťazil Ladislav Dobó zo Želiezoviec s nástrelom 246 bodov. Druhý skončil Július
Gráf zo Želiezoviec s nástrelom 242 bodov a tretí skončil Ladislav Svanczár z Lontova
s nástrelom 241 bodov (viď foto). V kategórii žien zvíťazila Dominika Martiová z Branova s nástrelom 228 bodov. Druhá bola Adriana Nosianová zo Šurian s 203 bodmi a
tretia Annamária Urbánová z Ipeľského Sokolca, ktorá dosiahla 176 bodov. V kategórii
mužov zvíťazil Roman Kalina z Branova s nástrelom 236 bodov. Druhý bol Andrej Tóth
Kurucz zo Štúrova s 228 bodmi a tretí skončil Roland Hanzo zo Želiezoviec s nástrelom 223 bodov. U seniorov do 59 rokov zvíťazil Milan Husár z Bratislavy s nástrelom
229 bodov. Druhý Richard Nosian zo Šurian dosiahol 210 bodov a tretí Zsolt Urbnán z
Ipelského Sokolca 205 bodov. V kategórii seniori 60 rokov a viac zvíťazil Vladimír Žáčik
zo Želiezoviec s nástrelom 224 bodov. Druhý bol Štefan Čudai s nástrelom 196 bodov a
tretí Pavol Hybský z Tekovských Lužian ktorý dosiahol 143 bodov.
(LV)

Peter Gálik 3. miesto, Peter Karásek 3.
miesto
24. 6. 2017 sa náš klub úspešne zúčastnil
Austrian Open Vienna 2017 – kata:
Denis Murcin 3. miesto, Peter Karásek 3.
miesto
11. 3. 2017 bola súťaž v Maďarskom Csolnoku – kata:
Peter Szalay 1. miesto, Peter Galik 2. miesto,
Peter Karásek 2. miesto
26. 2. 2017 sa náš klub Kyokushin karate Želiezovce úspešne zúčastnil na 3. pohári Érd
Kupa v Maďarsku – kumite. Hneď na začiatku ich privítal veľký majster zo Španielska,
Sensei Alejandro Navarro. Výsledky:
Tomáš Anguš 1. miesto, Matej Bohdanecký
2. miesto, Peter Gálik 2. miesto, Martin Anguš ml. 1. miesto, Peter Karásek 2. miesto.
Ako tréner dodal, tréningy kyokushin karate
prebiehajú v našom meste vždy v pondelok
a v stredu o 18:00 hod. Záujemcovia nájdu
viac informácií aj na facebooku na adrese
Zeliezovce Kyokushin.
(r)
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Prišli na svet – Világra jöttek

na Hviezdoslavovej ulici) dokáže odpariť 400 litrov vody za deň a svoje
okolie chladí v lete výkonom 20 až 30 kW. Pre porovnanie: ak chceme
mať chladenú miestnosť s rozlohou 35 m2, odporúčaný výkon klimatizácie je 6 kW.
Sú to celkom slušné parametre. Práve na nich by si environmentálne organizácie mohli založiť svoj marketing a rétorický štýl prispôsobiť trhovým podmienkam: „Váš sused ho má a vy ho ešte nemáte? Zadovážte si
aj vy super výkonný spoľahlivý multifunkčný stroj, ktorý vám zabezpečí
klimatizáciu, zvlhčovač vzduchu a vysávač prachu v jednom, zároveň
má aj antibakteriálne, dokonca antistresové účinky a môže byť použitý
aj ako zábrana proti vetru. Tento zázračný výrobok vám pritom ušetrí
neuveriteľné množstvo peňazí, pretože nepotrebuje napojenie na zdroj
elektriny, ani batériu, jeho pohon sa zabezpečuje pravidelným prísunom
vody. Cena tohto pozoruhodného výrobku je v akcii iba 49,90 eur. Ak si
zakúpite tri kusy, ako bonus dostanete zdarma zabezpečenie dostatku
životodarného kyslíka pre celú vašu rodinu. Životnosť výrobku je neuveriteľne dlhá, jeho prínos ocenia aj vaše deti a vnúčatá, samozrejme
v závislosti na údržbe. Objednajte si strom ešte dnes.“
Gabriela Bieliková

50
Veronika Kisová
Roman Köteles
Silvia Lakatosová
Mária Bresztovská
Jozef Meliska
Komélia Imreová
Anikó Šáriová

Občianske združenie Castellum Zeliz pozýva
v piatok 6. apríla 2018 o 17.00 hod. všetkých
záujemcov do Kaštieľa Esterházyovcov
na koncert pod názvom Jarná Schubertiáda.
Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Ing. Ondreja Juhásza pri príležitosti
200. výročia prvého pôsobenia Franza Schuberta v Želiezovciach (1818). Účinkujú: Trio
Sanguinis, Lucia Dobošová (harfa), Gábor
Dodok (Panova flauta), Little Symphony
(sláčikový súbor). Vstupné je dobrovoľné.

60
Alžbeta Lišková 04. 03.
Mária Borková
08. 03.
Pravoľub Červenák 09. 03.
Pavol Tóth
13. 03.
Edita Molnárová 14. 03.
Gejza Melicher
19. 03.
Ladislav Šedivý
19. 03.
Štefan Šedivý
19. 03.
Katarína Ábelová 20. 03.

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

Gratulujeme – Gratulálunk
05. 03.
11. 03.
11. 03.
18. 03.
23. 03.
29. 03.
30. 03.

Dezider Duchoň
Miloš Kohút

29. 03.
31. 03.

70
Zoltán Lakatoš
03. 03.
Gabriela Celderová 10. 03.
Katarína Fröhlichová
16. 03.
Eruka Somogyiová 16. 03.
Štefan Šuranský
21. 03.
Mária Nagyiová 29. 03.
80
Gizela Kminiaková 07. 03.
Jolana Kreuzingerová
12. 03.

Opustili nás – Elhunytak

Napriek počasiu
krásne zážitky

15. 2. Albína Krnčanová (Želiezovce, 83 r.); 17. 2. Štefan Kiss
(Želiezovce, 59 r.); 20. 2. Edita Tóthová (Želiezovce, 91 r.); 27. 2.
Margita Lepónyiová (Málaš, 92 r.); 2. 3. Ludovit Bóžik (Želiezovce, 69 r.); 5. 3. Ľudovít Luki (Želiezovce, 86 r.); 8. 3. Ladislav
Zvara (Želiezovce, 78 r.)
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Pracovali na nej aj mnohí stavební robotníci a remeselníci z územia Slovenska, ktoré bolo v tom čase súčasťou Rakúsko–Uhorska.
Po bezpečnostnej prehliadke pri vstupe do budovy sme kráčali
mohutným schodiskom (kto nevládal, mohol ísť výťahom) a dlhými chodbami s bohatou zlatou výzdobou stropov a stien. Všetka
táto nevídaná nádhera očarí väčšinu návštevníkov, ktorí akoby
sa ocitli v rozprávkovom svete, v paláci plnom zlata a prekrásnej
výzdoby.
Dlhšie sme pobudli v tesnej blízkosti korunovačných klenôt, ktoré
sú neustále strážené vojakmi Hradnej stráže. Štyria tam stáli nehybne, vzdávajúc úctu týmto symbolom a historickému bohatstvu
národa. Mali sme šťastie zblízka sledovať celý priebeh príchodu
a striedania čestnej stráže. Jedine v týchto priestoroch z pochopiteľných bezpečnostných dôvodov nebolo možné fotografovať. Na
záver sme si z balkóna pozreli veľkú rokovaciu sálu parlamentu.
Napriek chladnému daždivému februárovému počasiu, ktoré práve
v ten deň malo svoju drsnú živeľnú premiéru a vonkoncom nemalo zľutovania, sme sa všetci zhodli, že si odnášame krásne nezabudnuteľné zážitky.
Jozef Výboch, predseda ZO SZPB
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Počítadlo stavu mestskej kasy
Zostatky na bankových účtoch
Záväzky voči dodávateľom
Dlhodobé investičné úvery
Zadlženosť na obyvateľa

38 716,00 €
115 466,64 €
1 371 866,68 €
193,54 €

31.12. 2015
139 198,49 €
89 239,29 €
1 106 270,68 €
157,61 €

31. 12. 2016
885 326,42
93 098,52
1 470 648,80
210,66

€
€
€
€

31. 12. 2017

28. 2. 2018

966 229,13 €
105 111,78 €
1 276 704,80 €
-

979 333,23 €
57 783,52 €
1 244 380,80 €
-

Köszönetnyilvánítás

Vážení občania,

ďakujeme vám za spätné väzby v otázkach funkčnosti mestských
služieb. Veríme, že o svoje postrehy v tejto oblasti sa podelíte aj v
budúcnosti. Na uľahčenie toho uvádzame telefonické a e-mailové
kontakty našich pracovníkov, ktorí budú problémy v uvedených
oblastiach riešiť.
Mestský úrad Želiezovce

Verejné osvetlenie, zber TKO: 036/771 11 22, 036/771 11 40,
0905 891 441, sluzby@zeliezovce.sk
Cintoríny, evidencia hrobových miest:
0905 197 433, sluzby@zeliezovce.sk
0905 891 441
Mestská polícia:

Očná optika Optosan

Vás informuje, že od 1. 1. 2018 budú v priestoroch našej optiky
každý štvrtok od 9:00 do 14:00 hodiny znovu prebiehať očné
vyšetrenia. Informovať, príp. objednať sa môžete na adrese
SNP 40, Želiezovce alebo na tel. č. 036/771 20 09. Tešíme sa
na Vašu návštevu.

