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Požiar v bytovke

Na javisku chýbali detské a mládežnícke
tanečné súbory prichádzajúce z rôznych
kútov krajiny, čiže podujatie nemalo
prehliadkový charakter. Prezentované
však boli kvalitné produkcie v podaní
profesionálnych súborov... (Viac na 6. str.)

To, čo sa odohralo v tú tohtoročnú letnú
noc, si budú isto pamätať. Pamätať si ju
však budú aj ich susedia, najmä tí, ktorí
okrem prežitej traumy stále rátajú škody.
Hovorí sa, že podajú spoločnú žalobu, aj
keď je otázne, čo im prinesie.
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93701@pobox.sk
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ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur

Norbert Rák:

Mužstvo sprevádzajú rôzne zranenia, preto
sme sa ešte nevedeli ukázať v takej zostave,
ako na prípravných zápasoch.
Ale keďže snaha ani nadšenie nám
neubúdajú, verím, že to dokážeme a
posunieme futbal a šport na úroveň, akú si
Želiezovce zaslúžia.
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Júlové zasadnutie MsZ

Vyžrebovali kupcov
pozemkov na
Poštovej ulici

Dva projekty na kaštieľ úspešné
Pred rokom sme informovali o tom, že mesto
v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou
pripravuje viacero žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na rekonštrukciu kaštieľa
Esterházyovcov. Celkovo išlo o tri rozličné
projektové zdroje, pričom kombináciou z nich
získaných grantov by malo mesto uskutočniť
čiastočnú rekonštrukciu historického objektu.
Podporu získali dve zo žiadostí o nenávratný
finančný príspevok, v súčasnosti sa vylaďujú
detaily spojené s rozpočtom a financovaním
projektov.
Kaštieľ Esterházyovcov bol z viac desaťročí
trvajúcej hybernácie prebudený v minulom
volebnom období, už v ére súčasného
primátora Ondreja Juhásza. Okrem osadenia

okeníc bola vtedy obnovená sála, chodba a
malá miestnosť v prednej časti, ako aj sociálne
priestory v zadnej časti niekdajšej kúrie.
Pokračovanie sa očakávalo od vhodných
projektových výziev a úspešnej reakcii mesta
na ne.
Jedným z dvoch zdrojov, v ktorých bola
žiadosť mesta o grant úspešná, je tzv. nórsky
fond. Ide o grantový systém, v rámci ktorého
Nórsko, Island a Lichtenštajnsko prispievajú
na rozvoj rozvíjajúcim sa štátom EÚ výmenou
za výhody, ktoré im plynú z Dohody o
Európskom
hospodárskom
priestore,
zabezpečujúcej pre ne prakticky rovnaké
možnosti v oblasti voľného pohybu tovaru,
→3

Podľa
zaužívaných
zvyklostí
sa
v Želiezovciach v júli obyčajne nekoná
zasadnutie mestského zastupiteľstva, ak
si to nevyžadujú neodkladné okolnosti.
Tento rok bol výnimkou, a to až do takej
miery, že zasadnutie MsZ vo štvrtok 30.
júla zaznamenalo asi najväčšiu návštevnosť
občanov za ostatných niekoľko rokov.
Dôvodov mohlo byť niekoľko. Po uvoľnení
opatrení na zabránenie šírenia nového typu
koronavírusu bolo opäť možné zísť sa vo
veľkej sále domu kultúry vo veľkom počte,
program sľuboval hlasovanie o zmene
rozpočtu a v rámci toho o diskutovanej
prístavbe ZŠ s VJM a v neposlednom rade aj
verejné žrebovanie uchádzačov o pozemky
v novovytvorenej lokalite pre výstavbu
rodinných domov na Poštovej ulici. Podľa
diskusných príspevkov občanov značné
reakcie vyvolali aj vyjadrenia predstaviteľov
mesta
k
plánovanej
rekonštrukcii
Pionierskej ulice.
Poslanci v úvode rokovania bez väčších
diskusií schválili prijatie úveru vo výške
500 tisíc eur na financovanie investičných
akcií mesta, ktoré neboli v rozpočte mesta
na tento rok premietnuté. Poslanec Pavel
Polka poznamenal, že ide o 300 tisíc eur
na rekonštrukciu budovy ZUŠ a 200 tisíc
eur na realizáciu prístavby k starej budove
ZŠ s VJM.
Po schválení úveru MsZ pristúpilo
k schváleniu zmeny tohtoročného rozpočtu.
Ekonómka mesta Monika Tomeková
→2
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Vyžrebovali kupcov pozemkov na Poštovej ulici
1→

oboznámila prítomných so základnými charakteristikami zmeny
rozpočtu. Konštatovala, že zmena rozpočtu reaguje na zníženie
bežných príjmov najmä pre výpadky na podielových daniach,
znižujú sa aj bežné výdavky. Kapitálové príjmy sa znižujú pre posun
financovania jedného z projektov, kým kapitálové výdavky sa zvyšujú.
Predseda komisie ekonomiky Tibor Csenger poznamenal, že jeho
komisia v prvom polroku nezasadala, avšak ako predseda komisie
odporúča zmenu rozpočtu schváliť. MsZ zmenu rozpočtu schválilo,
podľa nej bude mesto v tomto roku hospodáriť s celkovými príjmami
a výdavkami vo výške 10 095 310,47 eur.
Jednou z atraktivít júlového zasadnutia MsZ bol predaj stavebných
parciel na Poštovej ulici. Že v meste je záujem o výstavbu rodinných
domov, dokazoval aj vysoký počet záujemov, preto pri každej
parcele bolo potrebné rozhodnúť o kupcovi žrebovaním. Samotné
žrebovanie vykonával právnik mesta Peter Nyúl za asistencie
poslancov Pavla Ivana a Ákosa Csonku. Stavebné pozemky si
môžu kúpiť títo záujemcovia: Marian Tóth, Zlatica Tršová, Jaroslav
Sednička, Tamás Lőrincz, Miroslav Tomek, Ladislav Benčík, Róbert
Šárik, Viktor Harangozó, Zuzana Zólyomiová. Po vyžrebovaní
9 záujemcov zastupiteľstvo vo svojom uznesení skonštatovalo,
že odpredaj pozemkov na Poštovej ulici sa uskutočnil v zmysle

schválených Zásad predaja mestských pozemkov a zobralo na
vedomie výsledok žrebovania. Následne MsZ vzalo na vedomie
aj správu o činnosti mestskej polície za jún. Pri tejto príležitosti
Tibor Csenger poznamenal, že by bolo potrebné preveriť križovatky
v meste, pretože niektoré sú pre dorastajúce kríky a konáre stromov
stále viac neprehľadné.
(ik)

Veľký záujem o veci verejné
Záujem verejnosti o júlové zasadnutie vyjadroval k téme kanalizácie na verejných asi 3,6 až 4 milióny eur. Hoci opravy ciest by sa
mestského zastupiteľstva bol mimoriadne veľký, fórach, zopakoval, že mesto pred časom podalo mali uskutočniť až po dobudovaní kanalizácie,
čo sa odrazilo aj v počte a rozsahu diskusných projekt na získanie nenávratných zdrojov na naša dobrá snaha bola vyčleniť prostriedky na
príspevkov v rámci všeobecnej
opravu tejto ulice už teraz. Ešte sme ani
diskusie ako posledného bodu
nezačali a už zaznamenávame protesty,“
programu. V rámci nej sa
– vyjadril sa primátor k požiadavkam
diskutujúci dotkli mnohých
diskutujúcich, aby jarky na Pionierskej
tém: rekonštrukcie mestských
ulici neboli.
komunikácií,
dobudovania
Jeden z obyvateľov bytovky na Ul. Ľ. Štúra,
kanalizácie, základných škôl,
kde v júli v jednom z bytov vyčínal požiar,
mestkých financií a podobne.
pripomenul ťažkú situáciu obyvateľov
Jarky a kanalizácie
postihnutého
vchodu
a
vyslovil
Veľký ohlas vyvolalo vyjadrenie
poďakovanie zasahujúcim hasičom.
primátora na predchádzajúcej
Primátor vo svojej odpovedi poznamenal,
schôdzi o užitočnosti jarkov
že v prípade potreby sa obyvatelia
na uliciach, ktoré v minulosti
môžu obrátiť na mesto so žiadosťou
plnili funkciu odvádzačov vody.
o jednorazovú sociálnu podporu.
Viacerí obyvatelia Pionierskej
Investičný deficit a potreby
ulice žiadali mesto o vyvíjanie
Tibor Csenger skonštatoval, že mesto
ešte väčšieho úsilia v prospech
má investičný deficiť 15 až 20 miliónov
V súvislosti s Pionierskou ulicou boli protichodné názory na opoduskutočnenia
investície
do
eur, hoci posledných 6 rokov je veľmi
statnenosť jarkov. Gordický uzol by mohlo rozťať realizovanie prodobudovania kanalizácie v meste.
úspešné v oblasti získavania nenávratných
jektu kanalizácie.
Vo svojich argumentáciách použili
prostriedkov z europrojektov, dokonca
oprávnenú nespokojnosť v tom zmysle, že ako dobudovanie kanalizácie celého mesta, vrátane jedno z najúspešnejších v Nitrianskom kraji.
obyvatelia časti mesta bez kanalizácie platia za Mikuly a Svodova s celkovým rozpočtom 7,8 Vymenoval niekoľko pripravených veľkých
likvidáciu odpadových vôd 4-5-násobok toho, miliónov eur, kde spoluúčasť mesta predstavuje projektov a dodal, že všetky investície, ktoré sú
čo občania mesta v odkanalizovanej štvrti. 480 tis. eur. Projekt bol vyhodnotený ako dnes spomínané, boli navrhnuté v programe
Jeden z diskutujúcich uznal, že mesto výsledok úspešný, avšak z hľadiska dostupných zdrojov rozvoja mesta, schválenom ešte v minulom
prideľovania prostriedkov na kanalizáciu nenávratného financovania sa ocitol tesne volebnom období. V súvislosti s projektom
nemôže ovplyvniť nad rámec toho, že podalo pod čiarou podporených investícií, čím sa kanalizácie povedal, že mesto na tom robilo
úspešný projekt. Preto ako alternatívne na ministerstve dostal do tzv. zásobníka intenzívne, pripravilo úspešný projekt,
riešenie navrhol, aby do dobudovania projektov. Ako taký by mal byť medzi prvými v konečnom dôsledku sa však často rozhoduje
kanalizácie sa mesto určitou časťou podieľalo podporenými projektmi v prípade alokovania v politických kontextoch, kde politická sila
na zvýšených nákladoch domácností bez ďalších zdrojov na účel financovania budovania nášho mesta často nepostačuje na opvlyvnenie
kanalizácie za vývoz odpadových vôd. Primátor kanalizácie. „Opravy všetkých mestských rozhodnutí.
Ondrej Juhász, ktorý sa už viackrát v minulosti komunikácií po dobudovaní kanalizácie by stáli
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Primátor: situáciu poznáme,
Pozemky na Poštovej
žiadame o viac trpezlivosti
ulici môžu byť prevedené Z mestských peňazí môže samospráva investovať len do vlastného
majetku, do cudzieho nie. Tento základný predpoklad v prípade
na nových majiteľov
viacerých, zatiaľ neuskutočnených investícií nebol splnený, preto je
Augustové zasadnutie MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach sa zišlo na svojom 18.
zasadnutí v stredu 26. augusta vo veľkej sále domu kultúry.
Hlavnými programovými bodmi bolo schválenie stavebných parciel
na Poštovej ulici, o predaji ktorých sa rozhodovalo na júlovom
zasadnutí MsZ. Zastupiteľstvo schválilo prevod parciel podľa návrhu
za jednotkovú cenu 15 eur za m2.
MsZ sa následne oboznámilo so správou o verejnej súťaži na
prednájom nebytových priestorov mesta, zobralo na vedomie
zápisnicu o otváraní obálok, súhlasilo s vyhodnotením výsledkov
zámeru mesta na prenájom nebytových priestorov a schválilo
uzavretie nájomnej zmluvy v dvoch prípadoch. Nebytový priestor
s rozlohou 38 m2 v dome služieb si zoberie do prenájmu záujemkyňa
z Tekovských Lužian, priestor s rozlohou 32 m2 v budove bývalého
CVČ na Mierovej 8 si prenajme Mestský športový klub Želiezovce.
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia
uznesení a správu o činnosti mestskej polície za júl 2020. (ik)

Dva projekty na kaštieľ...
1→

osôb, služieb a kapitálu ako v prípade členských štátov EÚ. Ďalším
možným zdrojom je program cezhraničnej spolupráce Interreg
V-A SK-HU, v rámci ktorého sa poskytuje nenávratná dotácia na
spoluprácu partnerov zo Slovenska a Maďarska, pričom súčasťou
projektu môžu byť aj investičné aktivity. Z rovnakých zdrojov bol
pred desaťročím zrekonštruovaný napríklad dom služieb.
Projekty riešia rekonštrukciu strešnej konštrukcie a
severovýchodného krídla kaštieľa, v prípade Nórskeho fondu
s nákladmi asi 780 tis. eur a spolufinancovaním 40 tis. eur,
v prípade cezhraničného projektu s celkovými nákladmi 480 tis.
eur a spolufinancovaním 24 tis. eur. Okrem investičných obsahujú
aj náklady na organizovanie rôznych podujatí v kaštieli v priebehu
trvania projektov.
(ik)

potrebné na niektoré rozvojové aktivity čakať. Vyhlásil to primátor
Ondrej Juhász v súvislosti s tým, že v ostatnom období zaznamenal
viacero otázok od občanov, prečo sa niektoré plánované investície
dodnes neuskutočnili. „V uplynulých týždňoch dostávam od ľudí otázky:
prečo nemáme vybudovaný chodník vo Svodove, prečo v Mikule sme ho
popri hlavnom ťahu vybudovali len v tomto roku, keď mal byť už dávno
hotový. Problémy sa začínajú už tam, že môžeme investovať len do vlastného
majetku. To je dôvod,
prečo napríklad nie
sú kryté autobusové
zastávky vo Svodove
aj na oboch stranách
hlavnej cesty. Predmetné
pozemky
nie
sú
majetkovo-právne
vysporiadané a kým
trvá tento stav, dopravný
inšpektorát
nepovolí
osadenie
zastávky.“
Primátor dodal, že
denne
dostáva
od
občanov
podnety
na zlepšenie stavu
a
vzhľadu
mesta.
„Situáciu
dôkladne
poznáme,
prevažnú
časť občanmi navrhovaných opatrení máme už dávno premietnutú do
rozvojového programu, mnohé investície sú už projekčne pripravené.
Väčšinou je to otázka zdrojov a priorít. Menej často dostávame návrhy
na riešenia, tie by sa nám často zišli oveľa viac, najmä preto, že naše
riešenia sú mnohokrát kritizované už v zárodku, keď sme ich ešte nestihli
ani poriadne prezentovať. Z tohto pohľadu by som rád požiadal občanov
o viac trpezlivosti.“
(ik)

