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„Z mála peňazí sme sa snažili vyťažiť maximum, zainvestovali sme svoju prácu a
stavebný materiál sme sa snažili nakupovať
za čo najlepšiu cenu a v najlepšej možnej
kvalite. Keď ľudia videli, že z mála peňazí sa
dá dokázať mnoho, vôľa prispievať sa stupňovala.” Viac na 4. strane.

Mestské noviny

16:0. Ani skôr narodení domáci
futbaloví pamätníci si nespomínajú, že by družstvo Želiezoviec niekedy vyhralo vyšším
rozdielom. Podľa viacerých
najlepším výsledkom bolo 11
nastrieľaných gólov.
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cena: 0,35 eur
Policajnej hliadke OO PZ
a hliadke Mestskej polície
v Želiezovciach sa začiatkom
februára podaril husársky
kúsok, keď vo vzájomnej
spolupráci dokázali zachrániť
ľudský život.
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Marcové zasadnutie MsZ

Najviac priestoru správe
cintorínov a dodávke tepla
Mestskí poslanci sa zišli na 15. schôdzi
mestského zastupiteľstva 29. marca. Po
úvodných záležitostiach sa venovali návrhu
predaja mestských pozemkov žiadateľom,
ktorí vlastnia garáže na predmetných
pozemkoch. Pred schvaľovaním sa rozvinula diskusia o vypracovaní cenovej mapy
nehnuteľností na územie mesta. Vedúca
odboru výstavby pripomenula, že návrh
cenovej mapy bol už dvakrát v programe
rokovania zastupiteľstva. Právnik mesta
Jozef Nyúl v súvislosti s cenovou mapou
vyhlásil, že aj iné mestá zápasia s podobnými problémami pri stanovovaní cien
nehnuteľností. „Je len málo príkladov na
jej aplikovanie v praxi, pretože zákon žiada,
aby sa pri prevode majetku obce vychádzalo
zo znaleckého posudku. Pri cenovej mape je
problém, z čoho vychádza cena, keď nebola
stanovená znaleckým posudkom,“ vyhlásil
→2

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 3. apríla konala v Dome kultúry slávnostné podujatie, v rámci
ktorého samospráva vyznamenala niekoľko pedagógov. Vyznamenania odovzdal primátor
mesta siedmim oceneným: PaedDr. Eve Šimkovej (Spojená škola), Mgr. Miroslave Bielikovej
(ZŠ), Mgr. Marte Ďaďanovej (ZŠ), Bc. Eve Csomorovej (ZŠ s VJM), Mgr. Otílii Tóthovej (ZŠ s
VJM), Marte Bajuszovej (ZUŠ) a Kataríne Vlčkovej (MŠ).
(foto: ik)

Výstavba radových rodinných domov Želiezovce „CSIKÓ KERT“.
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Najviac priestoru správe cintorínov a dodávke tepla
1→

právnik. Dodal, že cenová mapa by mohla byť
platná z tohto hľadiska v prípade, keby ceny pri
jej tvorbe vychádzali zo znaleckých posudkov.
Takýto postup si však vyžaduje veľké náklady
zo strany mesta. MsZ schválilo odpredaj pozemkov a následne schválilo aj podmienky
prenájmu priestorov v Dome kultúry, pričom
ako minimálnu cenu určili 1500 eur na 1 rok.
O prenájom priestorov prejavili záujem banky s cieľom umiestniť tam bankomat. Mesto
zverejní podmienky prenájmu, predložené
ponuky budú vyhodnotené a víťazná bude
schválená mestským zastupiteľstvom. Poslanci
zobrali na vedomie správu o činnosti mestskej
polície za uplynulý rok, pričom viacerí poslanci
vyjadrili pozitívne ohlasy na prácu MsP. Prerokovali správu o plnení zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk. Keď Vojtech Tomašovič
vytkol prílišný pozitívny tón správy, správca
pohrebísk Mikuláš Konopka poznamenal, že
cintoríny spravujú len krátke obdobie, napriek
tomu už urobili drobné opravy a údržbu areálov. V rámci rozpravy odznelo, že doteraz
nedošlo k finančnému vysporiadaniu príjmov
z poplatkov za hrobové miesta medzi bývalým
a súčasným správcom, pričom viacerí poslanci
boli toho názoru, že vysporiadanie by malo
prebehnúť so sprostredkovaním mesta. MsZ
konštatovalo, že prevádzkovateľ pohrebísk svoje zmluvné povinnosti plní priebežne, správu
zobralo na vedomie a prednostke MsÚ uložilo
vypracovať informatívnu správu o finančnom

vysporiadaní medzi bývalým a súčasným
správcom. Nemenej živú rozpravu priniesol
programový bod pojednávajúci o analýze
nákladov na kúrenie v mestských objektoch,
vypracovanej hlavnou kontrolórkou mesta. Týkala sa najmä zistenia, že firma C-erm účtovala ZŠ na Mierovej ulici neoprávnené položky
za dodávku tepla, pričom na poskytovanie
takejto služby nemala oprávnenie. Diskutujúci
sa dotkli aj hospodárnosti vykurovania v jednotlivých objektoch a energetickej koncepcie
mesta. Primátor uviedol, že v mestských objektoch pracovníci neboli priamo motivovaní, aby
šetrili na nákladoch za energiu. Róbert Gulyás
sa vyjadril, že je za vypracovanie novej energetickej koncepcie, súčasnú považuje za zastaranú
a vyhlásil, že konkurenčné prostredie v oblasti
dodávky tepelnej energie by pozitívne pôsobilo
na vývoj cien v meste. Primátor pripomenul, že
mesto bolo nútené predať tepelné hospodárstvo a keďže Tenergo dalo najvýhodnejšiu
ponuku, dostalo sa do monopolu v oblasti dodávky tepla, avšak zainvestovalo 50 mil. korún
do systému. Zastupiteľstvo zobralo na vedomie
analýzu nákladov na kúrenie v objektoch
mesta a požiadalo riaditeľku ZŠ, aby ukončila
zmluvný vzťah s firmou C-erm Chmelovič,
zjednala nápravu vo veci vykurovania v objektoch školy od najbližšieho vykurovacieho
obdobia a aby o týchto krokoch podala správu
v auguste tohto roka. Vojtech Tomašovič informoval o výsledkoch zasadnutia komisie kultú-

Prekvapivé výsledky analýzy cien tepla
Dlhotrvajúca rozmanitosť i výmeny názorov na výhodnosť cien dodávaného tepla
v objektoch spadajúcich pod správu mesta
Želiezovce v rámci mestského zastupiteľstva
viedli k povereniu hlavnej kontrolórky vypracovaním analýzy nákladov na vykurovanie
v mestských objektoch. Prvé výsledky analýzy
boli MsZ predložené v novembri minulého
roka. Doplnenú analýzu, spracúvajúcu stav ku
koncu roka 2011, predložila Soňa Šuranská na
marcové zasadnutie MsZ.
Analýza skúmala budovu mestského
úradu, budovu mestskej polície, Dom služieb, budovu CVČ a ZUŠ a objekty oboch
ZŠ. Konštatovala, že v týchto objektoch až na
jednu výnimku nedošlo v uplynulých rokoch
k výraznému nárastu nákladov na vykurovanie, naopak, vo väčšine prípadov dokonca náklady na kúrenie v uplynulom roku poklesli
oproti predchádzajúcim rokom. Výnimkou
je objekt ZUŠ a CVČ, kde v ostatných rokoch dochádza k pozvoľnému zvyšovaniu
nákladov. Výrazné je zníženie vykurovacích
nákladov v Dome služieb za rok 2011, kde
sa zrejme už prejavili opatrenia na zníženie
energetickej náročnosti objektu v rámci jeho
rekonštrukcie.
Prekvapivý výsledok priniesla analýza

nákladov v ZŠ na Mierovej ulici, kde na rozdiel od ostatných objektov tepelnú energiu
nedodávala spoločnosť Tenergo, ale kúrenie
zabezpečovala firma C-erm len ako správca kotolne, nie ako dodávateľ tepla. Hlavná
kontrolórka na zasadnutí MsZ poukázala
na rozdiely medzi pojmami dodávateľ tepla
a prevádzkovateľ kotolní. Spoločnosť podľa
analýzy nemala oprávnenie na dodávku tepla,
napriek tomu škole teplo predávala, účtovala
fixné náklady ako dodávateľ tepla, fakturovala
neoprávnené položky, napríklad regulovanú
zložku fixných nákladov, i keď nespadala pod
reguláciu ÚRSO.
Správa hlavnej kontrolórky je podľa
právneho zástupcu mesta Jozefa Nyúla podkladom na vyvodenie záverov podľa zákona.
„Zmluvná strana predávala teplo, na čo nemá
oprávnenie. Ak niekto účtuje poplatky, na
čo nemá právo, tak činí nielen v rozpore so
zmluvou, ale aj so zákonom,“ vyhlásil právnik. Viac poslancov vyjadrilo svoje podozrenie o nehospodárnom nakladaní s verejnými
prostriedkami, preto zastupiteľstvo v uznesení žiadalo ukončiť zmluvu s doterajším
dodávateľom, zjednať nápravu v tejto oblasti a
podať informáciu o vykonaných opatreniach
v tomto smere.
(ik)

ry a školstva, Pavel Polka o témach prerokovaných na zasadnutí komisie vnútra. MsZ uložilo
prednostke úlohu pripraviť návrh na vedenie
kroniky mesta, náčelníkovi pripraviť návrh riešenia povinnosti mesta vyplývajúce zo zákona
o veterinárstve, ktoré obciam ukladá povinnosť
zriaďovať útulky pre zatúlané zvieratá. Poslanci
prerokovali správu o činnosti MsP za február,
pričom viacerí upozornili na neporiadok a občanov robiacich neporiadok prehrabávaním sa
v odpadoch vo vyložených kontajneroch pri
Gaštanovej aleji. V interpeláciách poslanci poukázali na divoké skládky za areálom stavebnín
v Mikule (K. Kovács), na Poštovej ulici v časti
pri Hrone (G. Horváth). Ladislav Sokol sa
ponúkol, že sa ujme vypracovania projektu na
podporu, ktorú môže mesto čerpať z programu
Leader. Ladislav Vékony v diskusii poukázal na
prepadávajúcu sa komunikáciu na Slnečnej
ulici, spôsobenú prejazdom nákladných vozidiel. Podľa Vojtecha Tomašoviča je taká istá
situácia pri tržnici. V súvislosti s týmto problémom prednostka MsÚ informovala o tom,
že prebehne rekonštrukcia budovy Slovenskej
sporiteľne a v rámci nej bude banka riešiť úpravu tohto pozemku. V závere sa diskutovalo
o finančnej situácii mesta. Pavel Polka navrhol
zvážiť, či by mestu nestálo za to poveriť špecializovanú firmu vymáhaním menších nedoplatkov, podľa skúseností okolitých obcí.
(ik)