Az Optosan optika

értesíti Önöket, hogy 2018. januárjától látásvizsgálatot végez
csütörtökönként 9:00-től 14:00 óráig. Érdeklődni és időpontot
kérni személyesen az Sznf u. 40 alatti címen, ill. a 036/771 20 09es telefonszámon lehet.
(17-67)

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Schacht, Mascha: Zábava v záhrade (Slovart 2016)
Obsahuje základné informácie o spôsoboch pestovania,
ošetrovania a skladovania bežných i menej známych druhov
zeleniny a ovocia, a to všetko v biokvalite.
Lazárová, Mária: Adam a čarovná šmykľavka (Slovart 2015)
V jeden deň sa Adamkovi prihovorí neviditeľný vtáčik Štebotáčik. Štebotáčik pozná nielen mnoho krásnych príbehov o
zvieratkách, ale aj kúzlo čarovnej šmykľavky, ktorá oboch prenáša pomocou zaklínadla, kamkoľvek si len pomyslia.

Predám SONY XPERIA X Compact v záruke, nepoužívaný. Dôvod:
Nadbytočnosť. Fotoaparát 23 megapixelov. Excelentný zvuk (equalizer), technology of SONY! Záruka do augusta 2019! Cena dohodou.
(18-01)
Tel: 0914 126 892
Mesto Želiezovce organizuje zber
vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov, batérií,
akumulátorov a iného nebezpečného odpadu (rozpúšťadlá, kyseliny,
zásady, pesticídy, farby, lepidlá, živice,
a pod.), ktorý sa uskutoční od 16.
apríla do 10.00 hod. 20. apríla 2018
počas otváracích hodín na zbernom
dvore (pri štátnej ceste za železničnou
traťou smerom na Karolínu). Elektrické a elektronické prístroje a akumulátory musia byť celé a nerozmontované.
Iný nebezpečný odpad musí byť
uzavretý vo vlastnom obale (škatuľa,
fľaša a pod.).
Ďalej oznamujeme, že zberný dvor je
miesto určené na uloženie:
objemného odpadu (nábytok, staré
okná, dvere, koberce, nádoby, plechové

rúry a podobný odpad, ktorý sa pre
svoju veľkosť nezmestí do bežne používanej nádoby na zmesový odpad),
biologicky rozložiteľného odpadu
zo záhrad a parkov (pokosená tráva,
konáre, lístie a pod.),
drobného stavebného odpadu (malé
množstvo zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.) počas
celého roka v otváracích hodinách.
Uloženie drobného stavebného odpadu
je spoplatnené, uloženie ostatného hore
uvedeného odpadu je bez poplatku.
Uvedené druhy odpadu je zakázané
uložiť na iné miesto, než na miesto
určené mestom! (Napríklad nábytok
vedľa zberných nádob na verejných
priestranstvách.) Za porušenie tohto
zákazu môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 1500 eur.

A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(
kniznicazeliezovce@gmail.com
kniznicazeliezovce.wordpress.com

Varáčková, Miroslava: Drž ma, keď padám (Slovart 2017)
Kaťa, Zuzka a Ondro majú už iba otca, no toho v lotérii isto nevyhrali. Pre pijana, gamblera a klamára sú jeho deti na najposlednejšom mieste.Z problémov ich dokáže dostať len pravda.

Köszönjük mindazoknak a rokonoknak, barátoknak
és ismerősöknek, akik elkísérték utolsó útján
a drága édesapát és nagyapát,
a zselízi római-katolikus egyházközség volt kántorát,
Luki Lajost.
Fia barátnőjével, unokája férjével

(18-04)

31. 12. 2014

Položka

Morton, Kate: Titkok őrzője (Cartaphilus, 2014)
Egy bűntett, a szerelem és a kiszámíthatatlan véletlen szolgáltatja a történet bonyodalmait, és az olvasó alig várja, hogy
feltáruljanak a szereplők titkai.
Trollope, Joanna: Lányok és férfiak (Kossuth, 2016)
Négy ember küszködik az elégedetlenséggel, miközben két párkapcsolat kerül a szakadék szélére. Melléjük csapódik még egy
függetlenségét hevesen védelmező vénkisasszony...
Csapody Kinga: Irány eger! (Manó könyvek, 2017)
„Messze vagyunk még? Mikor érünk már oda?” – ki ne hallotta
volna ezeket a kérdéseket az autóban, amikor a család hosszabb
útra indult. Egy bájos, kissé szeleburdi családot ezúttal Egerbe
és környékére kísérhetünk el.

Knihy z projektu „Poklady ukryté v knihách“. Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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Jól szerepeltek a zselízi karatésok
„A karate a japán Okinawa szigetről származó harcművészet. A sportkarate két alapvető
ágazatra osztódik – kata és kumite. A kata
az árnyékharc egyik formája, különböző
irányból közeledő képzelt ellenfelek elleni
küzdelem. A kumite sportjellegű, szabályok
szerinti párharc két ellenfél között. Több karateiskola létezik. A kyokushin full-kontakt
stílus. A karate szerepe a modern korban
sokoldalú. Japánban és világszerte egyre
nagyobb közkedveltségre tesz szert ez a
sportág, amely a mentális fegyelmet és a
fizikai erőnlétet helyezi a középpontba.
Sokéves múltra visszatekintő kyokushin
karate klubunk a tekintélyre, önmagunk
megismerésére, tökéletesítésére és a kemény
munkára alapozza tevékenységét” – vallja

sportágáról és az általa vezetett
Zselízi Kyokushin Karate Klub működéséről Miroslav Rybár edző. A
2. danos mester két és fél éve edzi
a zselízi karatésokat, és emellett számos elismeréssel is büszkélkedhet,
legutóbb például novemberben a
bukaresti karate Európa-bajnokságon kumitében 3. helyet szerzett.
Növendékei is sikeresen képviselik
a klubot, nemcsak idehaza, hanem
a szomszédos Magyarországon és
Ausztriában is. Tekintsük át a zselízi
szakosztály tavalyi eredményeit.
2017. október 28-án Muzslán tartották a kata szlovák nyílt bajnokságot
kyokushin karatéban:
Peter Gálik 1. hely, Tomáš
Anguš 2. hely, Matej
Bohdanecký 3. hely, Denis
Murcin 1. hely, Varga Zsolti
3. hely,
Éhn László 3. hely, Miroslav
Rybár 1. hely, id. Martin
Anguš 3. hely, Zuzana
Bohdanecká 3. hely, Dávid
Klenko 3. hely.
2017. december 9-én részt
vett a balassagyarmati
Mikulás-napi
kumiteversenyen:
Tomáš Anguš 2. hely,
Február elején a Zselízi Városi Sportklub legkisebb játékosai, az Matej Bohdanecký 3. hely,
előkészítő csapat tagjai egy lévai labdarúgó-tornán vettek részt. i. Martin Anguš 2. hely,
Rajtuk kívül Léva, Garamkálna, Bakabánya, Garamkelecsény és Terezka Zelmanová 2. hely
Garamkovácsi csapata vett részt a rendezvényen. Ahogy a zselíziek 2017. június 17-én a
egyik edzője, Sokol László elmondta, a gyönyörű sportcsarnokban zselízi KKK a köbölkúti
versenyen
a zselízieknek volt a legnagyobb szurkolótábora a gyerekeket kísérő Tameshiwari
szülők személyében. Csapatunk egy győzelmet, egy döntetlent és vett részt:
három vereséget követően a 4. helyet szerezte meg. Az edző szerint Tomáš Anguš 2. hely, Matej
a zselízi gyerekek kissé csalódottan, de tapasztalatokkal gazdagod- Bohdanecký 3. hely, Gálik
va távoztak a tornáról.
(ik, foto: Szabó Margaréta) Péter 4. hely, i. Martin

Öt kategóriában versenyeztek

Január 27-én, szombaton új rendszerben rendeztek benchrest lövészversenyt Zselízen. A
lövészet mestere címet viselő versenyzők egymás ellen álltak fel a legjobb eredményekkel
rendelkező sportlövészek mestereinek kategóriában. A versenyen induló 36 lövész számára 5
kategóriát alakítottak ki: szeniorok 59 éves korig, szeniorok 60 éves kor felett, nők, férfiak és
mesterek. A résztvevők tetszés szerint kiskaliberű fegyverből 50 méteres távon ülve lőttek távcsővel a nemzetközi benchrest szabályai szerinti célpontra. A versenyzők 25x10, tehát maximálisan 250 pontot szerezhettek. A mester kategóriában a zselízi Dobó László győzött 246 ponttal. A
második helyen a szintén zselízi Gráf Gyula 242, a harmadikon a lontói Svanczár László végzett
241 ponttal (a felvételen). A nők kategóriájában a brannói Dominika Martiová diadalmaskodott
228 ponttal, a 2. helyen a nagysurányi Adriana Nosianová 203, a 3. helyen az ipolyszakállosi
Urbán Annamária 176 ponttal végzett. A férfiak kategóriájában a brannói Roman Kalina lett az
első, aki 236 pontot ért el. A 2. a párkányi Kurucz-Tóth András 228, a 3. a zselízi Roland Hanzo
223 ponttal. Az 59 éven aluli szeniorok csoportjának eredményei: 1. a pozsonyi Milan Huszár
229, 2. a nagysurányi Richard Nosian 210, 3. az ipolyszakállosi Urbán Zsolt 205 ponttal. A 60
éven túli szeniorok csoportjában: 1. a zselízi Vladimír Žáčik 224, 2. a zselízi Csudai István 196, 3.
a nagysallói Pavol Hypský 143 ponttal.
(LV)