Veľký záujem o veci verejné
2→

K otázke kanalizácie sa vyjadril aj bývalý
primátor Géza Nagy, ktorý sa dotkol aj témy
základných škôl. Poznamenal, že v roku 2006
bol vypracovaný projekt aj na rekonštrukciu ZŠ
s VJM, zastupiteľstvo však neskôr odhlasovalo,
aby bol podaný iba na slovenskú školu, a tým
sa začal nesúlad v rozvoji miestnych základných
škôl. Bývalý primátor a viceprimátor vyhlásil,
že v tomto prípade nejde o kompetenciu
manažmentu školy, ale mestského zastupiteľstva,
ktoré svojho času pri rozhodovaní o tom,
že mesto podá projekt iba na rekonštrukciu
slovenskej školy, pochybilo.
Pavel Polka za pochybenie považoval, že
v období, keď mal región svojich zástupcov vo
vláde, sa toho neurobilo viac. Okrem Pionierskej
ulice vymenoval ďalšie lokality, ktoré súrne
potrebujú rekonštrukciu, napríklad priestor
pred Mladosťou, chodníky, zastrešenie priestoru

pred domom smútku, námestie, kúpalisko,
komunikácie, kanalizáciu a školy. Súčasné
zastupiteľstvo a primátor doháňa to, čo bolo
niekoľko desaťročí zameškané, dodal na záver.
Školy opäť témou
Riaditeľka ZŠ s VJM Anikó Máté skonštatovala,
že stav školských objektov nie je kompetenciou
danej školy, ale mesta. Predstaviteľom mesta
vyjadrila vďaku za doterajšiu ochotu pri
rekonštruovaní a zveľaďovaní objektov školy,
ako aj za odsúhlasenie pokračovania v podobe
prístavby. Pridala sa k nej aj predsedníčka
združenia rodičov pri škole Andrea Puksová.
Riaditeľka informovala o vynikajúcich
výsledkoch žiakov v rámci testovania piatakov
a zvýšení počtu tohtoročných prvákov oproti
minulému obdobiu. Na výzvu poslankyne
Marianny Šedivej oboznámila prítomných s tým,
že škola v prvých dvoch týždňoch prázdnin
organizovala letný tábor a že sa zapojili do výzvy

na projekt multikultúrnej výchovy. Riaditeľka
ZŠ Želiezovce Petra Tomašovičová povedala,
že letný tábor pre deti realizovali prakticky
celý júl, z toho 2 týždne v spolupráci mestom
a získali grant na organizovanie dvoch turnusov
aj v auguste. Zdôraznila, že aktivita a prístup
manažmentu školy sú mimoriadne dôležitými
prvkami pri dosahovaní stanovených cieľov.
Dodala, že ako riaditeľka rozhoduje o zásadných
otázkach autonómne a s plnou zodpovednosťou,
čo nie je vždy pozitívne vnímané, zato tento
prístup vedie k úspechom.
Primátor zareagoval na list s výzvou na
pokračovanie rekonštrukcie ZŠ s VJM, napísaný
z iniciatívy združenia rodičov. Podľa neho by
bolo omnoho účinnejšie, keby iniciátori pozvali
predstaviteľov mesta na dialóg a nie vypisovali
list s nedôstojným podtónom a zbierali podpisy.
Takto z celej záležitosti urobili politiku, a to
nebolo v prospech veci.
(ik)
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Následky nočného požiaru len tak nezmiznú
Stavanie výškových bytoviek prinieslo
výhodu úspory miesta a panelová
výstavba aj materiálu. Aj preto sa uplatnila
v uplynulých desaťročiach a priniesla
bývanie miliónom ľudí.
Okrem výhod má však aj svoje nevýhody
- väčší počet ľudí zdieľa nielen priestor,
ale aj prípadné problémy, či dokonca
nešťastia a katastrofy. A pravdepodobnosť
vzniku takýchto situácií býva úmerná
miere výskytu problémových osôb. Pre
množstvo ľudí je šťastím, ak sa im podarí
zabezpečiť pre seba a svoje rodiny bývanie
v požadovanej lokalite, málokto však má
možnosť vybrať si svojich spolubývajúcich
- susedov.
„Zobudila som sa po druhej hodine, pretože
som začula výbuch. Vtedy som ešte nevedela,
že to vybuchlo susedom okno. Vybehla som
na balkón, videla som dym a na ľavej strane
pod nami som videla oheň šľahajúci z okna.
Zobudil sa manžel, povedala som mu, že je
požiar. Zľakli sme sa, bolo to ako zlý sen.
Odísť sme nemohli, na schodisku bol taký
dym, že sa nedalo vidieť ani dýchať. A tak
sme museli čakať v byte s tromi deťmi,
osemročným synom a šesť a dva a polročnými
dcérkami. Hasiči začali hasiť, susedia boli
vonku a pán Javorka upozornil hasičov, že
sme ešte v byte,“ spomína si na noc z 22.
na 23. júla Marianna Kotasz, obyvateľka
siedmeho, najvyššieho poschodia paneláka
na Ul. Ľ. Štúra. Hoci od požiaru už prešiel
celý mesiac, ešte stále cítia zápach.
Požiar vznikol na piatom poschodí, v
kuchyni bytu, ktorý obýva matka so synom.

Výhovorke, že požiar spôsobila mačka,
ktorá prevrhla panvicu s rozpáleným
olejom, uveril asi málokto, bola však
dobrým titulkom v bulvárnych médiách.
Napokon, zohrievanie oleja na sporáku v
takú neskorú nočnú dobu čo-to napovedá
o životnom štýle obyvateľov bytu.
„Hoci som bol na druhej strane bytu, vo
svojej spálni, výbuch ich vákuového okna ma
okamžite prebudil. Zobudil som sa do dymu,
v ktorom nebolo nič vidno, dusil som sa.
Nahmatal som lampu pri posteli, prešiel som
meter aj pol od postele k balkónovým dverám,
ktoré boli napoly otvorené. Potreboval som
to predýchať. Vonku blikali majáky, hasiči
už rozťahovali hadice, bolo mi jasné, že je
požiar. Potom som sa snažil otvoriť dvere,
ale ísť von bolo nemožné. Práve vtedy začali
hasiči s hasením a od tej pary sa zdvihol aj
čierny dym z umelých hmôt, ktoré horeli v
bytovom jadre. Premýšľal som, že pôjdem
na strechu. Ale potom som začal hľadať svoj
mobil, aby som zavolal svojho brata. Nebolo
to ľahké v tých napätých chvíľach, nie je to
ako vo filme. Hasiči mali masky, čerpadlá
bežali na plný plyn, snažil som sa kričať,
no hasiči ma nepočuli, myslel som si, že
vyhodím von stoličku. Brat prišiel a povedal
hasičom, že hore sú ešte ľudia,“ - povedal
Gabriel Javorka, ktorý býva priamo nad
bytom, v ktorom vznikol požiar.
Okrem neho a rodiny Kotaszovcov sa na
horných poschodiach nachádzala hlboko
spiaca pani, ktorú bolo treba zobudiť.
Hasiči medzitým vykonali evakuáciu
obyvateľov aj z vedľajších vchodov, ako
útočisko pre nich slúžil na tento účel
pristavený autobus. Desiatky ľudí
zobudených zo spánku, z ktorých
mnohí ešte pred chvíľou ratovali
vlastné životy i životy svojich rodín
a nemali čas myslieť na svoj majetok,
teraz sledovali prácu hasičov.
Hasiči ukončili zásah pred siedmou
hodinou ráno. V postihnutom
vchode bolo množstvo vody, dymu
a nepríjemného zápachu. Niektorí sa
pobrali dospať noc k svojim známym
a príbuzným, iní sa vrátili do svojich
príbytkov upratovať a zachraňovať,
čo sa dalo. Bez dodávky vody a
elektriny.
Okresný riaditeľ Hasičského a
záchranného zboru v Leviciach
pplk. Ing. Miroslav Rapčan: „Požiar
bol nahlásený pred druhou hodinou
ráno, na miesto udalosti bola
vyslaná jednotka z hasičských staníc
Želiezovce a Levice. Keďže išlo aj o
evakuáciu osôb z inkriminovaného
a susedného vchodu, na miesto bol

vyslaný aj evakuačný autobus z Nitry.
Požiar sa šíril horizontálnym a vertikálnym
smerom po celom priestore kuchyne až do
spoločného priestoru stúpacej inštalačnej
šachty rozvodných potrubí, kde došlo
k pretaveniu hlavného potrubia rozvodu
studenej vody. Následne unikajúca voda
zaplavovala nielen požiarom postihnutý byt,
ale aj byty pod ním až do momentu, keď bol
hlavný prívod do bytového domu uzavretý“.
Byt na piatom poschodí, v ktorom vznikol
požiar, bol poškodený ohňom, dymom
a vodou, byty pod ním väčšinou vodou,
najmä z deravého potrubia. Najviac
poškodeným však bol byt na šiestom
poschodí, v ktorom býva Gabriel Javorka.
Navštívili sme ho mesiac po požiari
a on stále pracoval na odstraňovaní
neporiadku.
„Tri týždne som býval v Štúrove, okná
som tu nechal otvorené, nech to tu dýcha.
Pršalo sem, prievan tu bol. A keby som teraz
pozatváral okná, odišli by ste a o chvíľu by
ste sa vrátili, cítili by ste to znova.“
V kúpeľni a najmä na WC stále cítiť
zhoreninový zápach. Čerstvá maľovka
na mieste spájajúcim plafón s priečkou
bytového jadra praská, pretože časti jadra,
ktoré boli vystavené vysokej teplote, stále
pracujú. V kuchyni sa stále pracuje a len
postupne sa dostáva do normálneho stavu.
„Kuchyňa
bola
totálne
zadymená,
nepoužiteľná. Kuchynská linka i veci v
skrinkách a šuplíkoch boli čierne. Myslel
som si, že ich opláchnem a bude to. Ale
nie. Všetko som nanosil do vane a drhol
centimeter po centimetri. To som robil 6 dní.
Hneď po požiari tu bol veľký vysávač jednej
firmy, ktorým všetko odsávali. Všetko, do
poslednej žiarovky. Čo nešlo vyčistiť, koberce,
závesy, ide von.
Poisťovňa uhradí len to, čo sa nedá umyť. S
bratom sme umývali nábytok, ale aj fasádu
zvonka. Nikto iný by to neurobil, Nepomohlo
ani bytové družstvo. Len brat.“
Tí, ktorí bývajú pod vyhoreným bytom,
utrpeli tiež značné škody, ktoré im
spôsobila stekajúca voda. Ako však uviedli,
vytopení zažili zo strany neporiadnych
susedov už viac. A viacerí obyvatelia sa
sťažovali aj na ich hlučnosť a rôzne scény
pod vplyvom alkoholu.
To, čo sa odohralo v tú tohtoročnú letnú
noc, si budú isto pamätať. Pamätať si ju
však budú aj ich susedia, najmä tí, ktorí
okrem prežitej traumy stále rátajú škody.
Hovorí sa, že podajú spoločnú žalobu, aj
keď je otázne, čo im prinesie
Darmo, v bytovke si susedov nevyberáme.
Ale ani oni nás.
Števo Hečko
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Želiezovčan rečníkom medzi ústavnými činiteľmi
V piatok 21. augusta sa na Šafárikovom námestí v Bratislave pred
budovou Univerzity Komenského za účasti najvyšších ústavných
činiteľov SR uskutočnila pietna spomienka a kladenie vencov
pri príležitosti 52. výročia okupácie Československa vojskami
Varšavskej zmluvy. K rečníkom popri prezidentke Zuzane
Čaputovej, predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi, predsedovi
vlády Igorovi Matovičovi a iných významných predstaviteľoch
politického a verejného života sa zaradil aj Želiezovčan Pavel
Polka, ktorý sa podujatia zúčastnil ako predstaviteľ Konfederácie
politických väzňov Slovenska. Vo svojom osobne ladenom
príhovore si zaspomínal na obdobie spred 52 rokov ako na prvú
konfrontáciu predstáv mladého človeka o živote s tvrdou realitou,
ale aj na rok 1989, kedy sa zreálnilo snaženie, za ktoré sa predtým
ocitol v radoch politických väzňov a kedy tieto udalosti pociťoval
ako rehabilitáciu za všetky útrapy, ktoré sa mu prihodili v ére
normalizácie. Za prejav sa Pavlovi Polkovi po skončení oficiálnej
časti pietnej spomienky osobne poďakovala prezidentka Zuzana
Čaputová.
(ik, foto: ev)

Jarky, školy, parkovanie témou verejnej diskusie v auguste
Pochvalu od svojich kolegov si vyslúžila Estera
Juhászová za zorganizovanie tohtoročného
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu.
Svoju vďaku tlmočil Pavel Polka aj primátor
Ondrej Juhász na augustovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva. V diskusii zasadnutia
svoje poďakovanie za zorganizovanie letného
tábora vyjadril mestu, vedeniu ZŠ Želiezovce
a osobitne učiteľke Klaudii Koncovej aj
viceprimátor Kazimír Kovács.
V ďalšej časti diskusie najviac rezonovali témy
z predchádzajúcich mesiacov – opodstatnenosť
budovania jarkov na mestských komunikáciách,
kanalizácia, stav verejných priestranstiev, stav
základných škôl, parkovanie v meste.
Ľudmila Pivarčiová navrhla vypracovať
prehľad o investíciách a ich zdrojoch, ako aj
o personálnom obsadení vedúcich funkcií
v školách a školských zariadeniach mesta od doby,
kedy ich mesto prevzalo. Takýto materiál podľa
nej poskytne vhodný podklad pre porovnanie,
najmä keď odpovie aj na otázky, ktoré napriek
svojej relevancii v debatách uplynulých týždňov
nedostatočne rezonovali: Prečo svojho času
mesto podalo projekt iba na jednu školu? Čo
bránilo tomu, aby mesto požiadalo o nenávratné
financovanie rekonštrukcie aj maďarskej školy?
Diskutujúca poukázala aj na to, že keď sa zo
všetkých domov na uliciach odvádza dažďová
voda na komunikáciu a tú nemá čo odvádzať,
vznikajú problémy, aké sa práve riešia u nás.
Upozornila aj na problémy s parkovaním
v Čínskej štvrti, ktoré sa môžu ďalej vystupňovať,
keď sa v súčasnom objekte ZUŠ otvorí materská
škola a jasle.
Primátor vyhlásil, že nebude hodnotiť udalosti
v minulých volebných cykloch, iba za „svoje“
obdobie, kedy mesto masívne investuje do
školských objektov. Ako príklad poznamenal, že
projekt rekonštrukcie a prístavby k budove MŠ
v Mikule je tesne pred realizáciou a vyčlenili sa

aj prostriedky na začatie rekonštrukcie objektu
ZUŠ, najmä na opravu 20 rokov zatekajúcej
strechy a prístavbu v ZŠ s VJM. Dodal, že mesto
má pripravený projekt úplnej rekonštrukcie
tohto objektu za 2,6 mil. eur, realizácia závisí
od toho, či bude taká projektová výzva, v rámci
ktorej sa investícia môže podporiť. Obyvateľov
ubezpečil: vedenie mesta nerozlišuje na
slovenské a maďarské, proste reaguje na výzvy,
úlohou mesta je byť na ne pripravené, mať
potrebnú projektovú dokumentáciu. Zároveň
ich požiadal aj o trpezlivosť, pretože realizácia
takýchto projektov od podania žiadosti po
dokončenie je mimoriadne vláčny proces.
„Vieme o problémoch, máme navrhnuté aj
riešenia. Za obdobie posledných rokov sme v meste
preinvestovali 6 miliónov eur. Lenže kým sa
akákoľvek myšlienka dostane do realizačnej fázy,
trvá obyčajne 3,5 roka. Napríklad od odsúhlasenia
výstavby obchodného centra po začatie prác
prebehli 3 roky a 3 mesiace, takmer celé volebné
obdobie. V prípade rekonštrukcie mestského
úradu to bolo 2,5 roka. Takisto kanalizácia sa
ťahá už roky. Výstavba stojí 7,2 milióna eur.
Na to z vlastných síl nemáme, nečakáme však
so založenými rukami,“ povedal primátor
a dodal, že mesto za odvádzanie dažďových
vôd platí vodárňam tisíce eur, za roky sú to už
státisíce. Z týchto prostriedkov za spolupráce
mesta a vodární bola nedávno vybudovaná
kanalizácia na Sládkovičovej ulici, podobným
spôsobom je v pláne Poštová a Hronská ulica.
Mestský projekt dostavby kanalizácie napriek
tomu počíta s celým mestom, vrátane Mikuly
a Svodova.
Pavol Ivan upozornil na potrebu modernizácie
mestského kamerového systému v súvislosti so
zničením mladého stromu na námestí. Primátor
ho ubezpečil, že riešenie problému je projekčne
pripravené, otázkou je len zaradenie do rozpočtu.
K téme kamier sa vyjadrila aj riaditeľka ZŠ Petra