Z úspešného projektu
dve kamery
Začiatkom marca zasadala komisia vnútorných vecí, vytvorená pri mestskom zastupiteľstve. Riešila problém zvýšeného výskytu
túlavých psov, oboznámila sa s personálnymi zmenami v radoch mestskej polície, so
zámerom postupnej výmeny služobných
zbraní, s problematikou kontroly školských
zariadení počas vyučovania i po ňom. Náčelník MsP informoval komisiu o tom, že
projekt na rozšírenie kamerového monitorovacieho systému bol radou vlády schválený, čo znamená, že mesto bude môcť rozšíriť
svoj monitorovací systém o ďalšie kamery.
Z úradu vlády dostane na túto činnosť 6000
eur. „Z prostriedkov plynúcich zo schváleného
projektu budeme môcť osadiť dve otočné kamery, čím sa zvýši efektivita monitorovania
najproblémovejších lokalít v meste,“ vyjadril
sa náčelník MsP Branislav Alakša, ktorý
však poznamenal, že potrebná efektivita
monitorovania sa dá dosiahnuť len vtedy,
keď za monitormi bude sedieť niekto, kto
v prípade výskytu udalosti môže okamžite
vyslať hliadku. Otázka efektivity monitorovacieho systému po osadení nových kamier
bude predmetom rokovania mestského zastupiteľstva. Projekt rozšírenia kamerového
systému sa má realizovať do konca mája.
(ik)
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Mestské financie: škrty alebo nedaňové príjmy?
Mesto malo k 27. marcu 2012 záväzky
voči dodávateľom po lehote splatnosti
vo výške 313 957 eur. Sumu 364 398 eur
z konca roka 2011 sa tak za prvý štvrťrok
tohto roka podarilo znížiť o 50 441 eur. O
stave mestských financií sa diskutuje už
dlhé mesiace a napriek verejne prístupným
údajom je táto téma zdrojom expresívne
ladených príspevkov na zasadnutiach
MsZ. Už v lete 2010 na pôde zastupiteľstva
odznelo, že tlačíme pred sebou záväzky vo
výške 300 000,-€ mimo schválený rozpočet. Všetci teda o týchto záväzkoch vedeli
a vedia. Primátor mesta Pavel Bakonyi
na margo diskusií o rozpočte povedal, že
pracovníci mesta sa s problémom záväzkov stretávajú denne a každý, komu mesto
nezaplatí včas, sa dožaduje svojich peňazí, preto sa tento stav utajiť nedá aj keby
niekto chcel.
Podľa primátora mesto vždy malo záväzky, ktorých úhradu presúvalo do ďalšieho roka, neraz sa stalo, že pre nedostatok
prostriedkov zamestnanci nedostali načas
svoje mzdy. To sa v ostatnom období nestáva. Stav záväzkov v účtovnej uzávierke

bol za uplynulé roky najvyšší v období
krachu nemocnice. Po ich splatení z predaja nehnuteľnosti nemocnice stav týchto
záväzkov prudko poklesol. Mesto malo v
roku 2010 krátkodobé záväzky vo výške
483,8 tis. eur, v roku 2011 vo výške 577,3
tis. eur. Stav mestských financií určoval a
stále určuje najmä vývoj podielových daní,
každoročne poukázaných samosprávam
od štátu, ktorých výška v uplynulých rokoch značne poklesla. Ešte v roku 2005 došlo k výraznejšiemu zvýšeniu podielových
daní, keď nastal medziročný nárast zo 440
000 € v r. 2004 na 1 200 000,- €. V ďalších
rokoch až do kritického roku 2008 sa podielové dane zvyšovali pravidelne, v roku
vypuknutia krízy bolo Želiezovciam poukázaných cca 1 760 000,- € na podielových
daniach. Následne však došlo k poklesu
a ich výška klesá z roka na rok dodnes.
„Od začiatku sa snažím o maximálne
možné zvýšenie príjmov mesta, nie vždy
však cítim dostatočnú podporu zo strany
zastupiteľstva. Môžem uviesť niekoľko
príkladov, ktoré majú v sebe potenciál na
zvýšenie príjmov mesta, či je to už výstavba

Opäť strašia túlavé psy
Z času na čas sa aj v našom meste
objaví problém túlavých psov. Z tohto
hľadiska relatívne pokojné obdobia strie-

dajú obdobia, keď sa zvýši počet týchto
psov, ktoré sa postupom času spájajú
do svoriek a občas ohrozujú aj obyvateľov. Že opäť prichádza takéto obdobie,
dokumentujú stále častejšie oznámenia
občanov, poukazujúce na zvýšený výskyt
túlavých psov. „Nový zákon o veterinárnej starostlivosti ukladá mestám a obciam
povinnosť zriaďovať a prevádzkovať karantény a útulky pre zatúlané zvieratá alebo
mať zmluvu s prevádzkovateľom takéhoto
útulku,“ hovorí náčelník Mestskej polície
v Želiezovciach Branislav Alakša, ktorý
potvrdil, že na základe odporúčania komisie vnútorných vecí sa možnosťou zriadenia takéhoto zariadenia bude zaoberať
aj mestské zastupiteľstvo.
Náčelník prezradil, že MsP eviduje
zvýšený počet hlásení občanov o pohybe
túlavých psov v uliciach mesta v ostat-

nom období. Výskyt takýchto zvierat dokumentovali najmä na Hronskej, Sládkovičovej, Fučíkovej ulici a v Čínskej štvrti.
Zatiaľ nebol hlásený útok týchto psov na
ľudí, i keď neoficiálne sa už hovorí o náznakoch prejavu agresivity túlavých psov.
Mestská polícia dostala za úlohu vypracovať návrh na riešenie tohto stavu.
Podľa náčelníka je už vypracovaná určitá
predstava riešenia, ktorú teraz aj oficiálne
môže mestskému zastupiteľstvu navrhnúť.
(ik)

polyfunkčnej zóny CENTRUM, kúpeľov na
nábreží Hrona, rekonštrukcia kaštieľa alebo
výstavba malometrážnych bytov s opatrovateľskou službou v centre mesta... Predložil som opakovane varianty zefektívnenia
financovania kultúry a športu, ktoré neboli
schválené, pričom nebol predložený ani alternatívny poslanecký návrh. Ani negatívny
prístup niektorých poslancov pri príprave
realizácie recyklačnej elektrárne neprispieva k riešeniu situácie. Ak sa dnes nenájde
väčšina v zastupiteľstve, ktorá by sa dokázala dohodnúť na zvýšení príjmov, tak sa
bude musieť dohodnúť na ďalšom škrtaní
vo výdavkoch, keďže zvýšenie daňových
príjmov od štátu očakávať v súčasnosti nemôžeme. Originálne kompetencie ako vývoz
komunálneho odpadu, verejné osvetlenie,
údržba komunikácií, obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie podľa zákona
musí samospráva zabezpečovať, rovnako
ako prenesené kompetencie: stavebný úrad,
matriku a podobne. Čo nemusí samospráva
zabezpečovať, je napríklad financovanie
osvety, kultúry alebo športu ako aj dotácie
občianskym združeniam, ktoré v takejto
situácii ani nepripadajú do úvahy, čo dokladá aj stanovisko ministerstva financií,“
hovorí primátor, zdôrazňujúc, že prípadné
zrušenie financovania kultúry a športu by
bolo bolestivým krokom, navyše spojeným s ďalším prepúšťaním. Citeľný efekt
takéhoto opatrenia by sa dostavil až koncom tohto alebo začiatkom nasledujúceho
roka. Podobné kroky sú nepopulárne,
možno viac ako prípadné zvýšenie poplatkov za odpad, ktoré sú v súčasnosti
dotované 60%-ami z rozpočtu, preto
spoločná snaha poslancov a primátora
v záujme zvýšenia nedaňových príjmov
mesta by bola určite vítaná.
(ik)

Na marcovom zasadnutí mestského bola
prerokovaná aj informatívna správa o plnení
zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk a domov
smútku Želiezovciach.
Na prvádzkujúcu firmu Chryzantéma bola
podľa správy MsÚ bola
podaná v januári občianska sťažnosť ktorá
bola jedným z dôvodov
kontroly plnenia tejto
zmluvy. Kontrola preukázala, že zmluvné povinnosti plní prevádzkovateľ priebežne, čo
konštatovalo aj MsZ. V prípade akýchkoľvek nejasností sa občania môžu obrátiť priamo
na prevádzkovateľa na pohotovostnom telefónnom čísle 0915 667 413, alebo v želiezovskej prevádzke firmy Chryzantéma na Ul. SNP 42.
(ik)
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„Ľudia radi vidia skrášlenie svojho okolia”
Želiezovský Csemadok pracuje
v ostatnom období s novým
elánom. Výsledkom toho je dokončenie Maďarského domu z
vlastných síl alebo čoraz pestrejšia programová ponuka podujatí. Boli sme zvedaví, v čom tkvie
tajomstvo tohto obrodenia, preto
sme oslovili predsedu miestnej
organizácie Gabriela Melczera,
ktorý prezradil, odkiaľ pramení
nadšenie členov, ako prebiehala
výstavba a čo očakávajú od budúcnosti.
V ostatnom období charakterizuje činnosť želiezovského
Csemadoku dynamika, stačí
si spomenúť na dostavbu
Maďarského domu alebo na
množstvo
organizovaných
podujatí. Zmena nastala po
zmene vedenia miestnej organizácie, ale čo dodávalo
novému vedeniu elán?
– Zmena nenastala vtedy, keď
nové vedenie nastúpilo, datuje sa
o rok skôr. Počiatočným motívom
bola cesta do Dunajskej Stredy na
protest proti jazykovému zákonu v
septembri 2009. Protest nás naplnil nápadmi a energiou. Cestou
domov sme premýšľali o tom, že
aj v našom meste by sme mali
zobudiť ľudí z dlhotrvajúceho
sna. Z debaty o tejto otázke sa
pomaly začali rysovať kontúry
najdôležitejších úloh. Dohodli
sme sa, že dokončíme začatú stavbu Maďarského domu, budovu
naplníme životom a budeme
sa snažiť dať dokopy dobrú
komunitu. Načrtnuté ciele sme
museli rozmeniť na drobné: museli sme vymyslieť, z čoho budeme
stavať. Prišli sme na to, že čakať
na prostriedky z projektov nie je
schodná cesta. Csemadok dlhé
roky neustále čakal na to, že sa
objaví nejaká projektová výzva,
avšak tieto možnosti priniesli len
omrvinky. V tých časoch nedarilo
ani zohnať zdroje, ani dať dokopy
akcieschopné vedenie, ktoré by
dokázalo zrealizovať dostavbu.
Objavil sa návrh, aby sme stavbu
financovali z predaja techlových
lístkov. Tento nápad sa ukázal
ako životaschopný, v prvom roku
sa nám podarilo predať toľko
tehlových lístkov najmä Želiezovčanom, že sme z týchto príjmov
dokázali financovať práce bez väč-