Anguš 1. hely, Peter Karásek 2. hely, Denis
Murcin 1. hely
2017. április 29-én a győri Shiju-kai Kupán
vett részt – kumite:
Varga Zsolti 2. Martin, Peter Szalai 3. Martin,
Gálik Peter 3. hely, Peter Karásek 3. hely
2017. június 24-én sikeresen szerepelt az
Austrian Open Vienna 2017 kata versenyen:
Denis Murcin 3. hely, Peter Karásek 3. hely
2017. március 11-én Csolnokon rendeztek
kata-versenyt:
Peter Szalay 1. hely, Galik Péter 2. hely, Peter
Karásek 2. hely
2017. február 26-án a zselízi Kyokushin
Karate Klub tagjai sikeresen szerepeltek a
3. évfolyamát számláló Érd Kupa kumiteversenyen, ahol a spanyol nagymester, Sensei
Alejandro Navarro fogadta őket személyesen.
Tomáš Anguš 1. hely, Matej Bohdanecký 2.
hely, Gálik Péter 2. hely, i. Martin Anguš 1.
hely, Peter Karásek 2. hely.
Az edző azt is elmondta, hogy városunkban
a kyokushin karate edzések minden hétfőn
és szerdán folynak 18:00 órai kezdettel. Az
érdeklődők a klub facebook-lapján, a Zeliezovce Kyokushin címen találnak bővebb
tájékoztatást.
(sz)
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Néha csak egy kis fantáziára van szükség
Múlt hónapban a zöldterületek
és az építkezés közti állandó
érdekellentét eseteivel foglalkoztunk. Ezúttal egy másik érdekellentétről esik szó, amelynek
lényege a döntéseink gazdasági
és környezetvédelmi előnyei közti különbségekben gyökerezik.
Nem kell elmenni az Egyesült
Államok és Donald Trump elnök
álláspontjáig, miszerint a globális
felmelegedés nem is létezik, és az
csupán az Európai Unió találta
ki, hogy ezzel is károsítsa az USA
gazdaságát. Sokakat nem szólítana meg ez ügyben a harmadik
világ országainak emlegetése, bár
talán Haiti esete mégis jó példa
lehetne. Ott a gyors nyereség
érdekében történő masszív
erdőirtás és faeladás miatt
ivóvízvesztés, nagy és gyakori
árvizek, földcsuszamlások és
hihetetlen szegénység jellemzi
az országot.
Amennyiben csupán a gazdasági
előnyöket helyezzük előtérbe,
hasonló helyzetbe kerülhetünk.
Még akkor is, ha csupán saját
udvarunk gazdaságáról van szó.
Milyen is az aktuális helyzet? Azt
látjuk, hogy a kertek az általános divathóbort áldozataiként
lassan eltűnnek, az emberek
az alapvető élelmiszereket sem
termelik meg bennük, ehelyett
egyre nő a beton a zöldterület
rovására. „Filagóriát szeretnék

oda építeni, de szilárd talajra,
hogy ne piszkítsam be a cipőmet.
A fákat is ki kell vágni, mert a
levelek eltömítik a csatornát,
ki fogja azt tisztítani?” Banális
dolgok. Ha egyetlen nézetről
lenne szó, semmi gondot nem
okozna, csakhogy lassan ez az
általános nézet, ami miatt egyre
nő a katasztrófa veszélye. Hogy
tetszik a főtéren épített játszótér? Építése során több helyről
is olyan javaslatok hangzottak el,
hogy vágjuk ki a környező fákat,
hogy a játszótér gond nélkül elférjen – egyszerűen útban voltak.
A játszótér elemeinek gyártói is
azt mondták, hogy gondokat
okozhatnak. Végül úgy döntöttünk, hogy a fák maradnak, és
a játszótér minél inkább alattuk
kapjon helyet. Önök szerint rossz
döntés volt?
Olykor elég, ha nem a legegyszerűbb megoldást választjuk.
Csakhogy a gazdasági szempontnak nagy a súlya. De
bizonyos-e, hogy a legolcsóbb
mindig a legjobb? Néha elég egy
kis fantázia, a filagóriát kúszónövénnyel futtathatjuk be, a csatornára védőhálót szerelhetünk,
ami megvédi a levelektől. Persze
ez többletköltséget jelent. Ám
ha a képletbe bekalkuláljuk az
orvosnál töltött időt és a patikában elköltött pénzt, nem biztos,
hogy a fák megóvása a rosszabb

megoldás. Egy fa meghagyása
persze még nem biztosíték az
egészségre. Ám ha szomszédok
is így tennének, az egész utca,
bizonyosan javulnának a tüdőés szív- és érrendszeri megbetegedések statisztikái. Fontos
tudni: egy fa kivágása még
nem gyógyítja meg az allergiás
beteget.
Gyakran találkozom a lakótelepeken található fák (nyír, hárs,
fenyő) kivágását sürgető kérvényekkel azzal az indoklással,
hogy az ott lakók allergiások.
Az általános gyógymód szerint
persze az első lépés a betegséget
kiváltó okok kerülése. Ha egy
nyírfa áll az allergiás ablaka előtt,
csaknem lehetetlen betartani
az orvos utasítását. Mi történik
viszont, ha teljesítjük a beteg
kérését? Csökken a zöldterület
levélterjedelme, egy nagyobb fa
esetében kb. 1600 négyzetméterrel. Egy négyzetméternyi falevél
20 gramm port képes felfogni,
tehát az egész fa 32 000 gramm,
azaz 32 kilogramm port fog fel
egy vegetációs időszakban, tehát
egy év alatt. Ha nem lesz fa az
ablak előtt, a 32 kilogramm por
egy része beszáll az ablakon át
a szobába. Vajon mit jelent ez
egy allergiás szempontjából?
Egy ilyen hatalmas fa (10 méter széles koronával, mint pl.
a Hviezdoslav utcában) egy

nap alatt 400 liter vizet képes
elpárologtatni, amivel egy nyári
napon környezetét 20–30 kW
teljesítménnyel képes hűteni.
Összehasonlításképpen: egy 35
négyzetméteres helyiség hűtésére 6 kW teljesítményű klímaberendezés javasolt.
Egész szép paraméterek. A
környezetvédő szervezetek akár
ilyen alapokra és piaci elvekre
is helyezhetnék marketing-tevékenységüket.
„Szomszédja
már rendelkezik vele, és önnek
még nincs? Szerezzen be egy
nagy teljesítményű, megbízható
többrendeltetésű berendezést,
amely környezetében ellátja a
klíma, a légnedvesítő, valamint
a porszívó feladatát, egyúttal
antibakteriális és stresszellenes
hatása van, és a szél ellen is véd.
Ezzel a csodálatos berendezéssel
hihetetlenül sok pénzt takaríthat
meg, tevékenységéhez nincs
szüksége energiára, csupán vízzel működik. E rendkívüli eszköz
ára akcióban csupán 49,90 euró.
Amennyiben három darabot
vesz, ingyenesen az egész család
számára elegendő életet adó
oxigént is kap hozzá. Az eszköz
élettartama hihetetlenül hosszú,
hasznát gyermekei és unokái is
élvezik majd, természetesen a
karbantartástól függően. Rendeljen facsemetét még ma.”
Gabriela Bieliková

Egészségpercek
A szervezet méregtelenítése

Életünk során találkozunk testünk számára nem éppen kedvező hatású
anyagokkal is. Szervezetünkbe a táplálékkal, a levegőből vagy a vízből
jutnak be. A legismertebb ilyen nem kívánatos anyagok a peszticidek, a
alátok, a nehézfémek, a hormonok, az antibiotikumok stb., amelyek nyomán bizonyítottan alakulhat ki túlsúly, kóros fáradtság, immunrendszeri és
szaporodási zavarok, daganatos betegségek és gyulladások.
A vízzel a szervezetbe jutó nem kívánatos anyagokat megfelelő filterrel felfoghatjuk. A levegőt, legalábbis a háztartásban, különféle
tisztítóberendezések segítségével szűrhetjük, és segítségével megszabadulhatunk a veszélyes radontól, penésztől, atkáktól, cigarettafüsttől,
egyéb égéstermékektől és az egészséget veszélyeztető anyagoktól. A
szervezet méregtelenítése történhet mechanikus és biokémiai úton.
A mechanikus méregtelenítés:
Az emésztőrendszer tisztításán alapszik a rostos anyagok arányának
növelésével és egyúttal a tejtermékek, a glutén, a finomított cukor,
a hús és a zsíros ételek arányának csökkentésével. Egyre kedveltebb
a beöntés, amely azonban megbonthatja a bélflóra-egyensúlyt, felsértheti az emésztőrendszer felületét, és fertőzést okozhat a szervezetben. Ezért a legnagyobb körültekintéssel kell végezni. A beöntés
alternatívája a sankhapraksálana elnevezésű jógaalapú módszer,
amelynek lényege a sós víz fogyasztása és a belek ürülését elősegítő
tornagyakorlatok végzése.