Tomašovičová. Prítomných oboznámila s tým,
že na multifunkčnom ihrisku v areáli školy
opakovane dochádza k ničeniu majetku, pričom
škola si nemôže dovoliť financovať nekonečné
opravy zariadenia. Keďže multifunkčné ihriská
v areáloch škôl využíva aj verejnosť, bolo
by podľa nej potrebné prehodnotiť rozsah
zodpovednosti za tieto športoviská a pomohlo
by aj osadenie monitorovacích kamier.
Pavel Polka pozval prítomných na odhalenie
pamätnej tabule Jána Karola Esterházyho, ktoré
sa uskutoční 12. septembra o 15:00 hodine pred
kaštieľom.
(ik)

Graffity Jam 2020

Počas 11 rokov sa tu podobné podujatie
nekonalo, až v sobotu 18. júla 2020 bolo na
známom „Legal Place“ na Gaštanovej aleji
zorganizované z iniciatívy Erika Koperdáka
v spolupráci s Flow Control Shop Bratislava.
Zúčastnili sa ho sprejeri z Bratislavy, Nitry,

Levíc, Nových Zámkov, Partizánskeho, Trnavy
a iných miest. Erikova iniciatíva dala základ
pre úspešnú akciu, po ktorej zostali pekné,
miestami až umelecké diela. Po úspechu letnej
akcie je tu snaha pokračovať v usporadúvaní
ďalších podujatí aj v najbližších rokoch.
Erik Koperdák: „Týmto som chcel okrem
iného ukázať ostatným, že grafity nemusia
robiť len školopovinné deti, ale aj ľudia,
ktorí už majú svoje rodiny či firmy.“
Ondrej Peleš
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Festival: v „covidovanom” termíne, ale úderne
Dlho bolo otázne, či sa 54. ročník
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu
tento rok vôbec uskutoční, keďže pandémia

nového koronavírusu spôsobila
neistotu
v
organizovaní
všetkých masových podujatí.
Nakoniec vďaka predvídavosti
organizátorov
a
nemalej
dávke šťastia bolo už opäť
tradične želiezovské podujatie
zorganizované v najideálnejšom
termíne od 19. do 22. augusta.
Zmena termínu aj bezpečnostné
opatrenia spôsobili, že sme mohli
byť svedkami festivalu, ktorý sa v
mnohom vymykal zaužívaným
zvyklostiam. Na javisku chýbali
detské a mládežnícke tanečné
súbory prichádzajúce z rôznych kútov
krajiny, čiže podujatie nemalo prehliadkový
charakter. Prezentované však boli kvalitné
produkcie v podaní profesionálnych súborov,
ktoré programu dodali vyrovnane vysoký
štandard. A čo bolo dôležité pre návštevníka:
jednotlivé programy sa časovo neprekrývali,
nebolo nutné vybrať si z viacerých produkcií
a prísť tak o niektoré - kto to zvládol, mohol
si vychutnať úplne celý program.
Prevažnú časť organizačných úloh festivalu
pod hlavičkou Csemadoku si opäť zobrala
na seba Estera Juhászová s manželom
Alexandrom, ktorým pomáhal organizačný
výbor a množstvo dobrovoľníkov. Záštitu nad

podujatím prevzali splnomocnenec vlády
pre národnostné menšiny László Bukovszky,
primátor Želiezoviec Ondrej Juhász a
podpredseda Nitrianskeho
samosprávneho kraja Tibor
Csenger.
Organizovanie trojdňového
podujatia bolo povolené
pri dodržiavaní prísnych
bezpečnostných opatrení,
a tak pri vstupe cez jedinú
vstupnú bránu bolo povinné
rúško a dezinfekcia rúk a
zo strany organizátorov
neustále sledovanie počtu
vydaných lístkov z dôvodu
počtových limitov. Takmer

všekty podujatia sa uskutočnili
na voľnom priestranstve, kde
nosenie tvárových rúšok nebolo
povinné. Ako sme už naznačili,
popritom, že organizátorom
sa podarilo udržať, dokonca
aj zvýšiť kvalitu, programov,
účinkujúcich
aj
divákov
bolo tento rok menej ako po
minulé roky. Niektorí túto
skutočnosť priradili k pozitívam
podujatia, ktoré tým získalo
skutočný rodinný charakter.
Popritom nechýbal jarmok
ľudových
remeselníckych
produktov, ochutnávka vína,
gastropochúťky,
výstava
remeselníckych
výrobkov,
tanečný dom, spevácky večer,
ohňostroj, detské programy
a predstavenia, divadelné
predstavenie a podvečerné
rozhovory
na
nádvorí
kaštieľa, prvoproducentské
trhovisko či náročné tanečné
vystúpenia na hlavnom
javisku.
Spevácky večer zľudovelých
piesní vo štvrtok trval o

niečo dlhšie, lebo súbor Szőttes nemohol
prísť vystúpiť, po ohňostroji sa na pódiu
predstavil tanečný súbor Bartók z Budapešti.
V piatok vystúpila skupina Rév s Róbertom
Lakatosom a komorný súbor Generáció,
ľudová hudobná skupina Tarsoly a súbor
Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes, v sobotu
sa predstavil najprv Kincső a ich priatelia,
potom 70-ročný SĽUK prezentoval svoj
narodeninový program a napokon si diváci
mohli pozrieť program s názvom Rózsa Story
od formácie Urban Verbunk. Programy na
veľkom javisku vhodne dopĺňali podvečerné
diskusie a divadelné predstavenie na nádvorí
kaštieľa: v piatok mal prednášku o tancoch
z regiónu pod Medvešom András Takács.
v sobotu si záujemcovia mohli vypočuť
diskusiu Noémi Récseiovej s etnológom
Józsefom Liszkom o vzťahu ľudových tradícií
a modernity v rámci série diskusných večerov
želiezovskej moderátorky, Ákos Csonka
sa zas rozprával s bývalým predsedom
Csemadoku Bélom Hrubíkom. V detskom
kúte sa predstavili Netz Produkció, Detský
dom Triola, Kuttyomfitty Társulat, Paramisi
Társulat a v Maďarskom dome si záujemcovia
mohli pozrieť prekrásne produkty ľudových
remesiel v rámci putovnej výstavy Združenia
maďarských remeselníkov na Slovensku.
Organizátori CĽUF podali v uplynulých
rokoch svedectvo o svojej pripravenosti
každým rokom organizovania festivalu.

Tento rok dokázali, že dokážu flexibilne
reagovať na nové situácie, nečakané ťažkosti
a prekážky. Možno tohtoročný festival sa
v niektorých aspektoch vymykal zaužívaným
štandardom, možno však bude z toho čerpať
v budúcnosti. Napríklad podobne ako
v tomto roku, keď sa organizátori rozhodli, že
organickou súčasťou želiezovských festivalov
budú odteraz aj divadelné predstavenia. Aké
ďalšie pozitíva môže priniesť netradičný
priebeh tohtoročného festivalu, uvidíme
o rok. Dobrou správou je, že na to nebude
treba čakať 12, ale (snáď) iba 10 mesiacov.
Ladislav Levicky
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Občan ako mestský opravár a údržbár?
Poslanec MsZ Kriška mi v máji nechtiac
ale „pri vedomí“ nešťastne „podbehol“ na
fejzbúkovej stránke Sme Želiezovčania,
výhradou voči mojim ľudským a občianskym
právam. Ku Kriškovmu (fejzbúk): „Pán
Režo, vaše články sú bludy.“): Pán Kriška,
moju publicistiku „neriešte“. Vy máte právo
len nečítať ma.
Tak som si ho „odchytil“ a spýtal na
dôvody stavu „jeho Bike parku“ na bývalom
dopravnom ihrisku za amfiteátrom. Prišiel
jeho urazený protiútok ad hominem. K
mojej výzve („ultimátum“) poslancovi
Kriškovi (ŽS júl-august, 7,8): „V centre

Z pôvodných šiestich lavičiek na trase
MsÚ-Lidl, ostali tri. Pri osobnom stretnutí
s redaktorom Ladislavom Levickym
a šéfom mestskej polície p. Hanzom som
sa „dozvedel“, že na lavičkách sa vraj
„podpísal“ vietor. Jedna z nich, poskrúcaná
a polámaná, je zachytená v predošlom
spravodajcovi. Operátorky kamerového
systému údajne nezaznamenali útok
vandalov; jednu pri kine „vietor odfúkol“
úplne, hoc bola priskrutkovaná k zemi. Rád
by som vedieť, čo robí mestský policajt, keď
si myslí, že sa naň nik nedíva. Nevídam ich
v meste „po ich vlastných nohách“ celé dni

umiestnia namiesto poškodených nové
lavičky“ nemám „osobnú časť debaty“
a komunikácie za uzavretú, pretože po
mojej „investícii do mesta“ v sume 87 centov
(zmienený článok) ale bez efektu, čo sa ma
osobne „dotklo“, môj príbeh s lavičkami
pokračoval: Od začiatku roka boli vandalmi
zničené najskôr dve, neskôr aj tretia zo
šiestich lavičiek na pešej a cyklotrase medzi
MsÚ a Lidl. Ako mestského poslanca som
p. Krišku požiadal o výkon opatrení na
trase: MsZ-primátor mesta v lehote do 10
dní... Hodil som mu „udičku, ktorú vzal aj
s navijakom“. Nemyslel hlavou, ale egom:
že nie ukradnuté, zničené a poškodené
lavičky ale „mňa bude riešiť oficiálnou
cestou“...Vedel som, že ľudové: „Nebude zo
psa slanina ani z vlka baranina“ platí aj tu.
Rozhodnutý konať ako „len“ bežný občan,
opravy a údržbu som vykonal sám.
Na stav lavičiek som v marci upozornil
redaktorov Želiezovského spravodajcu.
V máji som kúpil chýbajúce skrutky,
podložky a matice na lavičkách a odovzdal
na sekretariáte primátora, ako podnet v
„dobrej viere“ že svojim podriadeným
zamestnancom MsÚ vydá úlohy a preverí
ich splnenie. Šlo o dobre mienený podnet
pre primátora, aby vo veci konal. O veci
som aj s pánom Gejzom Nagyom. K článku
(ŽS 7,8, str.2): „Chcem moderné mesto, nie
aby ma mali za opravára“: Pán primátor,
budujte mesto, na opravy a údržbu máte a
zamestnávate na to určené osoby.

a týždne. Vídavam ich rozvážať sa „ich“
autom.
Fotodokumentáciu svojej roboty (lavičky,
lampa) som postupne zverejňoval na
želiezovskej fejzbúkovej stránke (kde
došlo k „stretu“ s poslancom p. Kriškom)
a posielal redakcii mestského spravodajcu.
Odpočet: Opravil som vyvrátenú lampu
pri buste M.R. Štefánika (mesto si 140.
výročie jeho narodenia „nevšimlo“), doplnil
dávno chýbajúcu sedaciu dosku na lavičke
medzi lampami, zlepil rozštiepenú dosku

operadla lavičky za cukrárňou, zafarbil
všetky štyri lavičky pred MsÚ, doplnil
chýbajúce a pouťahoval uvoľnené skrutky na
ostávajúcich troch lavičkách (úsek MsÚ-Lidl).
Tie dve lampy majúce svietiť na Štefánika
dajte preč. Prekážali a prekážajú
pred aj po oprave najmä želiezovskej
multikulti
mládeži,
majúcej
tam
popoludňajšie a večerné zhromaždenia
„pod
záštitou“
mestskej
polície.
Kde nemôže (nevie či nechce) mesto, lebo
„autorita“ primátora ako riadiaceho
manažéra, nastupuje občan. Bez sťažnosti
na zastupiteľstve. Demokracia nie sú „kecy“
ale skutky plus osobná
a zdieľaná zodpovednosť
za veci verejné a spoločné
(mestský mobiliár).
Lavičky na chodníku
od MsÚ po Lidl nie
sú
prišraubované,
tie „vetry“ si s nimi
robia, čo chcú. Prácu
„mestského
opravára“
a náklady už v eurách,
nie centoch, venujem
mestu, v ktorom žijem.
Nič spoločné s voľbami,
tieto ambície nemám...
Záver: Aktívna ochrana a údržba
vonkajšieho mestského mobiliára je pre
mesto lacnejšia, než jeho výmena. Ak bude
znova treba, a ako tak sledujem je, ohláste
ma.
K 15. júlu (vydanie letného dvojčísla)
redakcia spravodajcu časť týchto info
už mala aj s foto dokumentáciou.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo
alias notorickyobcan