ších prieťahov. Vždy sa nazbieralo
toľko peňazí, aby práca pokračovala v dobrom tempe.
Od marca minulého roka som
predsedom organizácie. Vtedy sme
popri predaji tehlových lístkov
začali vážnejšie vyhľadávať aj
takých sponzorov, ktorí by výstavbu podporovali inými spôsobmi,
stavebným materiálom alebo peniazmi. Stavbu sa nám podarilo
dokončiť v decembri 2011…
… a tým zabezpečiť dávno očakávané komunitné centrum.
– Aby mohli podujatia nerušene
prebiehať, treba zabezpečiť aj ich
pozadie. Prebieha zaobstarávanie
vybavenia spoločenskej miestnosti. Odvtedy sme nakúpili 80
stoličiek, 10 väčších stolov, osadili sme barový pult, zaobstarali
poháre, kávovar. Okrem toho,
že organizujeme vlastné akcie,
počítame aj s tým, že Maďarský
dom nebude slúžiť len Csemadoku, ale aj ďalším organizáciám.
Želiezovským organizáciám sme
ponúkli možnosť využívať túto
budovu spoločne. Podpísali
sme zmluvu o tejto spolupráci,
okrem Csemadoku sa pripojila aj miestna organizácia
SMK, mládežnícky spolok Via
Nova, Spolok priateľov Rákóczi, združenie rodičov pri
MŠ sVJM a OZ Želiezovské
hlasy. Tieto organizácie
dokážu naplniť túto spoločenskú miestnosť novými
nápadmi,
programami.
Doteraz bol problém, kde sa
zísť a kedy, nájom miestností bol drahý, teraz sa tieto
problémy vyriešili.
Dokončenie Maďarského
domu z vlastných síl bol
nepochybne jedným z najodvážnejších plánov ostatných rokov, desaťročí.
Táto úloha si vyžadovala
nemalé ambície v dobe,
keď sa podobné stavebné
práce a rekonštrukcie
takmer výlučne financujú
z projektov…
– Našou najväčšou devízou bola
odvaha: trúfali sme si snívať a
tieto sny aj realizovať. Prvým nápadom bolo, že svoje prostriedky
dáme dohromady, každý donesie
niečo a pomaly začneme pracovať.
Prišli sme však na to, že tento plán

chce realizovať nielen vedenie Csemadoku. Od občanov i podnikateľov sme dostali spätné väzby, že aj
oni by radi prispeli. Kto nemohol
pomáhať prácou alebo stavebným
materiálom, pomohol peniazmi
vo vytvorených rámcoch. Tento
spôsob mal mimoriadne kladný
ohlas. Ľudia videli, že peniaze
z predaja tehlových lístkov sa
znásobujú. Z mála peňazí sme
sa snažili vyťažiť maximum,
zainvestovali sme svoju prácu a
stavebný materiál sme sa snažili
nakupovať za čo najlepšiu cenu
a v najlepšej možnej kvalite. Keď
ľudia videli, že z mála peňazí sa
dá dokázať mnoho, vôľa prispievať sa stupňovala. Iba z vlastných
síl by sme to určite nedokázali.
Začali by sme s prácami, ale k
ich dokončeniu sme potrebovali
podporu. A samozrejme aj naďalej potrebujeme, pretože máme
smelé plány…
Čo bolo najdôležitejšou skúsenosťou z dostavby objektu?
Ktoré prekážky predstavovali

najväčšie ťažkosti?
– Jednou z pozitívnych skúseností
bola široká spoločenská podpora
dostavby budovy. Podľa mňa si
naša základná organizácia nepamätá také nadšenie, ktoré panovalo v jednotlivých pracovných fázach. Vždy, pred každou brigádou

sme mali konkrétnu predstavu, čo
budeme robiť, predsa sme museli
naplánovať aj prácu navyše, lebo
keď sme potrebovali 10 ľudí, prišlo
ich 30. Táto súdržnosť bola najpozitívnejšou súčasťou stavby. Drobné
problémy sa vyskytli, ale viacerí sme
mali skúsenosti z menších stavieb,
ktoré sme dokázali pri týchto prácach zúročiť.
Je predstaviteľné, že takáto
súdržnosť by mohla vzniknúť aj v širšom okruhu,
napr. na mestskej úrovni,
alebo je k tomu potrebná
určitá spoločná platforma,
akou bol v tomto prípade
Csemadok?
– Podľa mojich skúseností, ak je
daný zmysluplný cieľ a ľudia vidia, že je aj reálny, tak je možné
ich zapojiť. Je oveľa ťažšie niekoho
nadchnúť pre fiktívne, vzdialené
ciele, najmä ak sa netýkajú nášho mesta či regiónu. Ľudia radi
vidia skrášľovanie svojho okolia,
regiónu, mesta.
Vo všeobecnosti: aký bol rok
2011?
– Považujem ho za
veľmi úspešný. Na
začiatku sme vlaňajší
rok naplánovali tak,
že sa v maximálnej
miere budeme zameriavať na stavbu,
všetku energiu a dostupné sily budeme
koncentrovať týmto
smerom. Popritom
sme stihli zorganizovať úspešný majáles,
po prvýkrát v histórii
mesta sme vydareným
podujatím
oslávili 20. august so
všetkým, čo k tomu
patrí – ohňostrojom,
programom.
Katarínskym plesom
sme začali tradíciu, pričom sme sa
snažili
zabezpečiť
kvalitnú zábavu. Ples
sa vydaril, dobre sme sa zabavili
a z príjmu sme dokázali pokračovať v práci.
Aké sú najdôležitejšie plány na
tento rok?
– Trochu upravíme pomer medzi
stavbou a organizovaním podujatí. Viac sa budeme zameriavať na
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rôzne podujatia, stavebné práce
pribrzdíme. Jednak nie je toľko
úloh v tejto oblasti, na druhej
strane keď už máme spoločenskú
miestnosť, mali by sme ju naplniť
programami. Čo sa týka podujatí, sú dané tie, ktoré sa stávajú
tradíciou. Určite zorganizujeme
majáles, podujatie k 20. augustu a
Katarínsky ples. Chceme uskutočniť aj podujatia, ktoré sú v určitej
forme späté s naším mestom
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alebo poskytnú občanom dobrú
zábavu. V ostatných týždňoch
využívajú spoločenskú miestnosť
aj pridružené organizácie, občas
máme v Maďarskom dome 3–4,
niekedy až 5 podujatí týždenne.
Mali sme aj týždeň so siedmimi
podujatiami. Máme plány aj v
súvislosti s ďalšími stavebnými
úpravami, uvidíme, čo sa nám
podarí uskutočniť. Chceli by sme
vydlaždičkovať terasu, dať ju pod

strechu, zrealizovať terénne práce
a naším veľkým snom je vybudovať v areáli detské ihrisko.
Csemadok teda pracuje s novým elánom. Ak by u vás hľadali iné organizácie inšpiráciu,
čo by ste im vedeli poradiť?
– Je to o ľuďoch. Ak sa podarí
dať dohromady akcieschopnú
skupinku na čele organizácie, také
vedenie, ktoré chce konať a má
ambície, môže to fungovať. Treba

Do SZPB už aj sympatizanti...
Miestna organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov (MO SZPB) si 28.
marca pri príležitosti 67. výročia oslobodenia
Želiezoviec členskou schôdzou uctila spomienku
na udalosti z konca II. svetovej vojny. Zasadnutie
viedol predseda MO Jozef Výboch. Na schôdzi
si po slávnostnom príhovore účastníci pripomenuli udalosti spred 67 rokov, ale aj deportácie, oslobodenie Budapešti a Bratislavy a Košický
vládny program. Po skončení členskej schôdze si
prítomní, v spoločnosti predstaviteľov samosprávy a pracovníkov mestského úradu položením
vencov k pamätníku na Námestí sv. Jakuba uctili
pamiatku obetí II. svetovej vojny.
MO SZPB v Želiezovciach má v súčasnosti
30 členov. Z nich ešte dvaja sú priami účastníci
protifašistických bojov počas druhej svetovej
vojny. „Dvaja z našich členov, Ľudovít Pavkov
a Anna Pompošová boli účastníkmi protifašistického odboja. Ostatní členovia sú z radov rodinných príslušníkov priamych účastníkov protifašistického odboja a sympatizantov. Donedávna sme
boli stavovskou organizáciu, ktorá neprijímala do
svojich radov nikoho okrem účastníkov odboja
a ich rodinných príslušníkov. Počet členov však
začal klesať, organizácia začala akoby vymierať.
Preto už istý čas prijímame medzi seba aj sympatizantov,“ vyjadril sa predseda želiezovskej

organizácie Jozef Výboch a dodal, že záujem
o členstvo je najmä medzi ľuďmi stredného
a vyššieho veku s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním.
Želiezovská organizácia zasadá na 4–5
schôdzach do roka, väčšinou pri príležitosti
nejakého výročia, či už je to oslobodenie

nášho mesta v marci, ukončenie II. svetovej
vojny v Európe v máji alebo SNP v auguste.
Okrem členských schôdzí sa členovia organizácie zúčastňujú tematických zájazdov.
Tento rok majú namierené do Bratislavského
hradu na deň otvorených dverí, do Slávičieho údolia, kde sú pochované historické
osobnosti a do nových priestorov Slovenského národného divadla.
(ik)

Dňa 16. marca 2012 riaditeľstvo Občianskeho združenia POLICAJT VO VÝSLUŽBE – LEVICE usporiadalo v Szúnyog csárde posedenie z príležitosti MDŽ spojené s tanečnou zábavou.
Do tanca hral a o dobrú náladu sa postaral pán Gabriel Forgáč zo Želiezoviec.
(vl)
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skoncovať s prístupom, že do vedenia organizácií sú dosadení ľudia
len na základe prosieb členov.
Ak niekto nemá ambície, nech to
radšej nerobí. Vôľa znamená veľa.
Musíme byť odhodlaní a nahlas
hovoriť o svojich plánoch, ktoré
chceme zrealizovať. Následne musíme vedieť skoncipovať svoje ciele
– podľa možností reálne a presne.
Ďakujem za rozhovor.
Ladislav Levicky