A biokémiai méregtelenítés:
Lényege az étkezési szokások megváltoztatása, amelyek befolyásolják a szervezet megfelelő működését szabályozó savbázis-egyensúlyát. Keretében olyan anyagokat juttatunk a szervezetbe, amelyek
beindíthatják a méregtelenítést, pl. lekötik a nehézfémeket és kimossák őket a testből. További ide tartozó eljárások a szaunázás,
a nyirokcsomó-masszázs, egyes ún. méregtelenítő berendezések
vagy táplálék-kiegészítők használata. Ne feledjük el az éhezést és
a böjtöt sem!
A méregtelenítő eljárásokat kombinálhatjuk, azonban minden
ún. elméleti síkon működik. A böjt és az éhezés közt jelentős
különbség van. A böjt egy kívánt és ellenőrzött időszakban folyik, amely során csak tiszta vizet vagy gyógyteát fogyasztunk.
A táplálékot teljesen kihagyjuk. Fel kell rá készülni, nem ajánlott
betegen, testileg vagy lelkileg fáradtan nekikezdeni. A böjt idején
megújul a test és a lélek, méghozzá mély lélegzési technikák és
meditáció útján. Az éhezés olyan időszak, amikor megtagadjuk
magunktól az ételt. A leglényegesebb eltérés az éhezés és a böjt
között az, hogy a böjtnél lelki nyugalomra törekszünk, és az
esetleges éhséget tudatunkkal szabályozzuk: meditációval vagy
mély átéléses lélegzéssel. Sikeres teljesítését követően hatékonyabban vesszük majd észre testünk és érzéseink jelzéseit.
Slovak Health Club - Rastislav Bagita
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Privigyéről csupa arany
A Zselízi Franz Schubert Művészeti Alapiskola tanulói február közepén részt vettek a művészeti alapiskolák növendékei számára rendezett országos énekversenyen Privigyén. A Stančekova Prievidza
elnevezésű verseny 21. évfolyamán a zselízi növendékek nagyszerű
eredményeket értek el. A C kategóriában, a 13–16 évesek között Lea
Acsaiová és Angelika Radovčičová aranysávos lett, a D kategóriában
a 17–25 évesek között Peter Vrba nemcsak aranysávos minősítést
nyert, hanem ő lett a kategória abszolút győztese, és megkapta a
Matica slovenská különdíját is. A nagyszerű teljesítményért elismerés jár mindhárom tanulónak és felkészítő tanáruknak, Horváth
Dianának is. Annál inkább, mivel a tanulók első ízben szerepeltek
a versenyen. „Erre az országos versenyre első alkalommal mentünk
el, főleg tapasztalatszerzés céljából. Eredményeink több mint kielégítőek, tekintettel arra, hogy nagyon igényes versenyről van szó. A
kötelező előadandó zeneművek között szerepel a verseny privigyei
névadójának, Ladislav Stančeknak egyik szabadon választott darabja is. Növendékeink nagyon jól szerepeltek. Mivel néhányuk konzervatóriumban akarja folytatni tanulmányait, javukra vált, hogy
bemutathatták tudásukat a zsűrinek, melynek soraiban a szlovákiai
zenei élet kiválóságai foglaltak helyet, köztük a híres operaénekes,
Martin Babjak is.” A zselízi ének-szakos növendékeknek és tanáruknak ezúton is szívből gratulálunk. A Franz Schubert Művészeti
Alapiskola zenei részlegének tanulói legközelebb a Ping Song és Az
iúság énekel elnevezésű kórusversenyeken méretik meg magukat.
(ik)

A 2018-as költségvetésről

„Az idei évre kiegyenlített költségvetést hagyott jóvá a képviselőtestület, amely alapján a város 6 703 590 euróból gazdálkodik majd.
Az óvodákra 56 655, a művészeti alapiskolára 197 000, az alapiskolákra
1 786 079 euró jut, a kultúrára 146 730, szociális célokra 62 200, a
szervezési feladatokra pedig 152 946 euró szerepel a költségvetésben. A művészeti alapiskola 197 000 euróból gazdálkodik majd, az
alapiskolákra 1 786 079 eurós összeget fordítunk. Természetesen
a költségvetés nem dogma, amit az utolsó betűig be kell tartani.
Változhat az év folyamán – ha úgy hozza a helyzet – a városi képviselő-testület határozata vagy a polgármester költségvetési szabályok
értelmében hozott döntése alapján” – mutatta be az idei városi
költségvetés főbb adatait Monika Tomeková, a város közgazdásza.
A költségvetés alapján a város 471 ezer eurós többlettel gazdálkodik majd. A bevételek 5 185,7 ezer eurót tesznek ki, és hasonlóan a
kiadásokhoz 4 714,7 ezer euróval haladják meg a tavalyi számokat.
A város 1 728 900 eurósra tervezett tőkekiadásai a költségvetés
szerint 1 061 012 euróval haladják meg a bevételeket. Ezen belül a
környezetvédelmi beruházásokra 545 049, építkezésre 140 000, infrastruktúrára 516 500, gazdaságra 71 500, oktatásra pedig 332 000
eurót különítettek el.
(ik)
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Az idősek értékeltek,
választottak és terveztek

A Szlovákiai Nyugdíjasegylet
zselízi alapszervezete február
22-én tartotta évzáró közgyűlését a kultúrház nagytermében.
Napirenden volt a tavalyi év
értékelése, de mivel az alapszervezet vezetőségének megbízatási
időszaka is lejárt, az egész időszak
értékelése is. Az alapszervezet
városunk egyik legaktívabb, ha
nem a legaktívabb szervezete.
A 248-as tagságnak közel a
fele részt vett a tanácskozáson.
A rendezvény vendégeként jelen
volt Juhász András polgármester,
Csicsman Diana, a városi hivatal
szervezési és szociális-ügyi
osztályának vezetője, valamint a
szervezet járási tanácsának képviseletében Helena Valentová és
Eva Matúšová.
A megnyitó után a résztvevők
egy perc néma csenddel adóztak
tavaly elhunyt társaik emlékének. Šuchter Katalin, a szervezet
elnöke beszámolót tartott a tavalyi tevékenységről. Felsorolta

a különféle rendezvényeket, a
farsangi és szüreti szórakozástól
kezdődően, a sportnapon, tanulmányi kirándulásokon, a Föld
Napján szervezett társadalmi
munkán át egészen a zenés tevékenységig bezárólag. Arról is
tájékoztatott, hogy a város egy
klubhelyiséget bocsátott a szervezet rendelkezésére az egykori
szabadidőközpont épületében.
A tagság új vezetőséget választott, a régi-új elnökkel,
Šuchter Katalinnal az élen. Jóváhagyták az idei év tevékenységi
tervét, melyben szerepel egy, az
alapszervezet megalakulásának
20. évfordulója alkalmából
tartandó rendezvény is. A vitában felszólalt a polgármester is,
aki nagyra értékelte az időseknek a város érdekében kifejtett
munkáját. Megígérte, hogy a jövőben is támogatja majd a szervezetet, főleg, ha olyan lelkesen
kérik, mint legutóbb – énekkel.
(ik)

Mézes Árpád kiállítása
Esztergomban

A megszokottnál több zselízi arcot láthattunk február 10-én az
esztergomi Andrássy utcai Olvasókörben. A többrendeltetésű teremben a zselízi—komáromi Pengő zenekar nem számít idegennek:
rendszeresen húzzák itt a talpalávalót a táncházban. Az esztergomiak
azonban csak most szembesültek azzal, hogy Mézes Árpád nem csupán a zenekar prímása, hanem elismert szobrász-restaurátor művész
is. Kiállítását (restaurátori munkájának tömör fotódokumentációját)
Dr. Farkas Veronika művészettörténész, a kiállítás kurátora nyitotta
meg. A rövid, de annál színvonalasabb műsorban a művészházaspár

Karnevál 2018

Alig ocsúdtunk, máris itt volt a farsang ideje, ami már hagyományosan a szórakozás, a vidámság, a jókedv jegyében zajlik. Idén is
megtartották az egyházi álarcosbált, amit a „Ne aggodalmaskodjatok, hol Isten, ott van minden” idézet jegyében tartottak. Több mint
száz gyermek találkozott a szentmisén, ahol az egész rendezvény
kezdődött. Utána a kultúrházba vonultunk, amely megtelt hercegnőkkel, kalózokkal és rengeteg más jelmezzel. A gyerekek zene és
tánc mellett szórakoztak, amíg erejükből telt.
Köszönet jár mindazoknak, akik a rendezvényt szervezték, támogatták anyagilag vagy díjakkal, ajándékokkal, süteménnyel, vagy bármi
más módon. A cél az volt, hogy a gyerekek jól szórakozzanak, élményekkel gazdagodjanak – mindegyikük nagy izgalommal és örömmel készült az eseményre. Reméljük, ha Isten megsegít, a jövőben is
folytatódik e szép hagyomány.
A hálás szülők

gyermekei: Angéla, Attila és Mátyás léptek fel. Igyekezni kellett a
kiállítás-megnyitóval, mert már ott toporogtak az esti táncházba
érkezők, ahol ezúttal is a Pengő zenekar muzsikált.
–hg–
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460 ezer euró a szelektált hulladékgyűjtés bővítésére
Városunkban a napokban kezdik
megvalósítani azt a projektet,
amelynek köszönhetően jelentősen növekszik a biológiailag
lebomló hulladék (kertekből,
parkokból, temetőkből gyűjtött
biohulladék)
osztályozásának
kapacitása, valamint javulnak a
nagyméretű hulladék, a használt
étolajak és zsírok osztályozásának lehetőségei is. Az önkormányzat Az osztályozott-hulladék
rendszerének bővítése Zselíz
város területén projekt keretében
olyan berendezéseket vásárol,
amelyek lehetővé teszik az
említett hulladék, valamint az
építkezési törmelék osztályozási kapacitásának növelését.
„A város vissza nem térítendő
támogatásból vásárol biológiailag lebomló hulladék tárolására