Informácia o využití finančných
príspevkov
Občianske združenie Mikulčan oslavuje tento rok 10. výročie svojho založenia. Prípravy na oslavu
výročia však, ako aj v celej našej spoločnosti, prekazil koronavírus. Z toho dôvodu sme museli
zrušiť stavanie mája, 10. ročník súťaže vo varení gulášových špecialít a podľa súčasnej situácie
sa nám nepodarí ani plánovaná Rozlúčka s letom, ktorú sme chceli usporiadať v auguste. Preto
sme sa rozhodli, že príspevky získané od našich členov a príspevky z 2 % z daní za minulý rok,
ktoré boli poukázané nášmu občianskemu
združeniu, využijeme na obmenu 8
kusov poškodených parkových lavičiek
v Mikulskom parku a na vyhotovenie
fotomapy Mikuly, ktorú sme už osadili pri
vchode do nášho parku. Aj touto cestou sa
chceme všetkým poďakovať za príspevky,
ktoré boli venované Občianskemu združeniu
Mikulčan a dúfame, že sa stretneme, keď nie
tento rok, tak o rok, na našich spoločných
podujatiach.
Správna rada
OZ Mikulčan
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Letné aktivity pre deti
V tomto roku prechádzajú náročným obdobím nielen deti, ale aj
ich rodičia. Tí, ktorí boli nútení v
priebehu roka predčasne vyčerpať
dovolenku a zostať so svojimi deťmi
doma, privítali možnosť prihlásiť
svoje deti do letných aktivít, ktoré
počas
prázdnin
organizovalo
mesto Želiezovce v spolupráci so
základnou školou. Pre deti bol
začiatkom júla pripravený denný
detský tábor, ktorého sa mohli zúčastniť v dvoch turnusoch. Pre veľký
záujem poskytlo mesto Želiezovce
v ďalších troch týždňoch možnosť
zúčastniť sa mestského letného tábora.
Bohatý program pozostával z náučných
exkurzií, zábavných a športových
aktivít v rámci mesta i z výletov do
blízkeho okolia.
V
spoločnosti
pedagogických
zamestnancov
deti
absolvovali
prehliadku Zberného dvora BRO,
ktorý prevádzkuje mesto Želiezovce.
Katarína Kondačová ich previedla
areálom, ochotne porozprávala o
spôsobe triedenia a spracovávania
odpadov, hravou formou vyskúšala
vedomosti detí zo separovania.
Odmenou im bolo sladké pohostenie
a malý praktický darček, za čo jej
touto cestou ďakujeme.
Zaujímavý výklad spojený s náučnou prechádzkou deti absolvovali
pri exkurzii v ÚKSUP Želiezovce, kde sa oboznámili so šľachtením
nových poľnohospodárskych plodín.
Horúce letné dni spríjemnila prechádzka popri Hrone s predsedom
MO Slovenského rybárskeho zväzu v Želiezovciach. Ľudovítovi
Fuxhofferovi ďakujeme za zaujímavý výklad o druhoch hronských
rýb, o rybárskych technikách, vybavení a ďalších zaujímavých
informáciách.
Aby deti pocítili prázdninovú
náladu, náučné dni sa striedali so
zábavnými. Cesta vlakom do Štúrova
bola pre niektorých zážitkom sama
osebe a vyhliadková cesta výletným
vláčikom tento pocit ešte umocnila.
Pobyt v Štúrove deťom priniesol
osvieženie na kúpalisku Vadaš, na
starom kúpalisku, ďalší týždeň sa
mohli okúpať vo wellness hoteli
ermal. Popoludňajšie chvíle im
vyplnili hry na detskom ihrisku a
pozeranie filmu v kine Danubius.
Letné aktivity pre deti organizované
mestom Želiezovce a základnou školou
pomohli obnoviť vzťahy a priateľstvá,
o ktoré boli deti počas prerušeného
vyučovania ochudobnené. Na jednom
mieste sa stretli žiaci oboch základných
škôl v
jednotných tričkách z dielne firmy
Balucci Želiezovce vďaka sponzorskej
pomoci Arpáda Ballu. V ich mene mu
touto cestou srdečne ďakujeme.
Počas letnej školy sme kládli veľký
dôraz na bezpečnosť detí. Preto
v spolupráci s Mestskou políciou

Želiezovce deti absolvovali cyklotúry
po novovybudovanej cyklotrase až
po vodnú elektráreň v Šarovciach, v
prípade nepriaznivého počasia bola
trasa odklonená smerom na Jarok.
Samozrejme, policajti kontrolovali
vybavenie bicykla, ako aj vystrojenie
cyklistu. Pred každou jazdou boli
deti upozornené na dodržiavanie
dopravných predpisov a pravidiel.
Veľká vďaka patrí zamestnancom
Mestskej polície v Želiezovciach za
ich trpezlivosť a ochotu pri spoluorganizovaní týchto aktivít.
Byť hasičom je snom takmer každého
chlapca. Previezť sa na hasičskom aute,
popozerať hasičské nástroje a vyskúšať
si ochranný oblek – to boli zážitky
detí, ktoré navštívili Hasičskú stanicu
v Želiezovciach počas letnej školy.
Zaujímavý výklad a názorné ukážky
záchranných akcií presvedčili deti o
tom, že byť hasičom a zachraňovať ľudí
je úžasná, ale aj náročná práca. V mene
malých „hasičov“ ďakujeme za prežité
dobrodružstvo.
Dni počas prázdnin neboli vždy pekné a
slnečné. Za nepriaznivého počasia mali
učitelia pripravené aktivity v areáli školy
- na športových ihriskách, vo Fit parku,
na motivačnom ihrisku, na novom
dopravnom ihrisku alebo v budove
školy. Tu deti ocenili možnosť zahrať si
stolové hry, vyskúšať si svoju šikovnosť
na interaktívnej podlahovej projekcii, na
lezeckej stene či na vnútornom motivačnom
detskom ihrisku.
Touto formou ďakujeme riaditeľke Petre
Tomašovičovej za poskytnutie pedagogického
dozoru, stravovania pre deti v školskej jedálni
a sprístupnenie priestorov školy, primátorovi
Ondrejovi Juhászovi, že vyšiel v ústrety veľkému
záujmu obyvateľov Želiezoviec a podieľal sa na
spoluorganizovaní letných aktivít, učiteľom
a pedagogickým zamestnancom, ktorí
dobrovoľne a radi trávili voľný čas so žiakmi a absolvovali s nimi letné
aktivity aj počas prázdnin a všetkým, ktorí boli ochotní podeliť sa s deťmi
o svoje skúsenosti a vedomosti.
Klaudia Konczová

Ešte pred rokom by na nás tváre zakryté rúškami na otvorení nového
školského roka pôsobili zvláštne. Vďaka novému typu koronavírusu
sme si však na mnohé privykli. A deti si na nové privykajú rýchlejšie. Je
to dobre alebo zle?
(šh)
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Snaha ani nadšenie nám neubúdajú
S predsedom Mestského športového klubu
v Želiezovciach Norbertom Rákom sme sa
rozprávali o prvých mesiacoch vo funkcii a
ďalších aktuálnych témach.
Nové vedenie je vo svojich funkciách už
niekoľko mesiacov, i keď družstvá si pre
koronavírus museli dať nútenú prestávku
a jarnú časť súťaže neabsolvovať. Čím ste
sa v tom období zaoberali?
Do funkcie prezidenta MŠK som bol stanovený
20. januára 2020. Do konca mesiaca sme
zvolali schôdzu, na ktorej boli zvolený ďalší
funkcionári. Počas obmedzení sme boli v
kontakte výhradne telefonicky, ale akonáhle
nám to situácia dovolila, začali sme s prípravou
na ďalšiu sezónu. Okrem tréningov sme museli
riešiť aj finančné záležitosti. Hľadali sme
sponzorov a rokovali s vedením mesta.
Treba si priznať, že bez ich podpory by sme
neboli schopní postaviť konkurencieschopné
mužstvo. Založili sme facebookový profil, na
ktorom pravidelne informujeme o zápasoch,
tréningoch a zdieľame fotografie z rôznych
podujatí. Momentálne pracujeme aj na
klubovej webstránke. Aj takýmto spôsobom
chceme vyzdvihnúť klub na vyššiu úroveň a
zároveň pritiahnuť širšiu verejnosť. Okrem
toho chystáme otvoriť priestory v centre
mesta kde plánujeme predaj permanentiek a
suvenírov: šálov, oblečenia a rôznych doplnkov
s logom klubu.
Čo sa zmenilo v klube po zmene
funkcionárskeho štábu?
Nové vedenie prinieslo aj určité zmeny v A

mužstve. Oslovili sme hráčov, ktorí odišli na
hosťovanie do iných mužstiev, ale v našom
hľadáčiku sa objavili aj noví hráči, ktorých
sme úspešne angažovali. Ľudovít Smiknya
prestúpil z Veľkého Ďuru a Dominik Duchoň
tam ukončil svoje hosťovanie. Richard Šál a
Tomáš Brusznyai prestúpili z Plavých Vozokán
a brankár Patrik Balogh z Hontianskej
Vrbice.
V areáli štadióna sa nielen hralo a
trénovalo, ale aj usilovne pracovalo. Na
čom?
Pomocou mesta Želiezovce sa obnovuje
aj samotný štadión. Pri areáli vedie nový
cyklochodník, z ktorého profituje aj športové
ihrisko. Postupne sa mení oplotenie a začala
sa revitalizácia celého objektu. Vďaka
sponzorom sa na budove vymenia ďalšie okná
a rekonštrukciou prešli aj sociálne priestory
pre rozhodcov.
Napriek veľkým investiciám spred troch
rokov sa objavujú ďalšie technické
nedostatky?
Minulé
investície
sa
týkali
hlavne
rekonštrukcie tribúny a vnútorných priestorov.
Samotná strecha bola len opravovaná, ale
už potrebovala komplexné riešenie proti
stálemu zatekaniu. Bolo to nevyhnutné,
aby sa doterajšie investície neznehodnotili
zatekaním. Vďaka primátorovi a mestskému
zastupiteľstvu sa uvoľnili prostriedky na túto
investíciu. Určite by bolo potrebné aj zateplenie
budovy, ale nedá sa všetko zvládnuť v priebehu
jedného roka. Postupne by sme sa chceli dostať

Zselíz Beach Volley 2020
V sobotu 8. augusta sa v našom meste odohral
ďalší ročník úspešného turnaja v plážovom
volejbale v areáli Pension Eden - Bowling
Želiezovce pod názvom Zselíz Beach Volley
2020. Turnaj otvoril primátor Ondrej Juház,
ktorý pre všetkých zúčastnených, ako aj
víťazov turnaja pripravil hodnotné ceny
a spomienkové predmety s tematikou
Želiezoviec. Otvorenia turnaja sa zúčastnil aj
podpredseda Nitrianskeho samosprávneho
kraja Tibor Csenger.
Turnaja sa zúčastnilo 10 tímov a viac než 40

hráčov z Myjavy, Štúrova, Novej Dediny a
samozrejme aj domáce tímy zo Želiezoviec.
Organizátor turnaja Roman Cseri zhodnotil
tento ročník ako veľmi úspešný: „Ďakujem
všetkým, ktorí pomohli s organizovaním a veľká
vďaka patrí nášmu pánovi primátorovi, ktorý nás
podporil a celý turnaj osobne otvoril. Prakticky
sme zorganizovali jedno z najväčších športových
podujatí za posledné roky v Želiezovciach. Všetci
sa tešíme na ďalší turnaj, ktorý by sme chceli v
rámci možností zorganizovať už na jeseň tohto
roka v rekonštruovanej športovej hale T18.“ (rcs)

aj k týmto veciam. Keďže nechceme zaťažovať
mestský rozpočet, sme pripravení zapájať sa
do rôznych projektov.
Aké sú očakávania pre tento majstrovský
ročník a aké sú dojmy z prvých kôl?
Myslím si že sa nám podarilo poskladať
pomerne silný káder. Je tu aj určitý tlak
na celý tím, aby sme splnili očakávania a
dokázali, že sme schopní dosahovať stanovené
ciele. Prvé kolá sa nám nevydarili presne
podľa našich očakávaní. Zatiaľ sme bodovali
len na domácich zápasoch a to nestačí.
Mužstvo sprevádzajú rôzne zranenia, preto
sme sa ešte nevedeli ukázať v takej zostave,
ako na prípravných zápasoch.
Ale keďže snaha ani nadšenie nám neubúdajú,
verím, že to dokážeme a posunieme futbal a
šport na úroveň, akú si Želiezovce zaslúžia.
Ďakujem za rozhovor.
Ladislav Levicky

6. ročník streleckej
súťaže o Pohár SNP
ŠSK Magnum v spolupráci so ZO SZPB
v Želiezovciach zorganizovali koncom
júla už 6. ročník streleckej súťaže o Pohár
SNP. Na jej slávnostnom otvorení sa
zúčastnili predstavitelia ZO SZPB
– predseda J. Výboch, podpredsedníčka E.
Šimková, hospodárka I. Žáčiková, ako aj
výboru ŠSK J. Haller a Š. Čudai.
Zástupca ZO SZPB sa v otváracom
príhovore poďakoval 55 prítomným
súťažiacim, že svoj voľný sobotňajší deň
obetovali spomienke na bojovníkov
v SNP.
Ani nepriaznivé počasie neubralo na
nálade a dobrých výsledkoch súťažiacich.
V 5 kategóriách sa zrodili tieto výsledky:
Ženy: 1. Angelika Aprás Varga (Bíňa) 276
bodov, 2. Adriana Nosianová (Šurany)
273, 3. Daniela Ondrušeková (Šrobárovo)
249.
→10
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FUTBAL
Výsledky futbalových zápasov MŠK
Želiezovce
V. liga dospelí - Východ
Želiezovce – Tvrdošovce 3:3 (1:1) Gonda,
Burin, Smiknya - Szikora 2, Šimonek
Podhajská – Želiezovce 5:0 (2:0) Nagy 3,
Szabó, Sládeček
Želiezovce – Kmeťovo 3:0 (1:0) Rotík,
Molnár, Müller
Dulovce – Želiezovce 3:1 (0:0) Banda, Rigó
P., Rigó D. - Herceg
Želiezovce – Bánov 5:2 (2:0) Dulai 2,
Kokoška 2, Szolár (vlast.)Farkaš, Paška
IV. liga dorast U-19 - Juhovýchod
Želiezovce – Tvrdošovce 9:0 (5:0) Pompos
3, Mentuš 3, Ilko 2, Bedrich
Želiezovce – Kolárovo 3:2 (0:1) Mentuš 2,
Bedrich - Lakatoš 2
Marcelová – Želiezovce 3:1 (0:1) Paradik 2,
Remes - Pompos
Želiezovce – Veľký Meder 4:3 (2:1) Boťťan,
Pompos, Mentuš, Bernáth - Lukács 2, Szegi
III. liga starší žiaci U-15 - Juhovýchod
Veľký Meder – Želiezovce 4:0 (3:0) Nagy 2,
Csölle, Kovács
Zemné – Želiezovce 0:7 (0:2) Rafael 5,
Bahorec, Orbán
Hurbanovo – Želiezovce 3:5 (2:2) Holec,
Gogola, Orbán (vlst.) - Rafael 4, Bahorec
Želiezovce – Kolárovo 2:3 (0:2) Rafael 2
- Stojka, Uhrin, Kovács
III. liga mladší žiaci U-13 - Juhovýchod
Veľký Meder – Želiezovce 8:1(4:0) Forró 3,
Kovács, Nagy, Smely, Pálfi 2 - Tóth
Zemné – Želiezovce 5:0 (2:0) Kiss 2, Baka,
Guzman, Kulcsár
Hurbanovo – Želiezovce 0:6 (0:3) Kapusta
2, Belecky, Dudáš, Karász, Németh
Želiezovce – Kolárovo 2:1 (0:0) Gáloš,
Virág - Bábi
(nyf)
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A torna főszervezője szerint az idei évad jól
sikerült. Roman Cseri elmondta: „Köszönet
mindazoknak, akik segítségemre voltak a
szervezői feladatok ellátásában, és nagyon
köszönöm városunk polgármesterének,
hogy támogatta és személyesen megnyitotta
a rendezvényünket. Tulajdonképpen az
utóbbi évek egyik legnagyobb zselízi
sporteseményét sikerült megrendeznünk.
Mindannyian várjuk a következő tornát,
amelyet a lehetőségek tükrében már ősszel
szeretnénk megszervezni a felújított T18-as
tornateremben.”
(csr)

6. ročník streleckej
súťaže o Pohár SNP
9→

Muži (veľkokalibrová pištoľ): 1. Juraj
Bundzel (Handlová) 277, 2. Ladislav
Svanczár (Lontov) 276, 3. Andrej Tóth
Kuruc (Kamenný Most) 266.
Muži (malokalibrová pištoľ): 1. Ján Kováč
(Rúbaň) 287, 2. Juraj Bundzel 282, Ladislav
Svanczár 282.
Seniori ((veľkokalibrová pištoľ): 1.
Richard Nosian (Šurany) 281, Milan
Vékony (Želiezovce) 277, 3. Viliam
Nothárt (Svodín) 277.
Seniori (malokalibrová pištoľ): 1. Richard
Nosian 282, 2. Ondrej Benke (Handlová)
282, 3. Milan Vékony 281.
Ako vidno, niektorí strelci dosiahli
rovnaký počet bodov, o ich konečnom
umiestnení sa rozhodlo v poslednej
položke. Hodnotné ceny prvým trom
umiestneným odovzdali zástupcovia
oboch usporiadateľských organizácií.
Víťazom blahoželáme.
Jozef Výboch