Zachránili život

Policajnej hliadke OO PZ a hliadke
Mestskej polície v Želiezovciach sa začiatkom februára podaril husársky kúsok, keď vo vzájomnej spolupráci dokázali zachrániť ľudský život. Stalo sa to
1. februára vo večerných hodinách na
Petőfiho ulici. Policajná hliadka bola
vyslaná na adresu na tejto ulici s tým,
že sa tam má nachádzať samovrah. Po
príchode na miesto spozorovali, že na
dome je otvorené okno a valí sa z neho
dym. Na výzvy nikto nereagoval, preto
policajti nevedeli určiť, či sa niekto
v dome nachádza. Vošli dovnútra, kde
zbadali na zemi ležať muža, ktorý mal
hlavu prikrytú paplónom, na otázky
policajtov neodpovedal. Príslušníkom
oboch hliadok sa muža podarilo prebrať a vyniesť pred dom. Vtedy prišli
na miesto aj hasiči, ktorí začali požiar
likvidovať.
Zachránený muž, 30-ročný obyvateľ
Zalaby sa nedokázal rozpamätať na to,
čo sa stalo. Privolané vozidlo rýchlej
zdravotníckej pomoci ho previezlo do
nemocnice v Leviciach. Hasiči neskôr
zistili, že požiar bol zapríčinený sviečkou umiestnenou na plastovom stole.
„Reagovali ste okamžite a zachránili ste ľudské životy. To je ten najvyšší
cieľ, tá najvyššia odmena, ktorú môže
policajný zbor prinášať ľuďom, ktorým
slúži. Chcem sa vám poďakovať za vašu
odvahu. Bez odvahy nie je možný výkon služby. Dôležitý však bol aj naozaj
rýchly a pohotový zásah, ktorý smeroval
k záchrane ľudských životov.“ To už boli
slová ministra vnútra Daniela Lipšica,
ktorý nadstrážmajstrovi Jurajovi Hubáčekovi a nadstrážmajstrovi Gustávovi Nuotovi odovzdal začiatkom marca
medailu za obetavosť pri záchrane ľudského života. Pre úplnosť dodávame, že
hliadku mestskej polície, ktorá rovnako
prispela k záchrane života, tvorili Roland Hanzo a Kamil Halgaš.
(ik)
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16:0. Na čo siahli, premenilo sa na gól
Pozoruhodný a pre futbal
vôbec nie charakteristický výsledok sa zrodil v domácom zápase
želiezovského mužstva dospelých 18. marca, keď hráči MŠK
privítali posledný tím tabuľky
z Chotína. Po polčase 6:0 Želiezovčania zvíťazili nad súperom
s takmer neuveriteľným skóre
16:0. Rýchly úvodný gól nasledovali v prvej polhodine ďalšie
tri zásahy, ktoré domáci ešte do
polčasu doplnili o ďalšie dva gólové úspechy. Po zmene strán sa
pohronský gólostroj nezastavil
a zmätene hrajúci hostia vyťahovali loptu zo siete ešte 10-krát.
Domáci si týmto výsledkom
značne prilepšili celkové skóre
a parádnym výkonom nesmierne potešili aj svojich fanúšikov.

Góly si zaknihovali: T. Krenčan
4, S. Rotík 3, Kokoška 3, Karko 3,
Barecz 2, Začka.
Tréner Štefan Štuller videl stretnutie
takto: „Chlapci makali
od prvej do poslednej
minúty, nezastavili sa
ani pri stave 6:0. Súper
hral dosť naivne, keďže ani pri stave 10:0 sa
nezameral na obranu.
V tento deň nám všetko
vychádzalo, na čo sme
siahli, premenilo sa na
gól. Je faktom, že sme
líder súťaže a súper je
posledným tímom tabuľky, ale i
tak sa čakal výsledok s maximálne 5-gólovým rozdielom. Takýto
výsledok nikto nepredpokladal.”

Aj vďaka tomuto výsledku
sa meno trénera zapíše do že-

liezovskej futbalovej histórie
veľkými písmenami. Ani skôr
narodení domáci futbaloví pamätníci si nespomínajú, že by

družstvo Želiezoviec niekedy
vyhralo vyšším rozdielom. Podľa
viacerých najlepším výsledkom
bolo 11 nastrieľaných gólov. Ak
vezmeme do úvahy, že na podobný nevšedný výsledok sa len
tak nezabúda, je pravdepodobné,
že želiezovskí futbalisti dosiahli
nový rekord a z tohto hľadiska
postavili latku pre svojich nasledovníkov vysoko. Samozrejme, aj hráči sú toho názoru, že
nerozhodujú takéto rekordy,
ale pekná a konzistentne
efektívna hra, ale podobný
výsledok, ako čerešnička na
onej torte, určite nespôsobí
želiezovským športovým fanúšikom tráviace ťažkosti. Skôr
naopak…
(ik, foto: L. Kuštek, regionsport. sk)

Rozširujú sa možnosti bývania
V otázke bytových možností v našom meste
je väčšina miestnych takpovediac v obraze,
keďže v ponuke sa za ostatné desaťročia
nezmenilo mnoho. Po masívnej výstavbe
z 80. rokov minulého storočia bolo v meste
postavených niekoľko rodinných domov
v Csikókerte, niekoľko starých domov bolo

nahradených novými a pred niekoľkými
rokmi boli postavené služobné byty ústavu
na výkon väzby a mestské nájomné byty.
Z tohto je zrejmé, že v našom meste sa
nerozšíril inde rozšírený spôsob bytovej
výstavby, keď byty stavia podnik, ktorý ich
predáva záujemcom.
V tomto roku bol aj v Želiezovciach
postavený prvý bytový dom podľa tohto obchodného modelu a niekoľko bytov už našlo
svojho majiteľa. Bytový dom so siedmymi
bytmi bol postavený za areálom bývalej
nemocnice pri Letnej ulici vedúcej na amfi-

teáter. Investorom je želiezovská spoločnosť
Groben, s.r.o., ktorej konateľ Gabriel Grosz
prezradil, že želiezovská bytovka nebola
prvou takouto investíciou spoločnosti, tá
už má za sebou úspešnú výstavbu obytného
parku. „Asi pred 10 rokmi sme kúpili 7,5 hektárový pozemok v maďarskom Martonvásári,
nachádzajúcom
sa
na ceste z Budapešti
na Balaton. Rozdelili
sme ho na parcely, zaviedli inžinierske siete
a parcely sme predali.
Niekoľko posledných
sme si ponechali, na
nich sme vybudovali
obytný park. Počas
6-ročného procesu sme
vybudovali domy, ulice vlastne z ničoho,“
spomína si na prvú,
úspešnú
investíciu
konateľ a dodáva,
že parcely sa darilo
predať už spoza rysovacieho stola, ešte
pred započatím výstavby. „Iste, z hľadiska
realitného trhu to boli iné časy. Keď sme začali
stavať v Želiezovciach, už vo veľkom vyčíňala
kríza. Niečo však treba robiť, nemôžeme vysedávať pred televízorom. Každé podnikanie
nesie v sebe určité riziko...“
V želiezovskej bytovke doteraz odovzdali
dva byty, obyvatelia sa do nich už aj nasťahovali, jeden byt je rezervovaný pre konkrétneho záujemcu, jeden bude daný do prenájmu.
Ďalšie byty sú takmer hotové, zostáva len
dokončiť niektoré súčasti, ktoré si záujemcovia budú môcť sami vybrať. Vybavenie bytov

je jednotné, avšak niektoré súčasti ako dvere,
podlahy, dlaždičky si môže vybrať majiteľ.
Nájomný byt bude podľa investora slúžiť ako
referenčný, ktorý si záujemcovia budú môcť
v prípade záujmu pozrieť. K bytom prislúcha
9 garáží stojacich na dvore oproti vchodu.
Okrem podkrovného a jedného dvojizbového bytu sú v dome 3-izbové byty
s rozlohou 81 m2, ktoré sa predávajú za 53
tis. eur bez DPH. Podľa investora záujemca
za túto sumu dostane v izolovanom dome
na výhodnom tichom mieste moderný,
energeticky úsporný byt s veľkým balkónom alebo terasou, samostatným kúrením
a odkladacím priestorom pri byte a so
samostatným elektromerom, plynomerom
a vodomerom. „V Čínskej štvrti zaplatíme
33 tisíc eur za 3-izbový byt, za čo dostaneme
40-ročný panelový byt, v lepšom prípade
v tepelne izolovanom dome. Takýto dom
však treba rekonštruovať, keď je obnovený,
nedostaneme ho za takúto cenu. Keď ho za
ďalších 10 tis. eur obnovíme, stále bývame
v starom panelovom dome, kde sú hluční
susedia, vŕzga výťah, nie je kde parkovať, nehovoriac o tom, že nie je jedno, či na energie
minieme 80-100 eur mesačne alebo dvojnásobok. Ak to porovnáme, rozdiel v mesačných
nákladoch môže napríklad tvoriť nemalú
časť splátky prípadného úveru na nový byt,“
poukazuje na rozdiely z trochu iného uhla
Gabriel Grosz a dodáva, že pôvodne boli
projektované dva bytové domy. Ak sa prvý
naplní, začne sa výstavba aj druhého. Tak
sa v tejto časti mesta môže uskutočniť časť
územného plánu počítajúca s vytvorením
nových obytných zón, a teda rozšírením
bytových možností na území Želiezoviec.
(ik)
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Pred 30 rokmi založili Miešaný zbor Franza Schuberta
Prvých 5 rokov druhého desaťročia
(1992–1996)
Po jubilejnom koncerte, konanom 21. februára 1992 sa o desaťročnom zbore a komornom
zbore, pôsobiacom v rámci neho, objavilo
viac pozitívnych hodnotení v tlači a následkom toho boli zbory častejšie pozývané na
stretnutia.
Dňa 14. marca 1992 vystúpil v Rózsaszentmárton, na druhý deň doma pri príležitosti
osláv 15. marca. Na Kvetnú neďeľu a Veľký
piatok spieval aj pašie. (Od roku 1994 to boli
už len veľkopiatkové pašie, avšak po roku
1999 už ani o to nebol záujem, i keď o spracovaní pašie v piatich hlasoch sa rozniesla správa do širokého okolia, následkom čoho mnohí
aj z iných okresov pricestovali na Veľký piatok
do Želiezoviec, aby si na úrovni hodnej tohto
sviatku vypočuli históriu Kristovho trápenia.)
Želiezovský zbor sa objavil aj v dvoch reportážnych filmoch v televízii. V máji odvysielalo
maďarské vysielanie STV šot o komornom
zbore, v júni sa miešaný zbor objavil v relácii
Zenebutik na MTV. (Toto účinkovanie mohlo
vzniknúť vďaka pomoci Vladimíra Drobného
a Lászlóa Benkőa zo skupiny Omega.)
V apríli-máji 1993 účinkoval komorný
zbor s úspechom na medzinárodnom festivale komorných zborov v Miškovci. Následne
kvalitným programom v sobášnej sieni MsÚ
potešil členov Medzinárodného inštitútu
Franza Schuberta, ktorí navštívili naše mesto.
Na Kodályových dňoch v Galante získali oba