alkalmas edényeket, rotációs sajtolást végző gyűjtőautót, horgas
konténerszállítót, valamint biohulladék, építkezési törmelék és
különféle osztályozott hulladék
gyűjtésére alkalmas konténereket” – tájékoztatott Haris Péter,
a városi vagyongazdálkodási és
szolgáltatási osztály vezetője.
A város a vasúti átjáró mögötti
területen biohulladék-feldolgozó üzemet létesített, ahol a lakosok egész évben, a nyitvatartási
időben ingyen elhelyezhetik a
biohulladékot és a nagyméretű
hulladékot. Illeték fejében helyezhetik el a gyűjtőudvaron az
építkezési hulladékot. Évente két
alkalommal, tavasszal és ősszel
az elektromos hulladékot, az akkumulátorokat, a káros anyagot
tartalmazó szemetet és csoma-

golást is átveszik. „A városi hulladékgazdálkodás infrastruktúrája
még mindig nem kielégítő, elengedhetetlenül szükséges gépek és
berendezések hiányoznak. Kevés
a zöldhulladékra, a nagyméretű és az építkezési hulladékra
alkalmas tároló. A projekt
megvalósításával éppen ezt a
hiányt szüntetjük meg, és egyúttal növeljük a biológiailag
lebomló osztályozott hulladék
mennyiségét is” – tette hozzá a
városi hivatal osztályvezetője. A
város a projekt keretében 463
ezer eurós támogatást kap.

Minden háztartást ellátnak
egy biohulladék gyűjtésére
szolgáló 240 literes edénynyel, amelyben füvet, falevelet,
ágakat, gyomot, valamint kerti
fahulladékot
helyezhetnek
el. Az egyetlen követelmény,
hogy a hulladékot megfelelően
kis méretben kell elhelyezni az
edényben. A konyhai hulladékot higiénés okokból tilos az
edényben tárolni, az ételmaradékot továbbra is a háztartási
hulladék tárolására szolgáló
kukákba kell dobni.
(ik)

Újabb pályázat valósul meg

A városi képviselő-testület tagjai február 13-án, kedden a városi hivatal tárgyalótermében találkoztak 44. rendes ülésükön. A városatyák hozzászólások nélkül jóváhagyták az a javaslatot, miszerint
Az osztályozott hulladék rendszerének bővítése Zselíz város területén
elnevezésű pályázattal kapcsolatban felmerülő esetleges kötelezettségekért a város biankó váltóval vállaljon kezességet. A tervezet
ismertetéséből kiderült: a város mint kedvezményezett köteles
megfelelő biztosítékot adni a támogatásból vásárolt eszközökre, és
néhány ilyen eszköz esetében a váltó kiírása a biztosíték kézenfekvő
módja. A város benyújtotta a pályázat első kifizetési kérelmét. Az ennek nyomán folyósított összegből 2000 db szelektívhulladék-tárolót
vásárol majd, a biztosíték formájának jóváhagyása azonban feltétele
annak, hogy folyósítsák a támogatás első részletét.
Az eredeti napirendet a képviselők egy további ponttal egészítették ki: a főellenőr tevékenységéről szóló beszámolót a testület
tudomásul vette. Az általános vitában a képviselők a város aktuális
beruházásaival foglalkoztak.
(šh)

A Mikulčan polgári társulás idén is folytatja rendkívül gazdag tevékenységét. A társulás tagjai és szimpatizánsai az újévet az általuk
szerevezett szilveszteri bálban kezdték, február elején megtartották
a hagyományos közösségi disznótort, majd a bálidény végén mikolai
bált rendeztek a zselízi kultúrházban.
(ik, foto: OZ Mikulčan)

A tél elején a helyi gimnáziumok udvarának Sacher utca melletti részén
workout pályát létesítettek. Az évszakra és az időjárásra való tekintettel
az elmúlt hónapokban az érdeklődők még nem igazán tudták használni
a pályát, bár néhány vállalkozó szellemű tornász már kipróbálta az új
elemeket.
(fotó: šh)

Újabb területen épülhetnek házak?
Lehetséges, hogy az önkormányzat által családi házak építésére kijelölt Posta utcai telek mellett a város további területén kezdődhetne el
ilyen jellegű építkezés. Családi házak építésére vonatkozó javaslattal a
helyi Euro Energy Slovakia vállalat állt elő, amely a Nyári utcában szeretne feltételeket kialakítani az építkezésre. Juhász András a javaslattal kapcsolatban elmondta, hogy a város támogatja a magánberuházók ilyen jellegű kezdeményezéseit, így nincs komolyabb akadálya
annak, hogy a vállalat beleegyezést kapjon az önkormányzattól
tervei megvalósításához. A javaslat szerint a szabadtéri színpadhoz
vezető utcában a bringapark mellett 23 telket mérhetnének ki családi
házak építésére. Az
ilyen jellegű építkezés azonban hosszú
távú feladat, amely
esetében a tervezés és
engedélyeztetés több
időt vesz igénybe,
mint maga a megvalósítás. Ezért, még ha
minden körülmény
kedvező lesz is, egy
ideig még biztosan
várnunk kell. (ik)
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időt és lelki erőt igényel
– Igen. Ezek olyan témák, amelyek a középiskolásokat nem érdeklik, de csupán addig
a pillanatig, amíg személyesen nem válnak
érintettekké. Ha valaminek tétje van, az ember a valós életben találja magát, és engem
fokozatosan elkezdett érdekelni. Kezdtem
bekapcsolódni a vitákba, és vágytam arra,
hogy valamit jobbá tegyek. Alexander Tóthtal,
akivel korábban közösen intéztük a bringapark
ügyeit, ismét találkoztak útjaink. Megkérdezte,
nincs-e kedvem képviselőnek jelöltetni magam,
és segíteni a városnak. Belevágtunk, és idővel
bejutottunk a képviselő-testületbe.
Milyen érzés a képviselő-testületben ülni?
– El kell mondanom: már volt időm megbánni,
hogy beléptem a helyi politikába. Rájöttem,
hogy lehet ugyan sok mindent jobban csinálni, de ehhez több, azonos meggyőződést valló
emberre van szükség. Tizenketten vagyunk, de
mindegyikünk másként látja a dolgokat. Ezért
hiába próbálok megvalósítani valamit, ha a
többiek nem támogatnak ebben.
Kívülről az emberek teljesen másként látják a
dolgokat, mint mi, de ez azért van, mert nem
érdekli őket. Nekik mindegy, mi történik itt,
számukra a kijavított utak a fontosak. Az sem
érdekli őket, hogy az utak 3 millióba kerülnének, és a város éves költségvetése 5,5 millió.
Ha hitelt vennénk fel, 20 éven át semmi mást
nem tehetnénk, csak törleszthetnénk. Talán a
szemétkihordás sem működne, de az utak fel
lennének újítva.
Nem lehet most utolérni azt, amit 20–30 évig
elhanyagoltunk. Ez az igazság. De ez a kifogás
ma már nem állja meg a helyét. Mentegetőzünk, hogy nincsenek felújítva az útjaink, mert
a csatorna-hálózat kiépítésére várunk. Ez idén
sem lesz meg, és ismét töredezett, és egyre töredezettebb utakon járhatunk.
Ez nem hangzik túl optimistán. Azt akarja ezzel mondani, hogy nem indul a legközelebbi választásokon?
– Azt akarom ezzel mondani, hogy nem egyszerű akarni valami jót tenni és egyúttal ismerni
a valóságot, amely ezt nem engedi, és ugyanakkor őszintének lenni a választópolgárokhoz,
akiket ez a részlet nem érdekel, csupán az, hogy
lámpák világítsanak, a járdákat kijavítsák, az
óvodák működjenek. Ami a jelöltetésemet illeti, az igazság az, hogy még nem döntöttem el,
indulok-e a választásokon.
Olyan érzése van, hogy a város nem halad
jó irányban?
– Úgy fogalmaznám meg, hogy az emberek
kézzelfogható eredményeket várnak. Nincs
szükségük nagyzó dolgokra óriási pénzekért.
A kis, kézzelfogható dolgok többet jelentenek
nekik. Ám ha fél millióért három utcában
újraaszfaltozzuk az úttestet, a negyedik utca
lakója joggal kérdezheti, miért nem újítottuk
fel az ő utcáját is, hiszen ugyanúgy fizeti az
adót. Nem jó, ha az egyik polgárnak javítja a
város az életkörülményeit, a másiknak pedig
nem, ugyanakkor mindketten fizetik az adót.
Tudom, hogy egyszerre nem lehet mindent