Aj keď v letnom období prísnosť
protipandemických opatrení po celom svete
trochu poľavila, v Želiezovciach boli niektoré
činnosti vykonávané napriek tomu, že sa
im dostávalo menej pozornosti. V asi dvojaž trojtýždenných intervaloch prebiehala
napríklad dezinfekcia detských ihrísk a
lavičiek.
Foto: (ik)

6. évfolyamába lépett
az Sznf...
9→

Bundzel (Handlová) 277, 2. Svanczár
László (Lontó) 276, 3. Tóth Kuruc Endre
(Kőhídgyarmat) 266.
Férfiak (kiskaliberű pisztoly): 1. Kováč János
(Fűr) 287, 2. Juraj Bundzel 282, Svanczár
László 282.
Szeniorok (nagykaliberű pisztoly): 1. Richard
Nosian (Šurany) 281, Milan Vékony (Zselíz)
277, 3. Nothárt Vilmos (Szőgyén) 277.
Szeniorok (kiskaliberű pisztoly): 1. Richard
Nosian 282, 2. Ondrej Benke (Handlová)
282, 3. Milan Vékony 281.
Ahogy látjuk, néhány esetben azonos
pontszámot értek el a versenyzők, a
sorrendet köztük az utolsó tétel döntötte
el. A dobogós helyezetteknek járó értékes
díjakat a két szervező egyesület képviselői
adták át. A győzteseknek gratulálunk.
Jozef Výboch
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 8. 2020

Položka

31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 12. 2018

31. 12. 2019

Zostatky na bankových účtoch

885 326,42 €

966 229,13 €

873 143,11 €

1 255 039,21 €

926 483,87 €

Záväzky voči dodávateľom

93 098,52 €

105 111,78 €

58 766,92 €

34 990,66 €

59 143,47 €

Dlhodobé investičné úvery

1 470 648,80 €

1 276 704,80 €

1 082 760,80 €

1 789 675,47 €

2 196 341,31 €

210,66 €

185,37 €

159,28 €

264,47 €

Zadlženosť na obyvateľa

-

Očná optika Optosan

Vám ponúka očné vyšetrenie v priestoroch našej optiky každý
štvrtok od 9:00 do 14:00 hodiny.
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 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 09-es telefonszámon lehet.
(17-67)

Harmonogram vývozu
triedeného odpadu
• Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 21.
septembra, 19. októbra, 18. novembra a 14.
decembra.
• Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná,
Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka,
Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova,
Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova,
Jesenského, SNP /časť Želiezovce/, Jarmočná a
Cintorínska: 22. septembra, 20. októbra, 19.

novembra a 15. decembra.
• Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová,
Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova,
Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho,
Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová,
Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová,
Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská,
Jókaiho, Zlatnícka a Komenského 35.: 23.
septembra, 21. októbra, 20. novembra a 16.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Knihy sú z projektu Knihy z čarovného mešca.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

decembra.
• Z obchodov: 24. a 25. septembra, 22. a
23. októbra, 23. a 24. novembra a 17. a 18.
decembra.

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

Lunde, Maja: Príbeh včiel (Slovart 2018)
Provokujúci príbeh v tomto medzinárodnom bestselleri
prepája rôzne časové línie.Venuje sa nielen vzťahom medzi rodičmi
a deťmi, no tiež alarmujúcemu postoju civilizácie k prírode.
Coddington, Andrea – Cibulková, Dominika: Tenis je môj
život (Ikar 2019)
Dominika otvorene hovorí o všetkých pádoch a potknutiach,
vydretých víťazstvách, vojnách mimo kurtu, ťažkých prehrách
či životných križovatkách. Jej úprimná biografia zaujme i tých,
ktorí o tenise nič nevedia.
Nerádová, Mária: Poďme objavovať Slovensko (Meda 2018)
- leporelo
Pridajte sa k prasiatku Oliverovi, ktoré so svojimi rodičmi a
ďalšími zvieracími kamarátmi vyráža na veľkú prázdninovú
cestu! Objavte spolu s nimi slovenské hrady, zámky, hory,
jazerá, alebo jaskyne.

Idén nyáron is szerveztek Kincső tábort,
bár kissé szerényebb körülmények között,
kisebb számú résztvevővel, és elmaradt a
hagyományos táborzáró műsor is. Ennek
ellenére a résztvevők jól érezték magukat.
A rendezvényt a Tiszta Forrás Alap szervezte, és Zselíz város, a Kisebbségi Kulturális
Alap, valamint a Nemzeti Kulturális Alap
(fotó: TFA)
támogatta.

Sveistrup, Soren: A gesztenyeember (Partvonal, 2019)
Koppenhága külvárosban egy csendes októberi reggel a
rendőrség egy fiatal, egyedülálló anya holttestére bukkan, akit
brutálisan meggyilkoltak és megcsonkítottak. A nyomozók
felfigyelnek a titokzatos, gesztenyéből készült figurára.
Palacio, Raquel J.: Az igazi csoda (Könyvmolyképző, 2018)
August Pullman arcdeformációval született, így nem
járhatott suliba – egészen mostanáig. Épp most kezdi az
ötödik osztályt a Beecher Prep Iskolában. Humoros, felemelő
és hihetetlenül megható regény, amire a végszót követően
még sokáig emlékezni fogunk.
Price, Catherine: Digitális detox (Libri, 2018)
Ébredés után azonnal a mobilodért nyúlsz? Elalvás előtt
pedig a telefon kijelzőjét látod utoljára? Kifolyik a kezedből
az idő, amikor a közösségi oldalakat böngészed? Egyszóval
telefonfüggő vagy? Ha igen, akkor ez a könyv neked szól!
Knihy sú z projektu KniHU do každej ruky
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
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Igyekezetünk és lelkesedésünk nem lankad
A Zselízi Városi Sportklub elnökével, Rák
Norberttel az új tisztségében eltöltött első
hónapokról és további aktuális témákról
beszélgettük.
Az új klubvezetés néhány hónapja van
tisztségben, bár tavasszal a csapatok az
új típusú koronavírus terjedése miatt
kényszerpihenőt tartottak, és nem játszották
le a tavaszi fordulókat. Mivel foglalkoztak
ebben az időszakban?
A VSK elnökévé 2020. január 20-án választottak
meg. Az ezt követő napokban összehívtuk
a tagsági ülést, és megválasztottuk a többi
tisztségviselőt. A korlátozások alatt csak telefonos
kapcsolatban voltunk egymással, de amint a
helyzet megengedte, elkezdtük a következő idényre
való felkészülést. Az edzések mellett a pénzügyi
hátteret is biztosítani kellett. Támogatókat
kerestünk, és tárgyaltunk a város vezetésével.
Be kell vallani, hogy az ő segítségük nélkül nem
tudtunk volna versenyképes csapatot összeállítani.
Facebook-profilt alakítottunk ki a csapatainknak,
amelyen
rendszeresen
beszámolunk
a
mérkőzésekről, edzésekről, és fényképeket
osztunk meg különböző rendezvényekről. Jelenleg
is készül a csapat honlapja. Ilyen módon is
szeretnénk magasabb szintre emelni a klubot,
és megszólítani a nyilvánosság szélesebb rétegeit.
Emellett a városközpontban új helyiséget
nyitunk, ahol bérleteket és a klub emblémájával
ellátott ajándéktárgyakat, pl. sálakat, ruhaneműt
és különböző kiegészítőket árusítunk majd.
Mi változott a vezetőség cseréjét követően?
Az új vezetőség többek közt bizonyos
változásokat eszközölt a felnőtt csapatban is.

Megszólítottuk a más csapatokhoz vendégjátékra
igazolt játékosainkat, és új játékosokat is
megkerestünk és sikeresen igazoltunk. Szmiknya
Lajos Győrödről igazolt hozzánk, és ugyanonnan
tért vissza vendégjátékból Duchoň Dominik. Šál
Richárd és Brusznyai Tamás Fakóvezekényről,
Balogh Patrik kapus Hontfüzetgyarmatról
érkezett a keretbe.
A stadion területén nem csupán játék és
edzés, hanem szorgalmas munka is folyt.
Milyen jellegű?
Zselíz város támogatásával magát a stadiont
újítjuk fel. A terület mellett vezet az új
kerékpárút, amely számos előnyökkel jár a
sportpálya szempontjából. Fokozatosan felújul
a kerítés, és megkezdődött az egész objektum
revitalizációja. A szponzoroknak köszönhetően
további ablakokat cserélünk ki, és felújítottuk
az edzők szociális helyiségeit is.
A három évvel ezelőtti nagy beruházás
ellenére is vannak műszaki hiányosságok?
Az akkori beruházások elsősorban a lelátó és a
belső terek felújítására irányultak. A tetőt ugyan
javították, ám immár komplex beavatkozást
igényelt a beázás miatt. Elkerülhetetlen volt, hogy
az eddigi beruházások ne értéktelenedjen el a
beázások nyomán. Köszönet illeti a polgármestert
és a képviselő-testületet, akik felszabadították a
javításhoz szükséges keretet. Biztosan szükség
lenne az épület hőszigetelésére is, de nem győzünk
mindent egy év alatt megvalósítani. Fokozatosan
szeretnénk eljutni ezekhez a feladatokhoz.
Mivel nem szeretnénk a városi költségvetést
terhelni, készek vagyunk arra, hogy különféle
pályázatokba kapcsolódjunk be.

Zselíz Beach Volley 2020
Augusztus 8-án a zselízi Bowling (Éden
Panzió) területén Zselíz Beach Volley
2020 címmel tartották a hagyományos
strandröplabda-kupa újabb évfolyamát.
A
sportrendezvényt
Juhász
András
polgármester nyitotta meg, aki a torna
résztvevőinek és győzteseinek értékes

ajándékokat és zselízi témájú emléktárgyakat
ajánlott fel. A megnyitón részt vett Csenger
Tibor, Nyitra megye alelnöke is.
A strandröplabda-tornán 10 csapat 40
játékosa vett részt Miaváról, Párkányból,
Garamújfaluból, és természetesen hazai
csapatok is.
→10

Milyenek az idei évaddal kapcsolatos
elvárások, és milyenek az első fordulók utáni
benyomások?
Úgy gondolom, hogy viszonylag erős keretet sikerült
összekovácsolnunk. Létezik bizonyos nyomás az
egész csapatra, hogy megfeleljünk az elvárásoknak,
és bizonyítsuk, hogy képesek vagyunk elérni
a kitűzött céljainkat. Az első fordulók nem az
elképzeléseink szerint alakultak. Eddig csak a hazai
találkozókon értünk el pontokat, és ez nem elég. A
csapatot különféle sérülések gyengítik, ezért még
nem tudtunk olyan erős összeállításban szerepelni,
mint az előkészületi mérkőzéseken.
De igyekezetünk és lelkesedésünk nem lankad, ezért
hiszem, hogy képesek vagyunk városunk futballját
és sportját olyan szintre emelni, amilyet Zselíz
megérdemel.
Köszönöm a beszélgetést.
Levicky László

6. évfolyamába lépett
az Sznf-emlékverseny
A Magnum sportlövőszakosztály és
a
Antifasiszta
Harcosok
Szlovákiai
Szövetségének alapszervezete (ZO SZPB)
július végén rendezte meg a szlovák nemzeti
felkelés kupájáért kiírt emlékverseny 6.
évadját. Az esemény ünnepélyes megnyitóján
a ZO SZPB részéről J. Výboch elnök, E.
Šimková alelnök és I. Žáčiková pénztárnok,
valamint a Magnum részéről J. Haller és Š.
Čudai vettek részt.
A ZO SZPB elnök ünnepi beszédében
megköszönte az 55 résztvevő versenyzőnek,
hogy szombati szabadnapjukat a felkelésben
résztvevők emlékének szentelték.
A kellemetlen idő sem törte le a versenyzők
kedvét és eredményességét. Az öt kategóriában
a következő eredmények születtek:
Nők: 1. Árpás Varga Angelika (Bény) 276
pont, 2. Adriana Nosianová (Šurany) 273, 3.
Daniela Ondrušeková (Šrobárovo) 249.
Férfiak (nagykaliberű pisztoly): 1. Juraj
→10
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Nyári foglalkozások gyermekeknek
Az elmúlt tanévben nehéz időszaknak voltak kitéve a gyermekek
és a szülők is. Mindazoknak, akik kénytelen voltak szabadságukat
meríteni, és a gyermekükkel
otthon
maradni,
kedvező
lehetőség kínálkozott nyáron: a
gyermekeiket különféle nyári,
a város és a szlovák alapiskola
által szervezett rendezvényekre
írathatták be. A táborok július
elején kezdődtek. A jó visszhangra
és a nagy érdeklődésre való tekintettel a
következő három hetet is városi nyári
táborban tölthették a gyermekek. A
program szórakozásból, játszásból,
sportolásról és kirándulásokból állt.
A
pedagógusok
kíséretében
a
gyermekek ellátogattak a helyi
osztályozotthulladék-gyűjtő
telepre, ahol Katarína Kondačová
megmutatta, hová kerül a
rengeteg hulladék, valamint hogy
milyen módon folyik a további
feldolgozása és felhasználása. A
gyermekek nemcsak nézelődtek
és figyeltek, de be is kellet
mutatniuk tudásukat a hulladék
osztályzásáról.
Jutalomként
nemcsak új hasznos információkkal, hanem egy kis ajándékkal és
édességgel is távozhattak.
A további célpont a nem messze lévő UKSUP vállalat volt, ahol
megismerkedhettek az új mezőgazdasági termékek termesztésével
és fejlesztésével.
A forró nyári napokat többek közt a Garam menti séták tették
kellemessé. Nagy köszönet ezért Fuxhoffer Lajosnak, a Szlovák
Horgászszövetség zselízi elnökének, akinek érdekes előadása a
halakról, a horgászat szabályairól és a felszerelésről lekötötte a
gyermekek figyelmét.
A sok érdekes és hasznos információ mellett a szórakozás sem

hiányozhatott ebben az időszakban. Párkányban és környékén sok a
látnivaló, szórakozási lehetőség. Az ottani kisfürdő, a ermal hotel
uszodájában való lubickolás, a Danubius mozi, valamint a kisvonattal
való utazás – mindez biztosan felejthetetlenné tette a gyermekek
számara az idei szünidőt.
A nyári tábor kitűnő lehetőséget
nyújtott a baráti kapcsolatok
építésére. A
zselízi alapiskolák
gyermekei közös programon is
részt vettek. Köszönet jár Balla
Arpádnak és a Balucci vállalat által
szponzorált rendezvénynek, amely

keretében minden gyermek egyforma
pólót kapott. Természetesen a
nyári táborban is külön hangsúlyt
fektettünk a biztonságra. A városi
rendőrséggel
együttműködve
a
gyermekek biciklitúrán vettek részt
– kipróbálva az új kerékpárútvonalat
elbicikliztek a sárói vízerőműig.
Rosszabb
időjárás
esetén
az
Árokmajorhoz vezető út volt a
tervben. Nagy köszönet jár a városi rendőrség alkalmazottainak,
mivel érthetően, türelmesen hívták
fel a gyermekek figyelmét a lehető
veszélyekre, a közlekedési szabályok
betartására, nem feledkeztek meg arról
sem, hogy útra kelés előtt gondosan
ellenőrizzék a gyermekek kerékpárjait.
Nem egy gyermek álma tűzoltóvá válni.
Beülni és kerülni egyet a tűzoltóautón,
megnézni és megismerkedni a tűzoltók
felszerelésével nem kis élmény.
Mindezt megtehették a gyermekek
a zselízi tűzoltóállomáson, amiért
szintén köszönet jár az illetékeseknek.
Az időjárás persze nem mindig
kedvezett a tábor résztvevőinek. A
szervezők erre is gondolva sok érdekes
programmal készültek az iskola
sportpályáján, a közlekedési pályán
vagy az alapiskola épületében, ahol
különféle társasjátékokkal foglalták el
magukat a gyerekek.
Ezáltal szeretnénk köszönetünket kifejezni
Petra Tomašovičovának, az alapiskola
igazgatónőjének, hogy az egész tábor
lebonyolítása alatt az iskola épülete,
valamint konyhája és étkezdéje a gyermekek
rendelkezésére állt. Továbbá Juhász
András polgármesterünknek a segítségért
és a sikeres együttműködésért. Köszönet
jár az iskola minden pedagógusának és
egyéb alkalmazottjának, akik hozzájárultak a nyári tábor sikeres
lebonyolításához.
Koncz Klaudia