zbory strieborné pásmo.
Najvýznamnejšou udalosťou roku 1994
bol samostatný koncert v Kostole sv. Jakuba
organizovaný pre americkú cestovnú kanceláriu Composer Tours. V máji bola spracovaná
prvá štúdiová nahrávka miešaného zboru
v štúdiu skupiny Omega. O niekoľko týždňov
neskôr sa Kostol sv. Jakuba opäť zaplnil: na
zborovom festivale vystúpil Ústredný spevokol maďarských učiteľov v Československu
a Priateľský spolok Énekszó z Tiszaújváru.
V máji účinkoval komorný zbor na II. hudobnom festivale Bélu Bartóka, miešaný zbor
na jeseň na Medzinárodnej súťaži speváckych
zborov Franza Schuberta, kde v silnom medzinárodnom poli skončil na 5. mieste. Americká cestovná kancelária Composer Tours si
na jeseň vyžiadala ďalší koncert: záujemcovia
opäť zaplnili katolícky kostol, kde vystúpil komorný aj miešaný zbor.
V roku 1995 sa komorný zbor zúčastnil
ako predvádzací zbor na súťaži detských
spevokolov Znejúca pieseň. Miešaný zbor
predniesol gregoriánsku liturgiu na omši
po prednáške o 600-ročných freskách v
Kostole sv. Jakuba. V októbri sme spievali
v prítomnosti Sándora Szokolahyo na stretnutí zborov v Sopronhorpácsi a absolvovali
sme množstvo domácich vystúpení (Horná
Seč, Nové Zámky, Tvrdošovce...) Zúčastnili
sme sa aj na prehliadke zborov Bélu Bartóka
v Egeri.
Rok 1996 priniesol rad domácich a za-

hraničných vystúpení. Na celoštátnej súťaži
komorných zborov v Dunajskej Strede náš
zbor obstál mimoriadne dobre, avšak na Kodályových dňoch v Galante si vyspieval „len“
strieborné pásmo, rovnako ako miešaný
zbor. V júni na Medzinárodnom kultúrnom
festivale v Želiezovciach vystúpili okrem
dvoch domácich zborov aj spevokol šahanského gymnázia (pod vedením niekdajšieho
člena Miešaného zboru Gabriela Béresa),
Miešaný zbor Szentirmay zo Sopronhorpácsu a spevokol Domovina z Levíc. Začiatkom
júla strávil komorný zbor takmer týždeň
v Makó na Medzinárodnom umeleckom festivale a ani v lete neoddychoval. 18. augusta
vystúpil v budapeštianskom Etnografickom
múzeu so samostatným programom, v ten
istý večer už účinkoval v Komárne na záverečnom ceremoniáli III. Svetového zrazu
členov reformovanej cirkvi. O deň neskôr
v Ópusztaszeri a 20. augusta ako člen Maďarského svetového zboru v Kecskeméte na
oslavách milecentenária. V septembri pri
príležitosti odovzdávania kopije v Želiezovciach a v októbri privítal v kostole prezidenta Michala Kováča. Na Medzinárodnej
súťaži speváckych zborov Franza Schuberta
vo Viedni tentoraz účinkoval komorný zbor,
avšak zďaleka nie tak úspešne, ako dva roky
predtým miešaný zbor. Popritom v tomto
roku absolvoval aj viacero vystúpení na okolí
(Jur n. Hronom, Šalov, Mikula, Levice). (Pokračujeme.)
(hg)

Prakticky, do života...
Nielen špeciálne vyučovanie, ale aj odborná príprava prebieha v želiezovskej Špeciálnej základnej škole, alebo po novom v Spojenej
škole v Želiezovciach. K zmene názvu došlo začiatkom tohto školského roka, 1. septembra 2011. Spojená škola vznikla založením
Praktickej školy pri Špeciálnej základnej škole a zlúčením
týchto inštitúcií do jednej. „Je to niečo nové aj pre nás. V rámci
Nitrianskeho kraja pôsobia len tri takéto spojené školy, v Šali,
Zlatých Moravciach a u nás,“ hovorí riaditeľka Spojenej školy
v Želiezovciach Eva Šimková, ktorá poznamenáva, že škola má
v súčasnosti 65 žiakov v 8 triedach, 10 žiakov navštevuje prvú
triedu Praktickej školy. „Do praktického vyučovania sa môžu
prihlásiť absolventi našich škôl do 25 rokov. Nemôžu to byť absolventi základných škôl, ktorí opakovali ročníky, musia byť absolventmi Špeciálnej alebo predtým Osobitnej školy, ktorí nezvládajú učilištia, preto je pre nich táto škola riešením. V Praktickej
škole je dôraz kladený na vyučovanie praktických zručností, napríklad varenie, záhradníctvo, ručné práce a podobne. Vyučuje
sa však aj matematika a slovenský jazyk, z ktorých museli žiaci
zložiť aj prijímaciu skúšku,“ dodáva riaditeľka. Možnosť vytvorenia Praktickej školy prišla podľa riaditeľky minulý rok náhle,
nebolo veľa času na prípravu, napriek tomu si však dokázali
poradiť. Učiteľky podali projekt, ktorý bol úspešný a pomocou
neho mohli nakúpiť do Praktickej školy rôzne potrebné vybavenie,
napr. kuchynskú linku, robota, stôl a ďalšie pomôcky na vyučovanie
varenia. V týchto dňoch začnú využívať na praktické vyučovanie aj
skleník.
V máji sa opäť konajú prijímacie pohovory na Praktickú školu,

čo znamená, že škola otvára ďalší ročník praktického vyučovania,
o ktoré je zrejme záujem zo strany verejnosti. Na základe minuloročných skúseností to potvrdzuje aj riaditeľka: „Rodičia túto

možnosť vlani uvítali, rovnako ako deti. Je to dobrá vec aj z toho
hľadiska, že tieto deti nesedia doma, vyvíjajú určitú činnosť.“ Prípadní záujemcovia o praktické vyučovanie a prijímacie pohovory
sa môžu informovať na webovej stránke školy na adrese: http:
//szszeliezovce.edupage.org/.
(ik)
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Želiezovce – dajme šancu budúcim generáciám!
Nie nadarmo sa hovorí, že mesto bez
duše, je mesto bez života. O akom meste snívajú, v akom by chcela žiť a ako si
predstavuje svoju „želiezovskú budúcnosť“
miestna mládež? Pozoruhodné a jasné odpovede poukazujú na to, že mladí ľudia si
uvedomujú, aké dôležité je starať sa o svoje
prostredie, a zaujímavo vyjadrujú svoj postoj a názor aj na to, čo sa deje okolo nás.
V decembri minulého roka, sa mi vyskytla príležitosť zapojiť sa do programu
IUVENTY a v rámci národného projektu
KomPrax - Kompetencie pre prax získať
finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu na podporný projekt programu
„ŽELIEZOVCE - MESTO BUDÚCEJ GENERÁCIE“, ktorý pripravujem pre želiezovskú mládež v spolupráci s členmi Občianskeho združenia MIKULČAN a Centrom
voľného času v Želiezovciach. V rámci
projektu vo februári sme vyhlásili súťaž
výtvarných a písomných prác na túto tému
v troch kategóriách, pre 5. - 6. a 7. - 9. ročníky miestnych základných škôl a centrum
voľného času, do ktorého sa zapojilo 122
detí. Cieľom zrealizovaného dotazníkového
prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo 226 žiakov s trvalým pobytom v Želiezovciach (5.
- 9. ročníky) bolo zistiť názory mládeže na
spomínanú tému, či sa naše mesto môže stať
mestom budúcej generácie.
Vyhodnotenie a slávnostné odovzdanie
ocenení výhercom súťaže sa uskutočnilo 9.
marca 2012 v priestoroch Centra voľného
času. Žiakov, pozvaných hostí a prítomných privítala Ing. Kvetoslava Záhorská,
riaditeľka centra voľného času. Žiakom som
predstavila prítomných členov občianskeho
združenia Ľudmilu Pivarčiovú, Máriu Faragovú, Ing. Ladislava Uhliara a Pavla Ivana,
predsedu združenia, ktorí s ostatnými členmi s veľkou radosťou a poctivo hodnotili ich
výtvarnú tvorbu a udelili každému účastníkovi súťaže výtvarných aj písomných prác
čokoládovú odmenu. Magický svet farieb
je jedným z najobľúbenejších umeleckých
prejavov detí. Náš vzácny hosť, vo Švajčiarsku žijúci Pavel Korbel, akademický maliar,
čestný občan mesta Želiezovce sa vyjadril
k výtvarnej tvorbe žiakov s nadšením a vysvetlil, že toto umenie v amatérskej podobe
predstavuje ušľachtilý spôsob prežívania
voľného času prinášajúci v prvom rade radosť, uvoľnenie, odklon od reality, ktorú si
deti prajú vylepšiť, ale aj rozvoj osobnosti,
psychoterapiu a nakoniec i estetickú hodnotu v podobe hotového diela. Zachytávanie témy vidia všetci inak, pretože máme iné
predstavy a v hlave skryté obrazy. Pohľad na
vysnívané Želiezovce sa preniesol zo sveta
detskej fantázie na výkresy. Tieto malé diela
majú vysokú hodnotu, prezentujú krásu,
ktorú každý vníma a preciťuje iným spôsobom. Pavel Korbel zo svojej zbierky malieb

prezentoval dve diela a porozprával o svojej
ceste, na ktorej ho sprevádzalo šťastie, pretože za najväčšie šťastie, ktoré ho v živote stretlo, pokladá to, že môže tvoriť a tým rozdávať
krásu a radosť. Vyzval deti, aby sa nevzdali
tvorivej činnosti a nasledovali svoju „šťastnú
hviezdu“. Pochvalu od Pavla
Korbela za svoje výtvarné
práce dostali: Petra Ostášová,
Simona Dulaiová, Barbora
Murcinová, Aliz Bánovská,
Evelin Récsei a Jana Szalaiová. Výtvarná tvorba ocenených prác vykresľuje čarovný
svet Želiezoviec s čistými
ulicami plných kvetov a zelene, fontánami a jazierkami.
V I. kategórii výtvarných
prác 1. miesto získala práca
Pauliny Bradovej (6. ročník),
2. miesto práca Sandry Botkovej (6. ročník) a 3. miesto
bolo udelené Jánovi Mihálkovi (5. ročník). Cenu za zachytenie krásy
parku sme udelili žiakovi Csabovi Šáškovi
(5. ročník). V druhej kategórii výtvarných
prác na 1. mieste sa umiestnili výtvarné práce Viktórie Meliškovej (7. ročník), tvarovo
i výrazovo rozložená maľba do prítomnosti
a budúcnosti, a Miriam Adamíkovej (7. ročník), maľba vybavená silným koloristickým
cítením. Alexandra Opavská (7. ročník)
získala 2. miesto a práca Ľubice Turčekovej
(7. ročník) 3. miesto. Cenu za zadchytenie
krásy sídla mestského úradu sme udelili
Dóre Reménység (8. ročník). V tretej kategórii sme udelili spoločnú cenu šikovným
rukám členov výtvarného krúžku centra
voľného času: Patrícii Kúdelovej, Viktórii
Meliskovej, Michaele Misiakovej, Andrejovi
Šipošovi, Patrikovi Virágovi, Richardovi
Sebenyimu, Michaele Vrábelovej a Kristíny