győzni. De itt évtizedekről beszélünk.
A lakosság körében pozitív visszajelzéseket hallani a város tevékenységével kapcsolatban.
– Igen, az embereknek tetszik a közvilágítás,
egy lépést jelent előre, és mindenki hasznára
van. Az is jó, hogy megjavítottak és akadálymentesítettek néhány járdát. Amikor a babakocsit tolom, nem kell emelgetnem, szépen
tudok haladni. Ezek azok a kis dolgok, amelyek
örömet szereznek az embereknek, és javítják
életminőségüket.
Nem gondolja, hogy egy új beruházás és a
városközpont beépítése egy pozitív fordulat kezdete lehet?
– Lehet, de... Már ma is gond, hogy
nincs, aki dolgozzon. Ha jön is egy új
munkahelyteremtő beruházó, abból
nem lesz boom. Ha új lakások épülnének, azokba inkább az egyelőre szüleiknél lakó fiatalok költöznének be,
nem azok, akik itt munkát vállalnak.
Nem állítom, hogy senki nem jönne,
csupán nem gondolom, hogy valaki
Zselízre jönne munkát vállalni. Itt
nincs, aki dolgozzon. Aki akart, már
dolgozik. A környéken több vonzó
munkahely is van. Innen az emberek
elmennek, nem jönnek. Mit tud Zselíz felkínálni? A város központjában
egy bevásárlóközpont épül. Ez talán
kellemesebbé és gazdagabbá teszik
az itt élő és élni akaró emberek életét.
Zselíz elszalasztotta a lehetőségét. Az
ipari park már rég állhatott volna. A
lehetőséget elszalasztottuk, sajnos...
Ez sem hangzik derűlátóan. A lakosok viszont a jelenlegi és a régi választási időszak
összehasonlításakor javulásról beszélnek.
– Igen, el kell mondanom, hogy jelentősen jobb
a jelenlegi tevékenység – függetlenül attól, hogy
most tagja vagyok a testületnek –, mint Bakonyi polgármestersége idején. Az emberek végre
látnak eredményeket. Meggyőződésem, hogy
polgármesterünk jó ember, aki jobbá szeretné
tenni városunkat. Ebben sohasem kételkedtem.
Nem tudok viszont azonosulni néhány ügy
intézésével. Néhány kérdésben más véleményen vagyok. Ugyanakkor az embereknek nem
számít a forma, ők eredményeket szeretnének
látni. És polgármesterünknek vannak eredményei.
Milyenek ön szerint a képviselő-testületben uralkodó viszonyok?
– A kollégák közt nem vagyok túl közkedvelt,
gyakran eljár a szám, és belekötök sok mindenbe. De vannak barátaim is. Úgy mondanám,
hogy vannak, akikkel jól kijövök, és vannak,
akikkel kijövök.
El kell mondanom, hogy néhány képviselő
kisajátít olyan eredményeket, amelyek a polgármester érdemei. Nem tetszik nekem, hogy
utólag hagyunk jóvá kiadásokat, valamiért
összeszorított fogakkal felemeltem a kezem, de
később aztán nem. Én ezt nem így képzelem.

Ami a viszonyokat illeti, szakmai síkon törekednünk kell a kompromisszumra. Úgy hiszem,
hogy ez a képviselő-testület jobban működik,
mint a korábbi. Szerintem jobb az együttműködés, a képviselők több kompromisszumot
tudnak kötni, és fiatalodott a társaság. De még
mindig nem az, amit szeretnék.
Amikor a testület fiatalodásáról beszél, főleg az ön érdeme. De ha bármi nem tetszik,
ön tud rajta változtatni.
– Igyekszem. Sokan ugyanezt mondják nekem.
És magam is tudom, hogy van értelme. De ha
az ember becsületes képviselő akar lenni, rengeteg idejébe és lelki erejébe kerül.

A világon semmi sem ideális, maga a világ
sem.
– A világ a pusztulás felé halad, mert a pénz
és rossz emberek uralkodnak. Elég ránézni az
erőműre és a környező erdőkre...
Kritikusan lépett fel a városi rendőrséget
érintő ésszerűsítő intézkedések ügyében
is...
– Igen. Meggyőződésem, hogy a városi rendőrségnek van megalapozottsága, és a jelenlegi
állapot elégtelen. Talán addig, amíg nem történik komoly baj. Tudom, milyenek a viszonyok
az állami rendőrségnél, és a városi közbiztonság szempontjából fontos lenne, hogy a városi
rendőrség napi 24 órában legyen szolgálatban.
Ezt szeretném elérni. Tudom, hogy a városi
rendőröknek nincsenek jó feltételeik, nem
pénzügyi szempontból, inkább a munkahelyi
klíma kérdésében.
Szeretne valamit hozzátenni?
– Fontos számomra, hogy jól menjenek városunk dolgai. Itt éltem le életem eddigi részét, és
továbbra is itt szeretnék élni. Azt akarom, hogy
gyermekeim, unokáim, családom és barátaim
is itt éljenek. Tudom, hogy a többiek is így
szeretnék, ismerem az embereket, hiszen postás
vagyok. Dolgozni akarok azon, hogy városunk
jobb legyen, és előre haladjon.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko
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Becsületes képviselőnek lenni rengeteg
Még középiskolásként felhívta magára a figyelmet, amikor a bringapark megalakulását
szorgalmazta. 2014-ben képviselő-jelöltként indult a helyhatósági választásokon, 608 pontot szerzett, és 2. helyettes lett. 2015 augusztusában ő lett a legfiatalabb képviselő. Postai
futárként dolgozik, nős, egy 15 hónapos fiú édesapja. Miroslav Kriška.
Talán nem is kell kérdeznem, hogy zselízie...
– Született zselízi vagyok, itt jártam alapiskolába is.
Mi szeretett volna lenni gyermekkorában?
– Mindenféle. Mint általában a kisfiúk. Tűzoltó, rendőr, minden fiút érdekeltek a szirénás
autók. De sohasem akartam képviselő és postás lenni.
Mivel foglalkozott?
– Már ötéves koromtól érdekelt a horgászat.
Dédnagymamám, aki több mint 70 éves volt,
elkísért. Keresztapámtól kaptam az első pecabotomat, amivel a vágóhíd közelébe jártunk,
ahol a vért engedték ki. Ez volt a hobbim.
Emellett, mint abban az időben minden fiú,
bicikliztünk és futballoztunk olyan pályákon,
amelyek ma már nem is léteznek. Például
a Sládkovič utcai tizenkét emeletes toronyház
mögött. Nagyszerű gyermekkorom volt.
Az alapiskola elvégzése után gimnáziumban tanult tovább?
– Igen. Szüleim nem voltak ezzel a döntésemmel megelégedve. Azt szerették volna, hogy
valami konkrét szakmát tanuljak, például a
kereskedelmi akadémián. Bevallom, lusta voltam korán kelni, hogy időben eljussak Lévára,
ezért a helyi gimnáziumot választottam. Nem
bántam meg.
Mint a zselízi gimnázium egykori diákját
biztosan nem örvendeztetik meg az iskola
diákszámmal kapcsolatos gondjairól szóló
hírek.
– Valóban nem. Amikor beléptem az első osztályba, mindkét osztályban 25 diák volt, tehát
az évfolyamban összesen 50 elsős volt. Ennek
fele lévai volt. Amikor kiálltam az iskolából,

már kevesebb elsős volt. Évről évre látható volt
a létszámcsökkenés, de soha nem gondoltam
volna, hogy idáig fajul a helyzet. Megdöbbent
ez az érdektelenség, hiszen nem volt rossz ez az
iskola. Megtanított valamire. Úgy gondolom,
hogy az igazgató személyében rejlik a problé-

ma, abban, hogy nem igyekezett fejlődni. Hasonlítsuk össze, mennyivel kevesebb tanulója van a magyar tannyelvű alapiskolának
a szlovákkal összehasonlítva, mégis több
kilencedikes jelentkezik a gimnáziumba. Ez
azt jelenti, hogy valahol gond van.
A zselízi bringás közösség és kerékpáros
akadálypark építésével vált ismertté. Már
a gimnáziumi évek során is foglalkozott
a témával?
– Azért foglalkoztunk vele, mert érdekelt,
és sikerült is elérnünk valamit. Ugyanakkor
személy szerint nem voltam aktív versenyző,
ráadásul – és ezt sokan nem tudják – nem is
voltam sem elnöke, sem vezetőségi tagja az
Ironsheep Crew polgári társulásnak. Csupán
egyik alapító tagja. Azért kötődik a nevemhez,
mert az elnök, Martin Sýkorčin a városon kívül
tanult, és engem bízott meg azzal, hogy a társulás összes hivatalos ügyét intézzem.
Nagy társaság voltunk, sok fiú és néhány lány,
felépítettünk egy művet, hosszú ideig viaskodtunk vele, de azóta sok minden megváltozott.
Felnőttünk és rájöttünk, hogy nincs senki, aki
a nyomdokunkba lépne. A kerékpározás iránti
lelkesedés alábbhagyott, a mai fiatalság olyan,
hogy ha nem teszel meg valamit helyettük, ők
maguk sem teszik meg. Mi nem a magunk számára építettük a bringaparkot. A fiatalabbaknak nem akaródzik még törődni sem vele.
Néhány nagy futballhagyományokkal
rendelkező községben gondot okoz iúsági csapatot állítani, mert a fiúkat nem
érdekli a labdarúgás. Ön szerint mivel
magyarázható ez?
– A fiataloknak más az érdeklődési köre.
Amikor építettük az akadályparkot, nem
volt általános, hogy okostelefon legyen
a zsebünkben, más prioritásaink voltak.
Ahogy megfigyeltem, a mai fiatalságot
inkább a virtuális dolgok érdeklik, mint a
kézzel foghatóak.
Milyen állapotban van a bringapark
jelenleg?
– Minden általunk épített elem a helyén
van. Viszont nincs karbantartva, és benőtte a gaz.
Nincs rá esély, hogy akadna valaki, aki
törődne a területtel?
– Talán. Nem zárom ki. De legalább kéthárom olyan fanatikus őrültre lenne szükség, mint mi voltunk. Örülnénk, ha valaki
törődne a pályával, szívesen segítenénk
neki. Amikor mi kezdtük, középiskolások
voltunk, és jelentősen több időnk volt. Most
dolgozom, családom, kisgyermekem és ráadásul képviselői teendőim is vannak...
Mivel foglalkozott a gimnázium elvégzése
után?
– Főiskolára mentem, de az első matematika-