Az idei tanévnyitó jelentősen eltért a korábbi évek iskolakezdésétől, elsősorban az arcmaszkok és a biztonsági intézkedések miatt,
amelyektől, úgy tűnik, egy ideig még nem szabadulunk.
(sz, fotó: alapiskolazseliz.edupage.org)
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A polgár mint városi javító és karbantartó
Kriška képviselő úr májusban akaratlanul, de
teljes tudatában szerencsétlenül nyilatkozott
a Sme Želiezovčania facebook-oldalon,
megkérdőjelezve alapvető emberi és polgári
jogaimat. Kriška „Režo úr, a maga cikkei
tévelygések” szövegű FB-bejegyzéséhez: Kriška
úr, az én írásaimmal ne törődjön. Joga van,
hogy ne olvassa az írásaimat.
Én azt kérdeztem tőle, mi az oka a szabadtéri

Polgármester: modern várost szeretnék, nem
csak javítgatni c. cikkhez (Zselízi Hírmondó,
2020. július-augusztus, 2. old.): Polgármester úr,
építse a várost, a javításokat és a karbantartást
az erre szakosodott alkalmazottak végezzék el.
A városi hivatal és a Lidl közti útvonalon az
eredeti hat pad helyett három maradt. Levicky
László szerkesztővel és Hanzo úrral, a városi
rendőrség főnökével való személyes találkozón

színpad mögötti egykori közlekedési pályán
létrehozott bringapark rossz állapotának.
Sértődött támadás lett a válasz, ad hominem
(személyeskedés). A Kriška képviselő úrnak
címzett felszólításhoz (ultimátum) (Zselízi
Hírmondó, 2020. július-augusztus): A
központban a tönkrement padok helyett
újakat helyeznek ki – a vita személyes részét
és a párbeszédet nem tekintem lezártnak, mert
a „városba beruházott” 87 cent (felmerül a
cikkben) hatástalannak bizonyult, ami engem
személyesen bántott, és történetem a padokkal
folytatódott. Az év elejétől a vandálok a
városi hivatal és a Lidl közötti kerékpárúton
elhelyezett hat pad közül előbb kettőt, majd a
harmadikat is megrongálták. Kriška urat mint
városi képviselőt megkértem, hogy intézkedjen
a testület és a polgármester bevonásával 10
napon belül... Bedobtam neki a horgot, amelyre
„orsóstul ráharapott”. Nem ésszel gondolkodott,
hanem az egójával: nem az ellopott, tönkretett
és megrongált padokat, hanem „engem fog
hivatalos úton intézni”... Tudtam, hogy a
népi „Nem lesz a kutyából szalonna, sem a
farkasból bárány” ebben az esetben is érvényes.
Eldöntöttem: cselekedni fogok, és egyszerű
polgárként magamra vállaltam a javítást és a
karbantartást.
A padok állapotára márciusban figyelmeztettem
a Zselízi Hírmondó szerkesztőit. Májusban
megvásároltam a hiányzó csavarokat, alátétet
és anyát a padokhoz, és átadtam a polgármester
titkárságán, ösztönzésképpen, jóhiszeműen,
hogy a polgármester a beosztottjainak, a városi
hivatal alkalmazottainak kiadja a feladatot, és
ellenőrzi is annak végrehajtását.
Jó szándékkal akartam ösztönözni a
polgármestert, hogy cselekedjen az ügyben.
Az ügyben Nagy Gézával is beszéltem. A

megtudtam, hogy a padokon a szél hagyta
ott a „keze nyomát”. Az egyik megtekeredett
és összetört padot az előző Hírmondóban
megörökítették. A kamerarendszer működtetői
állítólag nem jegyeztek fel rongálást; a mozi
melletti padot „elfújta a szél”, pedig a földhöz
volt csavarozva. Szeretném tudni, mit csinál a
városi rendőr, ha azt gondolja, hogy senki nem
látja. Nem látom őket a gyalog járni városban
napokon, heteken keresztül. Azt látom, hogy az
autójukban ülve furikáznak.
A munkámról (padok, lámpa) készült
fénykép-dokumentációt apránként felraktam a
zselízi FB oldalra (ahol a Kriška képviselővel
való „véleményütköztetés” is történt) és
beküldtem a városi lap szerkesztőségébe is.
Mérlegelés: Megjavítottam az M. R. Štefánik
mellszobor melletti kicsavart lámpát (a város

Tájékoztatás a
felhasználásáról

megfeledkezett a 140. születésnapi évfordulóról),
pótoltam a rég hiányzó deszkalapot a lámpák
közti padon, megragasztottam a cukrászda
mögötti pad támlájának széthasadt deszkáját,
befestettem a városi hivatal előtt mind a
négy padot, megvettem a hiányzó csavarokat
és felcsavaroztam, a meglevőket pedig
megerősítettem a városi hivatal és a Lidl közötti
útszakaszon megmaradt három padon. A
Štefánik melletti két lámpát távolítsák
el. Akadályozták és akadályozzák,
javítás előtt és után is a zselízi multikulti
fiatalságot, akik a városi rendőrség
„védnöksége alatt” ott tartják délutáni
és esti gyülekezéseiket. Ahol nem győz
(nem tud vagy nem akar) a város vagy a
polgármester vezető menedzseri tekintélye,
ott a polgár lép elő. A képviselő-testület
elé vitt panaszok nélkül. A demokrácia
nem „szóbeszéd”, hanem tettek, plusz
személyes és megosztott felelősség a
nyilvános és közös dolgokért (a város
mozgatható vagyona).
A városi hivatal és a Lidl közötti útszakaszon
a padok nincsenek lecsavarozva, a „szél” azt
csinál vele, amit akar. A „városi karbantartó”
munkát és a költségeket, már nem centekben,
hanem eurókban mérve, a városnak szentelem,
amelyben élek. És ez nem függ össze a
választásokkal, azokkal kapcsolatban nincsenek
ambícióim...
Végezetül: A város külső, hordozható
vagyonának aktívabb védelme és karbantartása
olcsóbb, mint a cseréje. Ha újra szükséges lesz, és
ahogy látom, lesz, szóljanak nekem!
Július 15-én (a nyári szám megjelenésekor)
a Hírmondó szerkesztősége ezeket az
információkat és a fényképek egy részét már
kézhez kapta. Szívélyes üdvözlettel
Juraj Režo, alias notorickyobcan

pénzügyi

támogatások

A Mikulčan polgári társulás idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. A jubileum
előkészületeit, ahogy sok mást is manapság, a koronavírus nehezítette. Emiatt nem
rendezhettük meg a májusfaállítást, a gulyás-specialitások főzőversenyének 10. évfolyamát,
sem pedig az augusztus végi nyárbúcsúztatót. Ezért úgy döntöttünk, hogy a tagdíjból és
a jövedelemadó 2 százalékából befolyt
bevételeket polgári társulásunk arra
használja fel, hogy újra cseréljük a
mikolai park nyolc padját, és légi felvételt
készíttet Garammikoláról, amelyet már el
is helyeztünk a park bejáratánál. Ezúton
is szeretnénk köszönetet mondani a
Mikulčan polgári társulás céljaira tett
pénzügyi hozzájárulásaikat. Reméljük,
hogy – ha idén talán nem is, jövőre biztosan
– találkozunk a közös rendezvényeinken.
A Mikulčan polgári társulás
vezetősége
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Sokáig kérdéses volt, vajon az Országos
Népművészeti Fesztivál idei, 54. évadát
megtartják-e egyáltalán, hiszen az új típusú
koronavírus tavaszi terjedése minden
tömegrendezvényt bizonytalanná tett. Végül
a szervezők előrelátásának és nem kis adag

László kisebbségi kormánybiztos, Juhász
András zselízi polgármester és Csenger
Tibor megyei alelnök vállalta.
A három napos rendezvényt szigorú
biztonsági előírások betartása mellett
engedélyezték a hatóságok, így a szigorúan
csak egy kapun történő belépéskor kötelező

szerencsének köszönhetően a lehető legjobb
időpontban, augusztus 19–22-én rendezték
meg az immár ismét hagyományosan zselízi
rendezvényt. Mind az időpontváltozásnak,
mind az óvintézkedéseknek köszönhetően
idén rendhagyó fesztiválnak lehettünk
tanúi. A színpadról hiányoztak az ország
egyes régióiból jövő gyermek- és iúsági
tánccsoportok, és ezáltal a rendezvény
nem volt seregszemle-jellegű. Volt viszont
számos magas színvonalú produkció
professzionális csoportok előadásában,
kiegyensúlyozottan igényes szinten tartva
az egész programot. Ami a látogató számára
fontos volt, hogy a rendezvények időben
nem fedték egymást, így elkerülhető volt a
választás színhelyek és produkciók között:
aki bírta szusszal és figyelemmel, az egész
műsort végigkövethette.
A Csemadok égisze alatt megrendezett
fesztivál szervezésének nagy részét
Juhász Eszter és férje, Sándor vállalták
magukra, akiket a szervezőbizottság és
számos önkéntes segített a munkában. A
rendezvény feletti védnökséget Bukovszky

volt a szájmaszk, a kézfertőtlenítés, valamint
létszámkorlátozás miatt a szervezőknek
a belépő látogatók számát folyamatosan
figyelniük kellett. A rendezvények szinte
mindegyike szabad térben valósult
meg, ahol a szájmaszk viselését nem
követelték meg az érvényes előírások.
Ahogy már jeleztük, amellett, hogy a
minőséget megőrizték, sőt, emelték
is a szervezők, a műsor és a kínálat
volumene, valamint a nézőszám is
elmaradt a korábbi évekhez képest. Ezt
sokan a pozitívumok közé sorolták,
hiszen így igazi családias légkört
sikerült teremteniük a szervezőknek.
Ugyanakkor
volt
kézműveskirakodóvásár,
borkóstoló,
finom
ételek, kézműves-kiállítás, táncház,
nótaest, tűzijáték, gyermekfoglalkozások és
-előadások, kamaraszínház és beszélgetések
a kastélyudvarban, Palóc kistermelői
piactér, színvonalas táncprodukciók a
nagyszínpadon.
A
pódiumon
csütörtökön
meghosszabbították a nótaestet, miután
a Szőttes nem tudott fellépni,
az augusztus 20-ai tűzijáték
után pedig a budapesti Bartók
Táncegyüttes szórakoztatta a
nagyérdeműt. Pénteken Lakatos
Róbert és a Rév zenekar,
valamint a Generáció Kamara
Társulat, a Tarsoly népi zenekar,
majd a Corvinus Közgáz
Néptáncegyüttes szerepelt a
nagyszínpadon, szombaton a
Kincső és barátaik az Oldás és
kötés című produkciót mutatták
be, majd a 70 éves SĽUK
születésnapi műsorát, műsorzáró

gyanánt pedig az Urban Verbunk: Rózsa
Story című táncprodukcióját tekinthette
meg a közönség. A nagyszínpadi
programokat
kitűnően
kiegészítették
a kastélyudvarban folyó előadások és
beszélgetések: pénteken délután Takács
András mesélt Medvesalja táncéletéről,
este
a
Csavar
Színház
mutatta be a Jelenetek egy
házasságból c. kamaradarabot,
szombaton
pedig
Récsei
Noémi önálló beszélgetőestje
keretében
Liszka
József
néprajzkutatóval
egyebek
mellett a népi hagyomány és
a modernitás kapcsolatáról
beszélgetett, majd Csonka
Ákos Hrubík Bélával közéleti
témákról,
sorsközösségről,
a megmaradásról és tavaly
megjelent könyvéről társalgott.
A gyereksarokban a Netz Produkció, a
Triola Gyerekház, a Kuttyomfitty Társulat
és a Paramisi Társulat szórakoztatta a
legkisebbeket, a Magyar Házban pedig a

Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség
vándorkiállításának szemet gyönyörködtető
anyagát tekinthették meg az érdeklődők.
Az ONF szervezői az utóbbi években
rendszeresen magas fokú felkészültségükről
adtak számot minden egyes évad
megrendezésével. Idén azt bizonyították,
hogy
rugalmasan
képesek
reagálni
az esetleges nehézségekre, nem várt
akadályokra. Lehet, hogy az idei fesztivál
bizonyos szempontból kakukktojás volt, ám
ebből akár előny is kovácsolható a jövőben.
Például olyan elhatározás formájában,
amilyen idén is született, mégpedig hogy
ezentúl a színházi előadások szerves részét
alkotják majd a zselízi fesztiváloknak. Hogy
milyen további pozitív hozadéka lesz az idei
rendezvénynek, azt majd jövőre látjuk meg.
Ezzel kapcsolatban is van egy jó hírünk:
erre várhatóan nem kell 12 hónapot, csak
10-et várnunk.
Levicky László
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Zselízi szónok a közjogi méltóságok között
Augusztus 21-én a pozsonyi Šafárik téren a Comenius Egyeten
előtt a legmagasabb rangú közjogi méltóságok részvételével
koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak Csehszlovákia
Varsói Szerződés hadseregei által való megszálásának 52.
évfordulója alkalmából. Zuzana Čaputová köztársasági elnök, Boris
Kollár, a Nemzeti Tanács elnöke, Igor Matovič miniszterelnök és
további magas rangú politikai szereplő mellett a szónokok közé a
zselízi Polka Pál is felsorakozott, aki a Szlovákiai Politikai Foglyok
Konföderácójának képviseletében mondott beszédet. Személyes
hangvételű felszólalásában megemlékezett az 52 évvel ezelőtti
időszakról, amelyet egy fiatalember életről alkotott elképzeléseinek
és a kemény valóságnak első konfrontációjaként élt meg, de 1989ről is, amikor valóra vált mindaz az igyekezet, amelyért korábban
a politikai foglyok soraiban találta magát, és amikor úgy érezre, az
élet így rehabilitálja a normalizáció idején elszenvedett sérelmekért.
Felszólalásáért az esemény hivatalos részét követően Zuzana Čaputová
személyesen mondott neki köszönetet.
(ik, foto: ev)