Michlovej, ktoré pod vedením koordinátora projektu Jozefa Melišku pripravili puzle
s namaľovaným kaštieľom Esterházyovcov
v jeho ideálnej podobe a vyhotovili veľký
erb mesta z prírodných materiálov z broskyňových kôstok a orechov. Jozef Meliška

sa vo svojom úvodnom príhovore zmienil aj
o tom, že snívať o krajšej budúcnosti je pekné,
ale nastane raz aj čas, ktorý si bude vyžadovať
priložiť ruku k dielu v duchu naplnenia cesty
ku krajšej budúcnosti. Naši ocenení si mohli
prevziať svoje diplomy od Vojtecha Tomašoviča, poslanca Mestského zastupiteľstva
v Želiezovciach, ktorý pochválil deti, vyjadril
svoju spokojnosť s prezentovanými prácami
a poprial im zažiť tú najkrajšiu vysnívanú
želiezovskú budúcnosť. Ceny financované
z Europského sociálneho fondu odovzal
Pavol Ivan, predseda občianskeho združenia
MIKULČAN a poďakoval sa všetkým deťom,
ktoré sa zúčastnili súťaže za ich postrehy
z prítomnosti, nápady a vykreslenú krásnu
budúcnosť... (Pokračovanie v budúcom čisle.)
Diana Csicsmanová,
manažerka projektu

Týždeň vody v Lienke
Ktosi múdry raz povedal, že vode bola
daná čarovná moc byť miazgou života na
Zemi. Človek sa s ňou stretáva denno-denne,
hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme

to za samozrejmé, že otočíme kohútikom
a tečie voda. Avšak nie každý na tejto planéte
má to šťastie. Voda je najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu. Je doslovne
všade, aj v našom tele. Je nepostrádateľnou pre všetky formy života, aké sa
kedy vyvinuli na Zemi. Voda riadi náš
život. Od nej závisí, kde môžeme žiť, či
môžeme siať, ovplyvňuje počasie, vďaka nej produkujeme dostatok potravy...
O dôležitosti vody sa presvedčili aj
deti v MŠ SNP 9 v Želiezovciach v rámci týždňa vody, ktorý sme mali pestrý.
Posúďte sami.
V pondelok si deti vypočuli rozprávku o kvapke vody, ktorá tvorila súčasť kolobehu vody. Hravou a názornou
formou zasvätila Martina Ulahelová,
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Zoltán Szabó (Šahy, 26. 1. 1964)
Poznali sme ho ako tichého futbalistu, pritom však bol tvrdým, ale zároveň férovým
stredopoliarom. Počas jeho bohatej kariéry
bol vylúčený iba v jednom prípade, i to
nie pre zákerný zákrok, ale pre hru rukou.
„Vyrastal som v Horných Semerovciach,

stále behával okolo ihriska. Nechcel vybočiť
z každodennej rutiny a podarilo sa mu zachovať si fyzickú kondíciu. Po dvoch rokoch
sa vrátil na miesto svojich predchádzajúcich
úspechov do Horných Semeroviec. Hráči
tohto družstva raz účinkovali v Šarovciach,

Po postupe do IV. ligy, v zadnom rade tretí sprava.
kde som začínal v družstve mladších žiakov
a ako 15-ročný som pokračoval a družstve
starších žiakov v Šahách. Svoje prvé športové zážitky som získal vďaka svojmu trénerovi Vojtechovi Tanaimu. V tejto vekovej
kategórii som v krajskej súťaži hrával s tým
Miroslavom Žirkom, ktorý neskôr hrával
za maďarský prvoligový tím Váci Izzó a
ktorý v súčasnosti pôsobí ako rozhodca v
oblastnej súťaži. Vtedajší tréner družstva
mojej rodnej obce Zoltán Komjáthy ma
zavolal domov a pol roka som účinkoval v
družstve dospelých v II. triede oblastných
majstrovstiev. V hre o postup v zápase proti
Juru nad Hronom sa mi dvakrát podarilo
vsietiť a aj vďaka tomu sme získali dva body

keď si tamojší tréner Ján Matiaško všimol
vtedy 22-ročného hráča. Vybavenie Zoltánovho prestupu bolo neskôr úlohou vtedajšieho vedenia želiezovského mužstva.
„Volali ma aj do Šiah a Tlmáč, ale Želiezovce
boli pre mňa sympatickejším mestom. Napokon som si tu odkrútil 11 rokov.“ Ihneď sa
stal kľúčovým hráčom a bolo preňho poctou
zapojiť sa do lovu na body v krajskej súťaži
v spoločnosti Záhorského, Slaninu a Jobka.
Hovorilo sa o ňom ako o pracovitom záložníkovi s dobrou kondíciou, ktorý je neustále
v pohybe. Aj teraz tvrdí, že nebol veľkým
talentom, za všetky svoje úspechy môže ďakovať len svojmu úsiliu. So záľubou spomína
na prvý majstrovský zápas v želiezovských

prestúpil do Pohronského Ruskova, kde ako
hráč strávil 7 sezón a v spoločnosti Sokola,
Štullera a Pásztora bol v družstve rozhodujúcim hráčom. Plánoval, že bodku za svojou
kariérou dá v Kuraľanoch, avšak nestalo sa
tak, neskôr sa ujal postu hrajúceho trénera v
Hrkovciach blízko Šiah, a tak kopačky zavesil na klinec až vo svojich 42 rokoch. „Ťažko
som znášal zmenu, futbal mi veľmi chýbal,
rovnako ako príprava na zápas vo všedné
dni a po víkendy, ako aj čaro ihriska. Tréningy a zápasy som však nedokázal zladiť so
svojím novým zamestnaním.“ Dve desaťročia pracoval v podniku verejnoprospešných
služieb, v súčasnosti je vodičom kamióna.
Keď len môže, každú nedeľu si zahrá na
umelom trávniku v areáli školy, v piatok
zas trénuje so starými pánmi. Svoj voľný čas
trávi najradšej v kruhu rodiny, resp. v záhrade. Rád navštevuje aj majstrovské zápasy
nášho družstva a povzbudzuje hráčov.
(ág)
FUTBAL

Výsledky futbalových družstiev
V. LIGA – dospelí – východ
Kozárovce – Želiezovce 0:1 (0:0) Rotík S.
Želiezovce – Chotín 16:0 (6:0) Krenčan 4,
Rotík S. 3, Karko 3, Kokoška 3, Barecz Ľ. 2,
Začka
Bánov – Želiezovce 1:0 (0:0)
Želiezovce – Hont. Vrbica 1:0 (1:0) Kokoška
Bešeňov – Želiezovce 1:0 (0:0)
IV. LIGA – dorastenci – juhovýchod
Nr-Chrenová – Želiezovce 4:4 (2:3) Varga
2, Dobrovicky, Juhász
Želiezovce – Sereď 1:1 (1:1) Dobias
ŠG D. Streda – Želiezovce 8:0 (1:0)
Želiezovce – Gabčíkovo 3:1 (2:1) Dobrovicky 2, Dobias
Okoličná – Želiezovce 1:2
III. LIGA – starší žiaci – juh
Palárikovo – Želiezovce 1:1 (1:0) Klimaj
Želiezovce – Sv. Peter 4:0 (1:0) Princ, Rupek, Pálinkáš, Szokol R.
ViOn Zl. Moravce – Želiezovce 1:2 (0:2),
Klimaj 2

Po zápase proti DAC D. Streda. Zoltán Szabó v hornom rade 4. zľava.
a postúpili do vyššej súťaže,“ spomína si na
svoje futbalové začiatky Zoltán Szabó. Roky
vojenčiny strávil v západočeskej Plzni, kde
síce nedostával príležitosť, ale po večeroch

farbách proti Gabčíkovu, v ktorom strelil
aj gól, ale behá mu mráz po chrbte, keď si
spomenie na potupnú prehru 0 : 9 v stretnutí proti Horným Srniam. Ako 33-ročný

III. LIGA – mladší žiaci – juh
Palárikovo – Želiezovce 2:5 (1:4) Mácsadi
2, Sokol L., Baláž, Burin
Želiezovce – Svätý Peter 6:1 (1:1) Melichová 2, Horváth 2, Mácsadi, Balogh
ViOn Zl. Moravce – Želiezovce 6:0 (4:0)
nyf.
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Deň Zeme 2012

Vážení občania Želiezoviec, Mikuly a Svodova!
Týmto Vás pozývame na
Deň Zeme 2012,
ktorý sa uskutoční v sobotu 21. apríla 2012.
Podujatie sa uskutoční
vo Svodove so začiatkom o 08:30 hod., zraz v KD Svodov,
v Mikule so začiatkom o 08:30 hod., zraz pri kompe,
a v Želiezovciach so začiatkom o 08:30 hod., zraz účastníkov
v Rybárskom dome, Schubertova ul. 31.
Cieľom akcie je vyčistenie brehov Hrona
a skultúrnenie nášho prostredia.
Pre účastníkov bude pripravené občerstvenie ;)
Oceníme, ak si prinesiete pracovné pomôcky.
Mesto Želiezovce, MO SRZ , OZ Svodov, OZ Mikulčan

Týždeň vody v Lienke
8→

zamestnankyňa Školského úradu v Želiezovciach, deti do tajov prírody. Po rozprávke zahrali deti z veľkej triedy malým deťom divadielko
o putovaní kvapky. A všetko sa skončilo vo vodnom bufete, kde mali
deti možnosť degustovať rôzne druhy minerálnych vôd a byliniek. Ich
úlohou bolo rozpoznať rôzne príchute vôd.
V utorok navštívil materskú školu pán profesor Straka, ktorý porozprával deťom veľa zaujímavostí o živote vtákov a rýb žijúcich pri Hrone
aj v Hrone. Deťom sa najviac páčili názorné ukážky žiab, jašteríc či pavúkov, ktoré mal pán profesor so sebou.
V stredu sa konala výtvarná súťaž s názvom „Voda okolo nás“
v Dome kultúry. Deti si samy doma s rodičmi zhotovili vodné masky.
Detská fantázia nemá hraníc. Boli nádherné. Najlepšie boli ocenené
diplomom.
Vo štvrtok sme sa hrali rôzne eko-hry v triede a na školskom dvore.
Deti si rozšírili a upevnili poznatky o význame vody pre človeka, rastliny a živočíchy.
Posledný deň v týždni sme absolvovali v spolupráci ZSVaK exkurziu, v rámci ktorej sme navštívili čističku vody. Zúčastnili sa jej deti
z veľkých tried a rodičia. Zamestnanci nám porozprávali o význame
a funkcii čističky vody, poukazovali jej proces. Po príchode na školský
dvor sme sa opäť zahrali eko-hry, ktoré boli zamerané na ochranu vody
pred znečistením a vyrobili sme si z odpadového materiálu vlastnú
čističku vody.
Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí nám pomohli a podporili nás
pri realizácii Týždňa vody v Lienke.
G. Kováčová, M. Ulahelová