előadás után úgy éreztem, hogy ez nem nekem
való, és hazamentem.
Az első előadás után?
– Lusta voltam. 19 éves voltam akkor. Máig
bánom, hogy nem tartottam ki. Talán egy évig
munkanélküli voltam, próbálkoztam mindenfélével, biztosítással, különféle ideiglenes munkákkal, egy ideig a benzinkúton dolgoztam,
majd beléptem a postára, hogy egy hosszabb
ideig munkaképtelen alkalmazottat helyettesítsek. Garammikolát kaptam körzetként, de
a nyári szabadságok idején a többi körzetet
is kipróbáltam. Megszerettem ezt a munkát.
Akkoriban függetlenedtem, elköltöztem szüleimtől, és összeköltöztem a barátnőmmel – a
mostani feleségemmel.
Fél év elteltével a kolléga visszajött dolgozni, és

számomra már nem volt hely. Egy vagyonőrszolgálatban dolgoztam Léván, Gényén talán
fél évig, amikor egy szép májusi nap felhívott
volt kollégám a postáról, hogy üresedés van a
futároknál. Gondoltam, jobb futárként, mint
vagyonőrként dolgozni, beadtam a felmondást,
és 2014 májusától a futároknál dolgozom. Valóban érdekel ez a munka.
Mikor kezdett érdeklődni a helyhatósági
politika iránt?
– Még a bringapark ügyeinek intézése során,
amikor sorra jártam a hivatalokat, és megfigyeltem az ügyintézés menetét. És amikor a
városi képviselő-testületben a bringapark jóváhagyása volt napirenden, az egyik képviselő 7,5
ezer eurós éves bérletet akart megszabni. Erre
felállt Martosy Péter, és azt javasolta, hogy
ennek az összegnek az egy százaléka legyen az
éves bérlet.
Akkor kezdődött. Dühös voltam, és nem értettem, hogy lehet néhány képviselő ilyen rosszakaratú tettvágytól lelkes fiatalokkal szemben.
Ekkor jött el a Facebook korszaka, ahol megalakult a zselízi csoport oldala, amelyen elkezdődött a közügyek megtárgyalása.
Ilyen módon kezdett érdeklődni a közügyek iránt?
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Javult a kiinduló helyzet
Városunk gazdasági helyzetét tekintve az elmúlt években
hosszú utat járt be. Mindanynyiunk szerencséjére ez az út a
kedvezőtlen állapotokból a jobb
felé haladt. A választási időszak
kezdetén a város nem volt képes
teljesíteni járulékfizetési kötelezettségeit, és kénytelen volt egy
természetes személytől pénzt
kölcsönözni. Sokak számára
nehéz és fájdalmas lépések következtek, ami a kiadásokat és
más intézkedéseket érintette.
Ezek következtében a város
több alkalmazottja elveszítette
munkáját, másoknak a fizetése
néhány hónapra a minimálbér
közelébe csúszott vissza. Meglett
azonban e lépések eredménye.
A város gazdasági helyzete
fokozatosan rendeződött, és a
gazdaság globális élénkülésével
összhangban tovább javult. Az
ésszerű gazdálkodásnak, az
adóbevételek növekedésének és
a hitelkonstrukciók átcsoportosításának köszönhetően az

önkormányzat saját, nagyobb
volumenű beruházásokat is
megengedhetett magának.
Ez jellemezte a tavalyi évet
is, amikor a város a tőkekiadások terén 680 ezer eurót költött
beruházásra. „2017 legnagyobb
beruházása a labdarúgó-stadion
részleges felújítása volt 172 ezer
euró értékben. A felújítás keretében megújultak a szociális
helyiségek, a nézőtér, és további
munkák is megvalósultak, pl.
az épület nyílászáróinak cseréje,
az öltözőkbe pedig új bútorokat
vásároltunk. 14 ezer euró értékben bővítettük a közvilágítást
a Rákóczi utcai újonnan épült
lakóházak mellett, új játszótér
létesült a főtéren 34 ezer euróért, valamint a városi hivatal
melletti terület, a könyvtár
bejáratának környéke kapott
új arculatot 14 ezer euró értékben. A szódói városi hangszóró
felújítása 7 ezer euróba került.
A T18-as tornaterem egyik helyiségét 9 ezer euróért sikerült

felújítanunk, 4 ezer euróért
alakítottuk át a tornaterem szociális
helyiségeinek
fűtési
rendszerét, és a szolgáltatások házának hőszabályozására is ekkora
összeget költöttünk. A kultúrház
felszereltségét is növeltük – a
színpadon tűzvédelmi textíliákat helyeztünk el, kicseréltük
a több évtizedes függönyöket,
új hangtechnikát szereltük fel.
Összesen 20 ezer eurót költöttünk
a felújításra. Elvégeztük a Szent
Jakab tér felújításának első szakaszát, amely 87 ezer eurót vett
igénybe, és elkezdtük a magyar
tanítási nyelvű alapiskola udvarába vezető új bekötőút építését, valamint egy új parkoló
létesítését a területen 71 ezer
eurós költséggel. Erre a beruházásra azért van szükség, mert
a magyar gimnázium egykori,
jelenleg kihasználatlan épületében idén óvoda és bölcsőde
költözik” – tájékoztatott Juhász
András polgármester a tavalyi
év legfontosabb beruházásairól.

Hogy a helyzet javulása nem
csupán a véletlennek és a kedvező körülményeknek köszönhető,
arról tanúskodik egy független
szervezet gazdasági értékelése
is, amiről lapunk decemberi
számában is beszámoltunk. Az
INEKO intézet minden évben
értékeli az önkormányzatok
pénzügyi egészségét, ennek
alapján városunk szlovákiai
viszonylatban 138 város közül
a 28. helyen végzett, ráadásul
a Nyitrai kerületben a 3. helyet szerezte meg. Ha semmi
váratlan nem történik idén év
végéig, megállapíthatjuk, hogy
a választási ciklus végét nagy
beruházások jellemzik, melyeket a projektekből finanszírozott
fejlesztési tevékenységeken felül
nem kis részben saját erőből is
sikerült megvalósítani, közel 1,2
millió eurós költséggel. További
94 ezer eurót költ a város e
beruházások tervdokumentációira és mérnöki előkészületeire.
(ik)

Idén tatarozzák a magyar iskola tetőszerkezetét
Beruházásokra és azok előkészületeire előreláthatólag a város idén 1,7 millió eurót fordít, ami több mint kétszerese akár a tavalyi, akár a tavalyelőtti tőkekiadásoknak. A költségvetésben javasolt három tucat beruházás között idén találhatunk néhányezer eurós tételt, de akad több
tíz- vagy több százezer eurós beruházás is.
„Az idei beruházások közül kiemelném a Posta utcában, az erdészlak és az egykori
A város tervezett beruházásai 2018-ban
vágóhíd közötti területen tervezett családiház-építéshez szükséges infrastruktúra
kiépítését, amire 105 ezer eurót fordítunk. Kilenc 10-12 áras parcellát alakítunk ki
ezen a területen. Folynak a városi fürdő részleges felújításának 140 ezer eurós előkészületei, tervezzük a magyar alapiskola tetőszerkezetének tatarozását 300 ezer
euróért, és folytatjuk a Szent Jakab tér felújítását is, amire a költségvetésben 110
ezer eurót különítettünk el”
– tájékoztatott Juhász András
polgármester az idei év néhány nagyobb beruházásáról.
Mindezek mellett a város néhány uniós projekt sorsának
eldöntését is várja, amelyek
némileg megváltoztathatják a
költségvetésben meghatározott prioritásokat, ill. a jelenlegi erőforrás-elosztást. A városi
hivatal felújításának projektjét
már jóváhagyták, idén bejeződnek az előkészületek, és
megvalósul a beruházás. Döntések várhatók további pályázatokról is, mint pl. a
garammikolai óvoda bővítése, a T18-as tornaterem felújítása, hulladék-osztályozási eszközbeszerzés, kerékpárút- építés és a csatornahálózat befejezése. A nagyobb kiadásokon kívül néhány tízezer eurós beruházás is megvalósul a városban.
Ilyen pl. játszóterek építése, a kastély szociális berendezéseinek kiépítése, a DOS
lakóház energiaigényességének csökkentése, járdák építése Zselízen, Mikolán és
Szódón, valamint autóbuszmegállóhelyek felújítása. A kisebb beruházások közé
tartozik majd a magyar alapiskola konyhájának korszerűsítése, a Városi Múzeum
és a Franz Schubert Emlékszoba részleges felújítása, egy szabadtéri osztály kialakítása a szlovák alapiskola területén, a városi hangszóró felújításának folytatása és
egy sor további kis költségű javítás.
(ik)
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A Teplo GGE szívesen
együttműködik...
1→