Árkok, iskolák, parkolás az augusztusi nyilvános vita témái
Kollégáinak
dicséretét
érdemelte
ki Juhász Eszter az idei Országos
Népművészeti Fesztivál szervezéséért.
A városi képviselő-testület augusztusi
ülésén elismerését tolmácsolta Polka
Pál és Juhász András polgármester
is. A tanácskozás vitájában a nyári
táborok szervezéséért a város és a zselízi
szlovák alapiskola vezetésének, valamint
személyesen Koncz Klaudia tanárnőnek
Kovács Kázmér alpolgármester mondott
köszönetet.
A vita további részében az előző
hónapokban legtöbbször szóba került
témák – az útmenti árkok kialakításának
indokoltsága, a csatornázás, a közterületek,
az alapiskolák állapota, a város területén
való parkolás – kerültek előtérbe.
Ľudmila
Pivarčiová
javasolta:
dolgozzanak ki egy áttekintést az
iskolákban történt beruházásokról és
forrásaikról, valamint a vezető tisztséget
betöltő személyekről attól kezdve, amióta
az iskolák városi hatáskörbe kerültek.
Egy ilyen elemzés lehetővé tenné az
összehasonlítást, főleg, ha olyan kérdésekre
is választ adna, amelyek fontosságuk
ellenére sem kaptak kellő hangsúlyt az
utóbbi hetekben: A város miért csak az
egyik iskola felújítására pályázott? Mi
akadályozta meg abban, hogy támogatást
kérjen a magyar alapiskola felújítására is?
A vitában felszólaló lakos rámutatott arra
is, hogy ha az utcákban minden házból az
utcára vezetik az esővizet, és onnan nincs
elvezetve, olyan problémák keletkeznek,
amilyenekkel manapság találkozhatunk.
Figyelmeztetett a „kínai negyedben”
fennálló parkolási gondokra, amelyek
szerint a jövőben csak fokozódnak, mivel
a művészeti alapiskola jelenlegi épületébe

a város óvodát költöztetne és bölcsődét
nyitna.
A polgármester kijelentette: nem fogja a
múlt választási időszakokban történteket
értékelni, csak a „saját” időszakáról tud
beszélni, amikor a város intenzíven
beruházott az oktatási intézményekbe.
Példaként a mikolai óvodát említette,
ahol rövidesen elkezdődik az épület
felújítása és az új épületszárny építése,
továbbá
hozzálátnak
a
művészeti
alapiskola létesítményének részleges
felújításához is, ennek keretében a 20
éve beázó tetőszerkezet javításához
és a magyar alapiskola bővítéséhez.
Hozzátette, hogy a város elkészítette a
magyar iskola teljes felújításának tervét
2,6 millió euró értékben, a megvalósítás
attól függ, lesz-e olyan pályázat, amely
ezt a beruházást támogatná. Biztosította a
lakosokat afelől, hogy a város vezetősége
nem tesz különbséget szlovák és magyar
között, egyszerűen csak reagál a pályázati
kiírásokra, a város feladata, hogy
legyen erre felkészülve, rendelkezzen
a
szükséges
tervdokumentációval.
Egyszersmind türelmet kért a város
lakóitól, mivel az ilyen projektek
megvalósítása a kérvény beadásától
a befejezésig nagyon hosszadalmas
folyamat. „Tudunk a problémákról,
javaslatunk is van a megoldásokra. Az
utóbbi években a városban 6 millió euró
értékben hajtottunk végre beruházásokat.
Csakhogy általában 3,5 évig tart, amíg
egy tervezet megvalósul. Például a
bevásárlóközpont esetében az építkezés
jóváhagyásától a munkák megkezdéséig
3 év és 3 hónap telt el, majdnem egy
egész választási időszak. A városi hivatal
felújítása esetében ez az időszak 2,5 év

volt. Hasonlóan a 7,2 milliós beruházást
igénylő csatornázás is már évek óta
húzódik. Saját erőből nem győzzük,
mégsem tétlenkedünk” – mondta a
polgármester. Hozzátette, hogy a város
az esővíz elvezetéséért a vízműveknek
több ezer eurót fizet, éveket számolva
már százezreket tesz ki az összeg. Ebből
a pénzből volt nemrégiben a város
és a vízművek együttműködésének
köszönhetően kiépítve a Sládkovič utcai
csatornahálózat-szakasz, hasonló módon
van tervben a Posta és a Garam utcai
szakasz. A városi csatornaépítési projekt
ettől függetlenül az egész várost érinti,
beleértve Garammikolát és Szódót is.
Ivan Pál egy – a város főterén
–
tönkretett
facsemete
kapcsán
figyelmeztetett a városi kamerarendszer
korszerűsítésének szükségességére. A
polgármester biztosította arról, hogy e
probléma megoldására is rendelkezik
a hivatal kivitelezési tervekkel, csupán
a költségvetési keret hiányzik. A
kamerákkal kapcsolatban nyilatkozott
Petra Tomašovičová, a szlovák alapiskola
igazgatónője is. Tájékoztatott arról,
hogy az iskola területén levő sportpálya
berendezését sorozatosan megrongálták,
és az iskola nem engedheti meg magának,
hogy állandóan javíttassa. Mivel az
iskolák területén levő többrendeltetésű
pályákat a nyilvánosság is használja,
szerinte át kellene értékelni a felelősségi
kompetenciákat e sportlétesítményekkel
kapcsolatban, és a kamerák kihelyezése
is segítene.
Polka Pál meghívta a jelenlevőket
Esterházy János Károly emléktáblájának
felavatására, az esemény 2020. szeptember
12-én 15 órakor lesz a kastély előtt. (ik)
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A lakástűz nyomai nem tűnnek el könnyen
A többemeletes lakóházak építése mind
helytakarékosság, mind pedig építőanyagráfordítás szempontjából előnyös. Az elmúlt
évtizedekben ezért is építkeztek előszeretettel
ilyen módon, és az így felépített lakásokban
milliók találtak otthonra.
Ám az előnyökön kívül hátrányokkal is jár
ez az építkezési mód – nagyszámú tömeg
osztozik nemcsak a területen, hanem
az esetlegesen előforduló gondokon,
szerencsétlenségeken és katasztrófákon
is. A szörnyű helyzetek előfordulásának
valószínűsége arányos az adott környezetben
lakó problémás emberek számával. Sok
embert boldogsággal tölt el, ha a maga
és családja számára a kívánt helyen tudja
biztosítani a lakhatást, ám keveseknek
adatik meg, hogy megválassza a lakótársait/
szomszédjait.
„Éjjel két óra után arra ébredtem, hogy
robbanást hallottam. Akkor még nem
tudtam, hogy a szomszéd ablaka robbant
ki. Kisiettem a balkonra, füstöt láttam, és
balra alattunk lángok csaptak ki az ablakon.
Felébredt a férjem is, akinek rögtön mondtam,
hogy tűz van. Nagyon megijedtünk, olyan
volt, mint egy rossz álom. Nem tudtunk
elmenni, mert a folyosón olyan füst volt,
hogy sem látni, sem lélegezni nem lehetett.
Várnunk kellett a lakásban, három gyerekkel,
8 éves fiunkkal, valamint 6 és 2 és fél éves
kislányainkkal. A tűzoltók megkezdték az
oltást, a szomszédok már kint voltak, Javorka
úr figyelmeztette a tűzoltókat, hogy mi még

a lakásban vagyunk” – emlékezett vissza
a Štúr utcai lakóház hetedik, legmagasabb
emeletén lakó Kotasz Marianna a július 22ről 23-ra virradó éjszakán történtekre. Habár
a tűzvész óta már több mint egy hónap telt el,
az égett szagot még mindig érezni.
A tűz az ötödik emeleten keletkezett, annak
a lakásnak a konyhájában, ahol egy anya
lakott a fiával. A magyarázatukat, hogy a
tüzet a macska okozta, amely felborította a
forró olajat, valószínűleg kevesen hitték el,
viszont jól mutatott a bulvársajtó címlapjain.

Ráadásul az olaj forrósítása a tűzhelyen
ilyen késői órákban sokat elárul a lakó
életstílusáról.
„Bár a lakás távolabbi részében, a
hálószobában tartózkodtam, a robbanás
azonnal felébresztett. Füstöt észleltem, nem
láttam semmit, fuldokoltam. Kitapogattam
az éjjeliszekrényen a lámpát, az ágytól másfél
méterre levő, félig nyitott balkonajtóhoz
mentem. Friss levegőre volt szükségem. Kint
fények villogtak, a tűzoltók már húzták ki
a tömlőket, világossá vált, hogy tűz van.
Megpróbáltam kinyitni az ajtót, de nem
lehetett kimenni. Éppen akkor kezdték meg a
tűzoltók az oltást, a párától a vezetékaknában
égő műanyagok fekete füstje szállt fel. Azon
gondolkodtam, hogy felmegyek a tetőre.
Végül inkább megkerestem a telefonomat,
hogy felhívjam a bátyámat. Nem volt
egyszerű azokban a feszült pillanatokban,
nem úgy történnek a dolgok, mint a
filmekben. A tűzoltók maszkot viseltek,
a szivattyúk teljes gőzzel működtek,
megpróbáltam kiabálni, de a tűzoltók nem
hallottak, arra gondoltam, hogy kidobok egy
széket. Megérkezett a bátyám és elmondta a
tűzoltóknak, hogy a fenti emeleteken még
vannak emberek” – mondta Javorka Gábor,
aki a kigyulladt lakás fölött lakik.
A Kotasz családon és rajta kívül a felső
emeleteken még egy mélyen alvó asszony
tartózkodott, akit fel kellett ébreszteni.
A tűzoltók közben elvégezték a szomszédos
lépcsőházak lakóinak evakuálását is,
akik az erre a célra odaállított
autóbuszban találtak menedékre.
Több
tucat
ember, akiket
álmukból ébresztettek fel, akik
pár perccel korábban még a saját
és családtagjaik életéért aggódtak,
és arra sem volt idejük, hogy
a vagyonukat féltsék, most az
autóbuszból figyelték a tűzoltók
munkáját.
A tűzoltók reggel hét előtt fejezték
be az oltást. A bejáratban rengeteg
víz, füst volt, és kellemetlen
szag
terjengett.
Néhányan
ismerősökhöz,
rokonokhoz
mentek éjszakára, mások visszatértek
lakásaikba takarítani, menteni, ami menthető.
Víz- és áramszolgáltatás nélkül.
Miroslav Rapčan alezredes, a Lévai
Tűzoltóság járási igazgatója a következőt
nyilatkozta: „Két óra előtt jelentették a
tűzesetet. A helyszínre küldtük a zselízi és a
lévai tűzoltóság egységeit, Mivel személyek
evakuálására is szükség volt az érintett és
a szomszédos lépcsőházakból, a helyszínre
vezényeltünk egy ilyenkor használatos
autóbuszt is Nyitráról.

A tűz vízszintes és függőleges irányban
is terjedt az egész konyhában, egészen a
vezetékaknába, ahol megolvadt a hideg
víz műanyag fővezetéke. Az így kiömlő víz
nemcsak a tűzzel sújtott lakásban, hanem
az alatta levőkben is szabadon folyt, amíg el
nem zárták a ház főcsapját.”
Az az ötödik emeleti lakás, ahol a tűz
keletkezett, kárt szenvedett a tűztől, a füsttől
és a víztől, az alatta levő lakások többnyire a
víztől, főleg a megolvadó vezetékekből folyó
víztől. A legnagyobb károk azonban Javorka
Gábor hatodik emeleti lakásában keletkeztek.
Egy hónappal a tűzeset után látogattuk
meg őt, és még mindig a következmények
eltávolításán fáradozott.
„Három hétig Párkányban laktam, az
ablakokat nyitva hagytam, hadd szellőzzön
a lakás. Beesett az eső, huzat volt. Ha most
becsuknám az ablakokat, rövid időre
elmennénk, majd visszatérnénk, újra
érezhető lenne a bűz.” A fürdőszobában
és főleg a vécén állandóan érezni az égett
szagot. A mennyezetet a fallal összekötő
részen mállik le a frissen festett festék,
mert a magas hőmérsékletnek kitett falak
még mindig dolgoznak. A konyhában még
mindig folyik a kármentő munka, nehéz a
visszatérés a normális kerékvágásba.
„A konyha tiszta füst volt, használhatatlanná
vált. A konyhabútor és a szekrényekben,
fiókokban tartott holmi fekete volt. Azt
hittem, ha kimosom őket, rendben lesz. De
nem. Mindent bepakoltam a kádba, centiről
centire mostam, dörzsöltem. Hat napon át
csináltam ezt. Rögtön a tűz után érkezett
egy cég, nagy teljesítményű porszívóval
tisztogattak mindent. Mindent, az utolsó
villanykörtéig. Amit nem lehetett kitisztítani,
szőnyegek,
függönyök,
kidobtuk.
A
biztosító csak azt fizeti meg, amit nem lehet
kitisztítani. A bátyámmal súroltuk a bútort,
de a kinti homlokzatot is. Senki más nem
tette volna. Nem segített a lakásszövetkezet
sem. Csak a bátyám.”
Akik a kiégett lakás alatt laknak, szintén
nagy károkat szenvedtek a lefolyó víztől.
Elmondták, hogy a rendetlen szomszédok
már máskor is elárasztották őket vízzel. Több
lakó panaszkodott a hangoskodásra és az
alkohol hatása alatt tartott jelenetekre.
Arra, hogy mi történt idén egy nyári
éjszakán, biztosan emlékezni fognak. A
szomszédoknak is emlékezetes marad az az
éjszaka, mert az átélt traumán kívül még most
is a károkat számolják fel. Fontolgatják, hogy
közösen perelik be a felelőtlen szomszédot,
még ha kérdéses is az ügy kimenetele.
Hiába, a szomszédainkat nem válogathatjuk
meg. Persze ők sem minket.
Števo Hečko
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Augusztusi önkormányzati ülés

A Posta utcai telkeket
átruházhatják új
tulajdonosaikra

A zselízi városi képviselő-testület augusztus 26-án, szerdán a
művelődési otthon nagytermében tartotta 18. ülését. A fő napirendi
pont a Posta utcai építkezési parcellák eladásának jóváhagyása
volt, melyek eladási szándékáról a testület júliusi ülésén döntött. A
képviselő-testület jóváhagyta az egyes telkek átruházását, a javaslat
szerint négyzetméterenként 15 eurós egységárért.
A testület megismerkedett a város nem lakás céljaira használt
helyiségeinek bérbeadására kiírt versenypályázat beszámolójával,
tudomásul vette a pályázati borítékbontás jegyzőkönyvét, egyetértett
a pályázat eredményének kiértékelésével, és két esetben jóváhagyta a
bérleti szerződés megkötését. A szolgáltatások házában levő 38 m2es helyiséget egy nagysallói érdeklődő veszi bérbe, míg a Béke utca
8. szám alatti, az egykori szabadidőközpont épületében levő 32 m2
területű helyiséget a Zselízi Városi Sportklub bérli majd.
A képviselő-testület tudomásul vette a határozatok teljesítéséről és
a városi rendőrség júliusi tevékenységéről szóló beszámolót. (ik)