Turíčne cestovanie
V rámci cyklu podujatí Mestskej knižnice v Želiezovciach „KTO
NÁM DNES ČÍTA“ sme privítali v utorok 13. marca na pôde Základnej
školy s VJM v Želiezovciach spisovateľku Mártu JAKUBECZ. Deti v zaplnenej triede sa tešili, že práve počas Mesiaca knihy sa mohli stretnúť
a rozprávať sa o najnovšej knihe spisovateľky, ktorú vydala pod názvom
Pünkösdi utazás (Turíčne
cestovanie). Položili veľa
zvedavých otázok o postavičkách z kníh, témach
z kresťanského života, o literárnych začiatkoch autorky
aj o pripravovanom novom
diele pre deti. Pani učiteľka
Mária Sajková všetkým
prítomným deťom na záver
odovzdala pamätný list, na
ktorý sa v závere spisovateľka aj podpísala. V toto literárne popoludnie
priala šťastena najmä dievčatku, ktoré šťastnou rukou po zlosovaní získalo darček od spisovateľky – jej najnovšiu knihu.
(msk)

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek

14. 3. Samuel Buri (Želiezovce), 21. 3. Samuel Dulai (Želiezovce), 29. 3. Alex Šimko (Želiezovce)

Sľúbili si vernosť
24. 3. Peter Molnár (Želiezovce) - Katarína Fazekašová (Želiezovce), Jaroslav Valašek (Srbsko) - Angelika Mojková (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Róbert Varga
02. 04.
Helena Nagyová 08. 04.
Ľudovít Šárik
10. 04.
Eva Daniš
12. 04.
Alena Vargová
13. 04.
Priska Wihnáliková17. 04.
Jarmila Beláková 22. 04.
Ján Hurtoš
23. 04.
Ladislav Greguš 26. 04.
Margita Bálintová 27. 04.
Ildikó Šubová
27. 04.
Ema Baťalíková
29. 04.
60
Eugen Gubík

Zuzana Dóková
11. 04.
Helena Mészárosová 16. 04.
Margita Mikleová 17. 04.
Eva Kyseľová
20. 04.
Ondrej Potocký
24. 04.
Juraj Molitoris
25. 04.
Margita Cidorová 27. 04.
Pavel Polka
28. 04.
80
Juraj Tóth
Anna Šálová
Helena Salmová
Emil Harik

17. 04.
19. 04.
20. 04.
25. 04.

04. 04.

Opustili nás – Elhunytak
9. 3. Vojtech Csontos (Želiezovce, 76 r.), 12. 3. František Juhász (Hronovce, 65 r.), 21. 3. Mária Ivanová (Želiezovce, 80
r.), 24. 3. Štefan Olláry (Želiezovce, 78 r.), 30. 3. Helena Križanová (Sikenica, 81 r.), 1. 4. Václav Beluško (Mikula, 73 r.),
4. 4. Štefan Dobrovolný (I. Sokolec, 81 r.)
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PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA

Jarné upratovanie 2012!
Mestský úrad v Želiezovciach vyzýva obyvateľov mesta na jarné
upratovanie svojich obydlí a ich okolia. Pre tento účel sú zabezpečené veľkoobjemné kontajnery, ktoré sú umiestnené na gaštanovej
aleji na ploche vedľa štadióna. Kontajnery sú viditeľne označené na
zber týchto druhov odpadov:
– objemný odpad (starý nábytok, koberce a pod., opotrebované
pneumatiky nie!),
– drobný stavebný odpad (betón, tehly, obkladačky, dlaždice a keramika),
– biologicky rozložiteľný odpad (odpad zo záhrad: pokosená tráva,
konáre, lístie a pod.).
Zber elektroodpadu (elektrické a elektronické prístroje a zariadenia), nepotrebných batérií a akumulátorov sa uskutoční dňa 27.
apríla 2012. V tento deň elektroodpad, nepotrebné batérie a akumulátory treba vyložiť pred rodinný dom alebo vedľa kontajnerov pri
bytových domoch. So zberom začíname o 8. hodine ráno, preto Vás
žiadame, aby tento druh odpadu bol vyložený včas.
Upozornenie:
Nemiešajte odpad v kontajneroch!
Nevykladajte na verejné priestranstvo odpad zo záhrad!
Nevykladajte na verejné priestranstvo iný odpad ako elektroodpad,
batérie a akumulátory!
Elektroodpad, batérie a akumulátory môžu byť vyložené iba dňa
27. apríla 2012!
Zber a prepravu vyloženého elektroodpadu, batérií a akumulátorov
môže vykonávať výlučne iba na to oprávnená firma, ktorá má túto
činnosť zmluvne zabezpečenú. Nedodržanie týchto upozornení
bude považované ako porušenie VZN, za čo môže byť uložená pokuta do výšky 165,96 €. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!
Mestský úrad Želiezovce,
odbor výstavby a územného rozvoja

(12-5)

LUNAP - NÉMETH 036/773 91 91 0905 42 00 44

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. informuje obyvateľov Želiezoviec a
okolia, že otvorila novú kanceláriu v priestoroch pri obchodnom
dome LIDL (budova „Biely butik“).
Všetkých záujemcov o stavebné sporenie a výhodné úvery radi
obslúžime v čase od 9,00-16,00 hod.
HĽADÁME 2 AMBICIÓZNYCH SPOLUPRACOVNÍKOV
DO KANCELÁRIE
Informácie: Ing. Alexander Bubus – oblastný vedúci,
Mobil: 0915892004

web: www.kajatrade.sk
e-mail: reality@kajatrade.sk
mobil: 0948140 130
Realitná kancelária
maklér pre Želiezovce a okolie: Anikó Repková
– kompletný právny servis e-mail: aniko.repkova@kajatrade.sk
zmluvy vypracované
mobil: 0907 246 470
naším právnikom
– financovanie nehnuteľností úverom
Hľadáme domy a byty
– vybavenie znaleckého posudku
v Želiezovciach a v okrese Levice
– kompletné sťahovacie služby
– v prípade potreby zabezpečíme ZADARMO odvoz osôb
(12-8)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk április 12-én,
halálának 6. évfordulóján

S o m o g y i L e n k é re

(12-09)

(04-43)

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

• exteriérové
• medziokenné
• interiérové
▪ Protihmyzové sieťky
▪ Silikónové tesnenie okien a dverí
▪ Plastové zhrňovacie dvere
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Emlékét örökké őrizzük.
Szerető férje és fia

Predám záhradku (3 áre) v lokalite pri Járku. Cena podľa dohody.
Info: 0908/471122
(12-10

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

Cena 9,95 €
ZDRAVÝ SPÁNOK.
Bratislava, Slovart 2011
Sprievodca dobrým spánkom, vychádza z princípov čínskeho umenia
Feng suej, 60 fareb.ilustrácií
Wagner: Veľký ilustrovaný atlas RAKÚSKO-UHORSKA.
Cena 30,17 €
Bratislava, Ikar 2012.
Habsburská ríša slovom, obrazom a na mapách.
Cena 9,95 €
Gillerová,K.: ZABUDNI NA MINULOSŤ.
Bratislava, Slov. spisovateľ 2011.
Ďalší príbeh našej spisovateľky, ktorá príde do Literárnej
kaviarne 18.apríla 2012. Prečítajme si jej knihy.

kniznicazeliezovce@gmail.com

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

Ára 8,27 €
Pénzes Tímea: NAMÍBIA
Pozsony, AB ART 2011.
Különleges kalandozások Afrikában, színes képekkel.
Ára 4,95 €
Ozsvald Á.: LIDÉRCEK TÁNCA.
Pozsony, Madách 2011
A költő életművének darabjai. Az Irodalmi Kávéházban megemlékezünk Ozsvald életművére, előadó Ujváry László.
AZ OKOS NYÚL.
Pozsony, AB ART 2012.
Válogatott állatmesék gyermekeknek.

Ára 6,37 €
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Szabó Zoltán (szül.: 1964. I. 26., Ipolyság)
Csendes, halk szavú futballistának isszámított nyélbe ütni Zoltán átigazolását
mertük, ám kemény, de a sportszerűség
a csapatunkba.
szellemét mindig betartó
középpályás volt. Gazdag pályafutása során
mindössze egy alkalommal állította őt ki a játékvezető, akkor sem durva
belemenésért,
hanem
kezezésért. „Felsőszemeréden nevelkedtem, ahol
a kölyökcsapatban kezdtem, majd tizenöt évesen
az ipolysági diákalakulatban folytattam. Első
valamire való sportélményeimet edzőmnek,
Tanai Bélának köszönhettem. Azzal a Miroslav
Žirkóval
szerepeltem
együtt a kerületi korosztályos bajnokságban, Öregfiúk tornáján Ercsen, Mészöly Kálmánnal. Zoli a felső sorban a 3.
aki később a Váci Izzó
„Ipolyságra és Garamtolmácsra is hívtak,
NB I-es csapatát erősítette, jelenleg pedig a
számomra azonban Zselíz szimpatikusabb
területi bajnokságban fújja a sípot. Falum
volt. Végül is tizenegy évet húztam itt le.”
csapatának akkori irányítója, Komjáthy
Rögvest kulcsjátékossá lépett elő, megZoltán azonban hazahívott, és fél éven
tisztelő érzést jelentett neki, hogy Záhorkeresztül a járási bajnokság II. osztályáskýval, Slaninával és Jobkóval körülvéve
ban rúgtam a bőrt, a felnőttek között. A
kapcsolódhatott be a kerületi bajnokság
feljutásért küzdve a garamszentgyörgyiek
pontvadászatába. Örökmozgó, jó kondielleni meccsen kétszer is betaláltam az
val rendelkező, igazi hajtós középpályás
ellenfél kapujába, így két pontot szerezve
hírében állt. Most is állítja, nem volt egy
eggyel magasabb osztályban folytathatőstehetség, kizárólag saját erőből érte el
tuk a küzdelmeket” – emlékszik vissza

ként, így ennek okán negyvenkét évesen
akasztotta végérvényesen szögre a csukát.
„Nehezen viseltem el a változást, nagyon hiányzott a foci, a
hétközi és hétvégi készülődés
a mérkőzésekre, valamint a
pálya varázsa. Az új munkahelyemmel azonban egyszerűen
nem tudtam összeegyeztetni
az edzéseket és a meccseket.”
Két évtizeden át a városi közterület-fenntartó vállalatnál
dolgozott, jelenleg kamionsofőr. Ha teheti, vasárnaponként
az iskola műfüves pályáján
focizik, pénteken pedig az
öregfiúkkal edz. Szabadidejét
legszívesebben családja körében tölti, illetve kertészkedik.
A hétvégeken csapataink találkozóira is kilátogat, és biztatja
a fiúkat.
(ág)
LABDARÚGÁS