a város jogi képviselője tette fel, aki szerint a néhány tízezer euróba
kerülő tanulmány elkészítésének csupán akkor van értelme, ha biztosított a város és a távhőszolgáltató együttműködése ez ügyben.
A Teplo GGE vállalat vezérigazgatójának kijelentése több mint
meggyőző volt. Rudolf Pradla tájékoztatta a megbeszélés résztvevőit
arról, hogy többek közt Szereden is együttműködnek a Slovgeoterm
vállalattal a geotermikus energia hasznosításának terén. E megújuló
forrás hasznosításában való elkötelezettségéről a zselízi üzem nevé-

ben is biztosította a feleket, és hogy kijelentésének megfelelő súlyt
adjon, nyilvánosan megígérte, hogy cége 5000 euróval támogatja a
tanulmány elkészítését. A város képviselői megelégedéssel fogadták
kijelentését, nemcsak amiatt, hogy ez az összeg a teljes költség egy
negyedét képezi, hanem mert az infrastruktúra tulajdonosának
egyértelmű támogatását jelenti a geotermikus energia hasznosítása
terén.
A polgármester felkérte Oto Halászt, a tanulmány elkészítésével
megbízott Slovgeoterm képviselőjét, hogy a képviselő-testület számára
készítsen egy listát a tanulmányt követő teendőkről és azok várható
költségeiről. Erre ígéretet tett, ráadásul szóban azonnal felvázolta a város várható feladatait. Véleménye szerint az előkészületek legkevesebb
két évet, komplikációk esetén jóval több időt vehetnek igénybe.
Ahogy Juhász András polgármester lapunknak elmondta, a munkaértekezlet meghozta a várt eredményt: lehetőséget nyújtott a felek
álláspontjainak tisztázására. Ezek nyilvánvaló egyezése előremozdította a helyi hőforrás kiaknázásának előkészületeit, és mivel a tervet
már a képviselő-testület is jóváhagyta, nincs akadálya a tanulmány
kidolgozásáról szóló szerződés aláírásának.
(ik)
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A javaslatot Sokol László és Baka
Lajos képviselő is méltatta azzal
az egyetlen kifogással, hogy
szerintük Zselízre nyeregtetős
házak illenek. A tárgyalás befejező részében az új zselízi beruházásokról is szó esett egy új
beruházó érkezése kapcsán. A
polgármester kijelentette, hogy

az újonnan érkező esetleges
beruházókat igyekeznek majd
a zöldmezősről a barnamezős
beruházások felé terelni, miközben két ilyen, már létező
gyártóterületet is megemlített
– a volt borüzemet és a bizsuüzemet.
(ik)

A szünetben újították fel
az iskolakonyhát

Az idei évre tervezett városi beruházások között szerepel a magyar tanítási nyelvű alapiskola konyhájának felújítása is. A munkálatokat a tavaszi szünidő idejére időzítették.
„Az iskolai konyha működésének ésszerűsítését szolgáló felújítási
munkákra 25 ezer eurót hagytak jóvá a költségvetésben. A felújítás
keretében kisebb építkezési beavatkozások történtek, kicseréltek né-

hány csövet és vezetéket, nagyteljesítményű sütő-főző-pároló berendezést és egy 100 literes főzőüstöt vásároltak. A konyhában mindeddig nem volt megoldva a páraelszívás, a szellőztetést ablaknyitással
oldották meg. A felújítás keretében ez a gond is megoldódott, az
irányított szellőztetés és a páraelszívás ezentúl korszerű berendezés
segítségével történik” – tájékoztatta lapunkat Haris Péter, a városi hivatal vagyongazdálkodási és szolgáltatási osztályának vezetője. (ik)

A bizottság a lehetséges
beruházásokról is tárgyalt
A városi képviselő- testület mellett működő építésügyi bizottság február végén Kovács Kázmér elnök vezetésével ülésezett. A
tanácskozáson szó volt a városi telkek eladásáról, a telkek vagyonjogi rendezéséről, valamint a Posta utcában tervezett családi házak
infrastruktúrájának építésével kapcsolatos tárgyi teher létesítéséről,
ill. városi telkek eladásáról.
A polgármester arról tájékoztatta a jelenlevőket, hogy egy 80 éves
hagyományokkal rendelkező német cég üzemet szeretne alapítani
Zselízen. A beruházást az egykori borüzem mögötti területen képzeli el. A megvalósítás esetén az üzemben 40 új munkahely létesülne.
Hozzátette még, hogy a Dynamik vállalaton és az Architekti zerozero stúdión kívül további
érdeklődő is bemutatta
javaslatát a városközpont
többrendeltetésű
létesítményeinek építésére. A
város, pontosabban Karolina területén tervezett
beruházás lehetőségeiről
egy
mezőgazdaságban Szó esett arról is, hogy petíciót kellene szervállalkozó dán társaság vezni annak érdekében, hogy megmaradjon
képviselője érdeklődött. a városban az orvosi ügyelet, amely a tervek
Szó esett arról is, hogy szerint júniusban megszűnik.
petíciót kellene szervezni
annak érdekében, hogy megmaradjon a városban az orvosi ügyelet,
valamint megoldást kell keresni a városon keresztül vezető országút
állapotára is. Nagy Géza alpolgármester tájékoztatott a csatornaépítési projekttel kapcsolatos legújabb fejleményekről.
(ik)

HÍRMONDÓ
Városi újság

2018/3, március, XIX. évfolyam

Ami a viszonyokat illeti, szakmai síkon
törekednünk kell a kompromisszumra. Úgy
hiszem, hogy ez a képviselő-testület jobban
működik, mint a korábbi. Szerintem jobb
az együttműködés, a képviselők több kompromisszumot tudnak kötni, és fiatalodott
a társaság. De még mindig nem az, amit
szeretnék.
(Bővebben a 4–5. oldalon.)

E megújuló forrás hasznosításában való
elkötelezettségéről a zselízi üzem nevében
is biztosította a feleket, és hogy kijelentésének megfelelő súlyt adjon, nyilvánosan
megígérte, hogy cége 5000 euróval támogatja a tanulmány elkészítését.

93701@pobox.sk

Z

SELÍZI

ára: 0,35 euró

Minden háztartást ellátnak egy biohulladék gyűjtésére szolgáló 240 literes
edénnyel, amelyben füvet, falevelet, ágakat, gyomot, valamint kerti fahulladékot
helyezhetnek el.

2

6

Februári önkorányzati ülés

A képviselő-testületben
főleg építészeti
kérdésekről
A városi képviselő-testület rendhagyóan
a hónap elején, február 6-án tartotta 43.
ülését. A napirenden a városközpontban
tervezett kereskedelmi központ építésével kapcsolatos ügy, pontosabban az
infrastruktúra építésének egyik feltételét
képező, tárgyi teher létesítéséről szóló
előszerződés jóváhagyása volt. A javaslatról, valamint a területen tervezett beavatkozásokról a városi hivatal vagyongazdálkodási és szolgáltatási osztályának vezetője, Haris Péter számolt be. Az előterjesztést
a testület jóváhagyta.
Mivel az önkormányzati ülést szorosan
az építési és pénzügyi bizottság közösen
tartott ülése után tartották, amelyen a városközpontban tervezett többrendeltetésű
épületek újabb javaslatát mutatta be az
egyik tervezőcsapat, az általános vitában
a képviselők visszatértek a témához. Az
Architekti zerozero tervezőiroda javaslatával és a LIDL mellett tervezett bevásárlóközpont külalakjával kapcsolatban a
képviselők és az egyik bizottsági tag nyilvánított véleményt. Polka Pál a szakmai
szinten vezetett tárgyalások fontosságát
hangsúlyozta, Miroslav Hasznos pedig
a tervezett bevásárlóközpont alakjával
kapcsolatos nemtetszésének adott hangot.
Megjegyezte, hogy a többrendeltetésű
épület éppen bemutatott javaslata nincs
összhangban a területrendezési tervvel,
hiszen a megengedett négy helyett öt
szinttel számol. Emellett azonban – ahogy
elmondta – a tervezet tetszik neki, ahogyan
a város igyekezete is az évtizedek óta üres
terület beépítésére. Felkérte a képviselőket,
hogy csak olyan javaslatot támogassanak,
amelyre évtizedek múltán is büszkék lehetnek.
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Év elején megkezdődött a zselízi fürdő területének tisztítása. A város dolgozói az első lépésben a sűrű bozótot távolították el, és a helyszínen készített deszkafedlapokkal takarták le a
kisebb aknákat.
(foto: ik)

A Teplo GGE szívesen
együttműködik a geotermikus
energia hasznosításában
A kivitelező, a város és a hőenergia-gazdálkodást kézben tartó Teplo GGE vállalat képviselőinek munkaértekezlete után a Slovgeoterm vállalat egy lépéssel közelebb került ahhoz,
hogy elkészítsen a városnak egy széleskörű geotermikusenergia-hasznosítási tanulmányt. A
felek március első napján találkoztak a városi hivatalban, hogy kinyilvánítsák álláspontjukat
a tanulmány kidolgozásával, valamint a geotermikus energia zselízi hasznosításával kapcsolatban.
Ahogy a polgármester kijelentette, a geotermikus energiának akkor van értelme Zselízen,
ha elsősorban lakások fűtésére, és csupán másodsorban más célokra használják fel. „Mivel a
hőenergia-gazdálkodás a Teplo GGE vállalat tulajdonában áll, a kérdést közösen kell megoldanunk” – tette hozzá Juhász András. A találkozó legfontosabb kérdése tehát az volt: hogyan
viszonyul a Teplo GGE vállalat a geotermikus energia hasznosításához. A kérdést Nyúl Péter,
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