Kastély: két projekt...
1→

– az Európai Gazdasági Térségen belül az uniós tagállamokhoz
hasonlóan élvezik a közös piac előnyeit. A másik projekt
a határon átnyúló együttműködési Interreg V-A SK-HU
kiírásának keretében nyert támogatást, amelyben szlovákiai
és magyarországi partnerek együttműködései valamint
beruházásai finanszírozhatók. Ebből a forrásból újult fel egy
évtizede a szolgáltatások háza is.
A pályázatokból a kastély tetőszerkezetének, valamint
északkeleti szárnyának felújítása finanszírozható, a Norvég Alap
esetében kb. 780 ezer euró összkiadással és 40 ezer eurónyi
önrésszel, a határon átnyúló együttműködési pályázat esetében
pedig 480 ezer eurós költségvetéssel és 24 ezer eurós önrésszel. A
beruházások mellett a projektek keretében számos rendezvény
is megvalósulna a pályázatok lebonyolítása idején.
(ik)

Polgármester: ismerjük
a helyzetet, egy kis
türelmet kérünk

Közpénzből az önkormányzat csak a saját vagyonába ruházhat
be, idegenbe nem. Ez a feltétel több, egyelőre meg nem valósult
beruházás esetében nem teljesült, ezért kell néhány fejlesztésre várni.
Ezt Juhász András polgármester jelentette ki azzal kapcsolatban, hogy
az utóbbi időben olyan kérdéseket kapott a lakosoktól, hogy miért
nem valósult meg több betervezett beruházás. „Az elmúlt hetekben
az emberek azt kérdezték
tőlem: miért nem épült még
meg a járda Szódón, miért
csak idén épült meg Mikolán
a főút mentén, hiszen már
rég el kellett volna készülnie.
A gondok ott kezdődnek,
hogy a város csak a saját
vagyonába fektethet be. Ez
az oka pl. annak is, hogy
Szódón nincs buszmegálló
a főút mindkét oldalán.
A szóban forgó területek
vagyonjogilag rendezetlenek,
és amíg tart ez az állapot, a
közlekedésrendészet
nem
engedélyezi
buszmegálló
elhelyezését.” A polgármester
hozzátette, hogy naponta
ellátják
őt
tanácsokkal,
ötletekkel a városfejlesztéssel kapcsolatban. „A helyzetet alaposan
ismerjük, a lakosok által javasolt intézkedések többsége már régóta
szerepel a fejlesztési programunkban, sok beruházás a tervek
szintjén már készen van. A megvalósítás többnyire csak források és
prioritások kérdése. Ritkábban kapunk megoldási javaslatot, pedig
annak jobban örülnénk, főleg azért, mert a mi megoldásainkat
gyakran már a megszületés pillanatában, még ismertetésük előtt
bírálat éri. E tekintetből szeretnék több türelmet kérni” – zárta a
lakosok felé tett üzenetét Juhász András.
(ik)

Nagy volt az érdeklődés a közügyek iránt
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azonban később úgy határozott, hogy a
város csupán a szlovák alapiskolára nyújtsa
be a pályázatot, és ekkor keletkezett a két
iskolépület állapota közti szakadék. A volt
polgármester és alpolgármester szerint ez
a helyzet nem az iskolavezetés, hanem az
akkori képviselő-testület hibájából alakult
ki, amely arról döntött, hogy a város csak az
egyik iskola felújítására kérjen támogatást.
Polka Pál szerint az volt a hiba, hogy
amikor a régiónkból származó személyek
kormánypozícióban voltak, nem sikerült
többet tenniük a városért. Az Úttörő utca
mellett további felújítandó területeket is
felsorolt: a Mladosť vendéglő előtti terület, a
járdák, a ravatalozó előtti tetőszerkezet építése,
a főtér, a fürdő, az utak, a csatornahálózat és
az iskolák. A jelenlegi képviselő-testület és a

polgármester csak igyekszik behozni a több
évtizedes lemaradást, zárta mondandóját.
Ismét téma az iskolaügy
A magyar alapiskola igazgatója megállapította,
hogy az iskolaépületek állapota nem az
igazgatóság, hanem a város kompetenciája.
Máté Anikó köszönetet mondott az iskola
eddigi felújításáért és a munkák folytatásának
jóváhagyásáért. Ebben Puksa Andrea, a szülői
szövetség elnöke is csatlakozott hozzá. Az
igazgatónő tájékoztatott az iskola ötödikesek
tesztelésében elért kitűnő eredményeiről,
valamint az idei elsősök számának
örvendetes növekedéséről. Marianna Šedivá
képviselő felkérésére elmondta, hogy az
iskola a szünidő első két hetében nyári tábort
szervezett, és hogy bekapcsolódott egy
multikulturális nevelést támogató pályázatba.
Petra Tomašovičová, a szlovák alapiskola

igazgatója elmondta, hogy gyakorlatilag
egész júliusban nyári tábor volt az iskolában,
ebből két héten keresztül a várossal
együttműködve, és támogatást szereztek két
augusztusi turnusra is. Hangsúlyozta, hogy
az iskola menedzsmentjének aktivitása és
hozzáállása alapfeltétele a célok elérésének.
Hozzátette, hogy igazgatóként alapvető
kérdésekről kell autonóm módon és teljes
felelősséggel döntenie; ez nem mindenkinek
tetszik, de sikerre visz.
A polgármester reagált a magyar alapiskola
felújításának folytatása érdekében tett szülői
szövetségi kezdeményezés nyomán kelt
levélre. Szerinte méltatlan hangvételű levelek
írása és aláírásgyűjtés helyett hatékonyabb
lett volna, ha a kezdeményezők párbeszédre
hívják a város képviselőit. Így elpolitizálták
az ügyet, ami nem tett jót.
(ik)
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Kisorsolták a Posta utcai telkek vásárlóit
1→

nyomán megapadt rendes bevételek előidézte helyzetre. Ugyancsak
csökkennek a rendes kiadások, valamint a tőkealapú bevételek az
egyik projekt finanszírozásának átütemezése miatt, ugyanakkor
a tőkeforgalmi kiadások növekednek. Csenger Tibor, a pénzügyi
bizottság elnöke kijelentette: a bizottság az első félévben nem
tanácskozott, mint elnök azonban támogatja a költségvetésmódosítást. A testület jóvá is hagyta a beadványt, amely szerint a
város idén 10 095 310,47 eurós összegből gazdálkodik.
A júliusi ülés egyik legérdekesebb pontja a Posta utcai telkek
sorsolása volt. Hogy városunkban van igény a családiház-építésre
alkalmas telkekre, arról az egyes parcellák iránt érdeklődők száma
tanúskodott, így minden egyes telek esetében sorsolással kellett
dönteni arról, ki vásárolhatja meg a jelentkezők közül. A sorsolást
Nyúl Péter, a város jogásza vezényelte le, segítségére volt Ivan Pál
és Csonka Ákos. A telkeket a következő érdeklődők vásárolhatják
meg: Tóth Marián, Zlatica Tršová, Jaroslav Sednička, Lőrincz Tamás,
Miroslav Tomek, Ladislav Benčík, Šárik Róbert, Harangozó Viktor,
Zuzana Zólyomiová. A 9 kedvezményezett kisorsolását követően a
testület megállapította, hogy a Posta utcai telkek kisorsolása a város
ide vonatkozó rendeletének értelmében zajlott, és tudomásul vette a
sorsolás eredményét. A testület tudomásul vette a városi rendőrség

júniusi tevékenységéről szóló beszámolót. Ezzel kapcsolatban Csenger
Tibor megjegyezte: egyes kereszteződések egyre átláthatatlanabbak a
fák és bokrok lombjai miatt.
(ik)

Nagy volt az érdeklődés a közügyek iránt
A nyilvánosság érdeklődése a júliusi
önkormányzati ülés iránt rendkívül nagy
volt, ezt mind az ülést záró általános vitában
felszólalók száma, mind a hozzászólások
terjedelme is tükrözte. A vita több
területet is érintett: a helyi utak felújítása, a
csatornahálózat kiépítése, az alapiskolák, a
városi pénzügyek és továbbiak.
Árkok és csatornahálózat
Nagy visszhangja volt a polgármester júniusi
ülésen tett kijelentésének a vízelvezető árkok
jelentőségéről. Az Úttörő utca több lakosa
hozzászólásában kérte a város képviselőit,
hogy az eddiginél nagyobb igyekezetet
fejtsenek ki a csatornahálózat teljes kiépítése
érdekében, jogos elégedetlenségüket fejezve
ki azzal érvelve, hogy a csatornahálózatra
nem csatlakozott háztartások 4–5-szörösét
fizetik a szennyvíz elszállításáért, mint a
város csatornahálózattal ellátott részében
lakók. Az egyik felszólaló elismerte, hogy
a város a sikeres projekt benyújtásán felül
már nem befolyásolhatja a pályázati források
elosztását. Ezért – alternatív megoldásként
– azt javasolta, hogy a csatornahálózat
kiépítéséig a város vállaljon fel bizonyos
részt a ráfizetők magasabb költségeiből.
Juhász András polgármester, aki nyilvános
fórumokon már többször elmondta,
hogy a város benyújtott egy pályázatot a
csatornahálózat kiépítésére az egész város
területén, beleértve Garammikolát és Szódót
is, 7,8 millió euró értékben, amelynek
önrésze 480 ezer euró lesz. A pályázat
sikeres volt, ám mivel nem volt elegendő
forrás, nem került a támogatott beruházások

közé, így a minisztériumban a „tartalékos
pályázatok” közé került. Az elsők közt lesz

tűzoltóknak. A polgármester válaszában
megjegyezte, hogy szükség esetén az érintett
lakosok
egyszeri
szociális
támogatásért
fordulhatnak a városhoz.
Beruházi deficit és
szükségletek
Csenger
Tibor
megállapította, hogy a
városnak 15–20 milliós
beruházási deficitje van, bár
az utóbbi 6 évben sikeresen
használja fel az EU-s
pályázati támogatásokat,
sőt, ebben a tekintetben
az egyik legsikeresebb
város
a
megyében.
Több előkészített nagy
pályázatot sorolt fel,
Az Úttörő utcával kapcsolatban merült fel a vita: hasznosak-e vagy
és kijelentette, hogy a
sem a vízelvezető árkok az utcákon. A gordiuszi csomót a csatornávita folyamán javasolt
zási projekt megvalósítása vághatná el.
beruházások már a
abban az esetben, ha ismét rendelkezésre múlt választási időszakban megfogalmazott
állnak majd támogatási források. „Az összes fejlesztési tervben is szerepelnek. A
városi út felújítása 3,6–4 millió euróba csatornázási
pályázattal
kapcsolatban
kerülne. Rendesen ezt a tevékenységet a elmondta: a város intenzív munkával
csatornázás után lehetne elvégezni, de mi sikeres projektet készített elő, végső soron
jóhiszemben azon voltunk, hogy ezt az utcát azonban politikai szinten születnek a
már most felújítsuk. Még el sem kezdtük, döntések, és e téren városunknak nincs elég
máris tiltakozásba ütközünk” – mondta döntésbefolyásoló ereje.
a polgármester az Úttörő utcai árkokkal A csatornázási pályázattal, majd az
kapcsolatos tiltakozásokkal kapcsolatban.
iskolákkal kapcsolatban Nagy Géza egykori
A júliusi tűzesettel érintett Štúr utcai társasház polgármester is felszólalt. Kijelentette, hogy
egyik lakója felszólalásában jelezte: az egész 2006-ban a magyar alapiskola felújításának
lépcsőház lakóinak nehéz a helyzete az eset pályázata is elkészült, a képviselő-testület
után. Köszönetét fejezte ki a beavatkozó
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A színpadról hiányoztak az ország egyes
régióiból jövő gyermek- és iúsági
tánccsoportok, és ezáltal a rendezvény
nem volt seregszemle-jellegű. Volt viszont
számos magas színvonalú produkció
professzionális csoportok előadásában...
(Bővebben a 6. oldalon.)
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Lakástűz a Štúr utcában:

Rák Norbert:

Arra, hogy mi történt idén egy nyári
éjszakán, biztosan emlékezni fognak. A
szomszédoknak is emlékezetes marad az
az éjszaka, mert az átélt traumán kívül
még most is a károkat számolják fel.
Fontolgatják, hogy közösen perelik be a
felelőtlen szomszédot...

A csapatot különféle sérülések gyengítik, ezért
még nem tudtunk olyan erős összeállításban
szerepelni, mint az előkészületi mérkőzéseken.
De igyekezetünk és lelkesedésünk nem lankad,
ezért hiszem, hogy képesek vagyunk városunk
futballját és sportját olyan szintre emelni,
amilyet Zselíz megérdemel.
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Júliusi önkormányzati ülés

Kisorsolták
a Posta utcai
telkek vásárlóit

Kastély: két projekt támogatást nyert
Egy évvel ezelőtt tájékoztattunk arról,
hogy a város egy konzultáns céggel
együttműködve több pályázatot készít elő az
Esterházy-kastély felújítására felhasználható,
vissza nem térítendő támogatás elnyerésére.
Összesen három pályázatról volt szó,
amelyek
kombinációjával
a
város
részlegesen felújította volna a történelmi
épületet. A háromból kettő szerzett pénzügyi
támogatást, jelenleg az ezek költségvetésével
és finanszírozásával kapcsolatos egyeztetések
folynak.
Az Esterházy-kastélyt több évtizedes
hibernált állapotából a múlt választási
időszakban ébresztették fel, már Juhász

András polgármesterségének idején. Az
eredeti ablakok felszerelésén kívül ekkor
felújították az egyik termet, a folyosó egy
részét és az elülső rész kis helyiségét, később
szociális helyiségeket alakítottak ki az
egykori kúria hátsó részében. A folytatást
a megfelelő pályázati kiírásoktól és a város
ezekre adott eredményes válaszától várták.
A két nyertes projekt egyike az ún. Norvég
Alaphoz benyújtott kérvény. A pályázati
rendszer keretében Norvégia, Izland és
Liechtenstein pénzügyileg hozzájárulnak
az EU felzárkózó államainak fejlődéséhez,
amiért – bár nem tagjai az EU-nak
→3

Általában Zselízen nem tartanak júliusban
önkormányzati
ülést,
amennyiben
rendkívüli körülmények nem adnak erre
okot. Az idei év kivétel volt, méghozzá
olyan mértékben, hogy július 30-án,
csütörtökön a résztvevők számának több
éves rekordja dőlhetett meg. Ennek több
oka is lehetett. Az új típusú koronavírus
elleni intézkedések részleges feloldása
után a nyilvánosság ismét nagy számban
lehetett jelen a művelődési otthon
nagytermében tartott tanácskozáson, a
napirenden olyan pontok voltak, mint a
költségvetés-módosítás és ennek keretében
a magyar tannyelvű alapiskola sokat
vitatott hozzáépítése és nem utolsó sorban
a Posta utcán újonnan kialakított építési
telkek sorsolása. Az általános vitában
elhangzottak alapján nagy visszhangja volt
az Úttörő utca felújításával kapcsolatos
kijelentésnek is.
Bevezetőben a képviselők különösebb
nehézségek nélkül jóváhagyták, hogy a
város 500 ezer eurós beruházási hitelt
vegyen fel olyan célokra, amelyek nem
kerültek be az idei költségvetésbe. Polka
Pál képviselő megjegyezte, hogy 300 ezer
eurót a művészeti alapiskola épületére,
200 ezer eurót pedig a magyar alapiskola
hozzáépítésére használnak fel.
A hitelfelvétel jóváhagyása után következett
a költségvetés módosítása. Monika
Tomeková városi közgazdász tájékoztatta
a jelenlevőket a költségvetés-módosítás
alapvető részleteiről. Megállapította, hogy
a város így reagál a részadó-csökkenés
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