Futballcsapataink eredményei
V. LIGA – kelet – felnőtt csapat
Kozárovce – Želiezovce 0:1 (0:0) Rotík S.
Želiezovce – Chotín 16:0 (6:0) Krenčan 4,
Rotík S. 3, Karko 3, Kokoška 3, Barecz Ľ. 2,
Začka
Bánov – Želiezovce 1:0 (0:0)
Želiezovce – Hont. Vrbica 1:0 (1:0) Kokoška
Bešeňov – Želiezovce 1:0 (0:0)
IV. LIGA – délkelet – iúsági csapat
Nr-Chrenová – Želiezovce 4:4 (2:3) Varga
2, Dobrovicky, Juhász
Želiezovce – Sereď 1:1 (1:1) Dobias
ŠG D. Streda – Želiezovce 8:0 (1:0)
Želiezovce – Gabčíkovo 3:1 (2:1) Dobrovicky 2, Dobias
Okoličná – Želiezovce 1:2

Az első bajnoki mérkőzésén, amikor Bős ellen léptek pályára. Szabó Zoli a hátsó sorban jobbról a 3.
a kezdetekre Szabó Zoltán. Katonaéveit
a nyugat-csehországi Pilzenben töltötte,
ahol ugyan nem jutott játéklehetőséghez,
ám esténként a pálya szélén rótta a köröket. Nem akart kizökkenni a megszokott
kerékvágásból, és sikerült megőriznie
állóképességét, fizikai erőnlétét. Két év
után visszatért korábbi sikerei színhelyére,
Felsőszemerédre. A Selmec-partiak egy alkalommal Sáróban léptek pályára, és az ottani edző, Ján Matiaško felfigyelt az akkor
huszonkét esztendős labdarúgóra. Később
már a zselízi sportvezetők feladatának

minden diadalát. Előszeretettel eleveníti
fel a bősiek elleni első bajnokiját zselízi
színekben, amikor gólt is rúgott, átfut viszont a hideg a hátán, amikor a felsőszernyei 9:0-ás megalázó vereség jut az eszébe.
Harminchárom évesen Oroszkára került,
ahol játékosként hét idényen át meghatározó szerepet töltött be az együttesben
Sokol, Štuller és Pásztor társaságában. Úgy
tervezte, hogy Kuralon tesz pontot aktív
pályafutása végére, ám nem így történt, hiszen az Ipolyság tőszomszédságában lévő
Gyerken vállalt még szerepet játékosedző-

III. LIGA – dél – diákcsapat
Palárikovo – Želiezovce 1:1 (1:0) Klimaj
Želiezovce – Sv. Peter 4:0 (1:0) Princ, Rupek, Pálinkáš, Szokol R.
ViOn Zl. Moravce – Želiezovce 1:2 (0:2),
Klimaj 2
III. LIGA – dél – kölyökcsapat
Palárikovo – Želiezovce 2:5 (1:4) Mácsadi
2, Sokol L., Baláž, Burin
Želiezovce – Svätý Peter 6:1 (1:1) Melichová 2, Horváth 2, Mácsadi, Balogh
ViOn Zl. Moravce – Želiezovce 6:0 (4:0)
nyf.
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Harminc éve alakult a Franz Schubert Vegyeskar
A második évtized második öt éve
(1997—2001)
A Franz Schubert Vegyeskar 1997. február
1-jén, tehát napra pontosan a születésnapján
tartotta 15. jubileumi hangversenyét. A vegyeskaron, a kamarakóruson és a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusán
kívül a zeneiskola növendékei, a Kincső néptánccsoport és a Pengő-zenekar is fellépett.
Ebben az évben a szokásos hazai fellépéseken kívül Léván (kórusfesztiválon), Trstenán,
Modrán és Vámosmikolán vendégeskedett a
kórus. A nyár közepén ismét hangversenyt
adtunk a kanadai Composer Tours csoport
részére a Szent Jakab-templomban. A zselízi
fellépések közül a legemlékezetesebb a kitelepítés 50. évfordulójára emlékező műsor volt,
ahol Czine Mihály is vendégünk volt.
1998-ban a Szlovák Televízió felvételt
készített a kamarakórusról. Az év első félévében Berzétén, Rozsnyón és Nagymegyeren
(Ág Tibor 70. születésnapján) léptünk fel.
Augusztusban a kamarakórus adott önálló
hangversenyt a farnadi evangélikus tem-

előadó Johannes Sterkel osztrák operaéne- volt; többek közt: Farnadon, Felsőszecsén,
kessel együtt szerepeltünk a zselízi kastély Oroszkán, Somorján és – természetesen – jemegmentéséért egy jótékonysági hangverse- les hazai rendezvényeken.
nyen. Adventben
és a karácsonyi
időszakban
Ipolyságon
és
Érsekkétyen szerepeltünk, nevelői hangversenyt
adtunk mindkét
magyar iskola számára, és december
6-án felléptünk az
emlékműavatáson.
1999 márciu- A 15 éves vegyeskar fellépése a jubileumi hangversenyen 1997. február 1-jén
sában a Rákóczi
2001-ben a kamarakórus lévai Cantata
Szövetség és az Esterházy Emlékbizottság
meghívására a budapesti Magyarok Házában 2001 fesztiválon szerepelt, a vegyeskar
szerepeltünk, áprilisban a nagysallói csata borversenyen, Szűcs László kiállításmeg150. évfordulója tiszteletére rendezett ünne- nyitóján és szeptember 13-án Rudolf Schuspélyen három helyszínen is előadtuk igényes ter köztársasági elnök zselízi fogadásán lépett
műsorunkat. A Kodály Napokon a vegyeskar fel, három nappal később pedig Kherndl Anaranykoszorút, a kamarakórus tal mellszobrának leleplezését tette ünnepéezüstkoszorút kapott. A júniusi lyesebbé. Októberben a vegyeskar részt vett
zselízi kórusfesztiválon a hazai az egri Éneklő Magyarország Kórusfesztikórusokon kívül fellépett az válon. A korábbi évek rossz tapasztalatából
ipolyszakállosi nőikar, a párká- kiindulva (hogy az év elején sohasem volt
nyi Stilla Pectus és a budapesti pénz nagyobb rendezvényekre) a 20. jubiMOM kórus. Augusztusban a leumi hangversenyt 2002 februárja helyett
farnadi evangélikus templomban már 2011 decemberében megtartottuk.
adtunk önálló hangversenyt, Nem biztos, hogy jó választás volt, hiszen
szeptemberben a peszeki refor- amikor kint mínusz 15 fok körül volt a hőmátus templom újraszentelésé- mérséklet, a hangverseny színhelyén, a Szent
nél végeztünk énekes szolgálatot. Jakab-templomban is fagypont körüli volt a
November 27-én, a zselízi Őszi hőmérséklet. Az ünnepi hangverseny ennek
Kulturális Fesztiválon fellépett ellenére jól sikerült. Kórusunkon kívül felA 20. jubileumi hangverseny a Szent Jakab-templomban
az ipolyszakállosi nőikar, a kas- lépett a mosonmagyaróvári Halmos László
plomban, majd szeptemberben Ipolynyéken, sai Laudate Dominum vegyeskar, a moson- Énekegyüttes, Ipolyság Város Vegyeskara és
októberben pedig a komáromi Harmonia magyaróvári Halmos László Énekegyüttes és a Csábi Szeder Fábián Dalegylet.
Sacra Danubiana fesztiválon szerepeltünk. az egri Cantus Agriensis kamarakórus.
(Folytatjuk)
Ugyancsak októberben a Schubert-dalokat
–hg–
2000-ben mindössze kilenc fellépésünk

Az angol nyelvi olimpia eredménye

2011 decemberében a Comenius Gimnázium megrendezte az éves angol nyelvi olimpiát. A nyelvi versenyen 14 diák
vett részt, amely írásbeli és szóbeli részből állt. Az írásbeli
verseny hallgatást értelmezéssel, olvasást értelmezéssel valamint nyelvtani tesztet tartalmazott, míg a szóbeli képmunkából
és szituációs játékból állt. A gimnázium diákjai teljes odaadással
és fegyelemmel dolgoztak. A verseny győztesei: 2. A kategória
– Goda Nikoletta, II. évfolyam; 2. B kategória – Kiss Bálint, III.
évfolyam.
A kategóriák győztesei januárban az olimpia járási fordulóján képviselték iskolánkat, amelyet a lévai Andrej Vrábel Gimnáziumban rendeztek meg 2012. január 18-án. A 2. B kategória
győztese a Comenius Gimnázium III. évfolyamának diákja, Kiss
Bálint lett, és ő képviselhette iskolánkat a kerületi fordulón.
A kerületi fordulót Verebélyen rendezték meg 2012. február
13-án. A verseny tesztből és szóbeli részből állt. A gimnázium
diákja, Kiss Bálint, méltón képviselte iskolánkat, és a figyelemreméltó 5. helyezést érte el. Gratulálunk, és további sikereket
kívánunk.
Bogolepova Klára, a gimnázium tanárnője

Önkéntes véradók
A Szlovák Vöröskereszt és a lévai Nemzeti Transzfúziós Állomás 2012.
február 13-án önkéntes véradásra szólította fel Zselíz lakosságát. A felhívás eljutott a zselízi
Comenius Gimnázium
tanáraihoz és diákjaihoz. Aki elég bátornak
érezte magát, Martosy
Ilona tanárnőnél jelentkezett, aki mint eddig
mindig, most is lelkesen
magyarázta az érdeklődőknek
a véradás
fontosságát. Örömünkre
szolgált, hogy évről évre
nagyobb az érdeklődés
a fiatalok körében e
nemes cselekedet iránt. Az idei bátrak: Tóth Ádám (IV.), Molnár Mária
(IV.), Géczi Mónika (IV.), Tóth Attila (VIII.), Galla Katalin (VIII.) és Kováč
Tibor (III.). Köszönjük!
Jankus Zsolt, a gimnázium tanára
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Í r j uk, mondjuk helyesen!

Mi mindenre jó a felkiáltójel?
Gyakran kérnek fel, hogy nézzek át egy-egy
kéziratot. A szerzők egyik leggyakoribb hibája,
hogy félnek a felkiáltójel használatától. Amikor
szóvá teszem, legtöbbször azt a választ kapom,
hogy „Nem szeretnék túl durván fogalmazni”.
De honnan eredhet az a tévhit, hogy a felkiáltójel durvaságot sugall? Valószínűleg a
szlovák helyesírás mai gyakorlatából. A szlovák
helyesírás szabályai szerint ugyanis nem kell a
mondat végére felkiáltójelet írni, ha a mondat nem tartalmaz szigorú parancsot, tiltást,
csupán utasítást. Míg egy szlovák matematika- tankönyvben a „Sčítaj všetky jednociferné
párne čísla.“ mondat végén pont van, a magyar
megfelelőjében kötelező a felkiáltójel: „Add össze
az összes egyjegyű páros számot!” A két nyelv
helyesírásában tehát ezen a téren az a leglényegesebb különbség, hogy a szlovák nyelvben
a felkiáltójel „felfokozott izgalmi állapotról”
árulkodik, míg a magyar nyelvben minden
egyszerű felkiáltó, óhajtó és felszólító mondat
végére felkiáltójelet kell írni, legyen az bármennyire udvarias, szelíd felszólítás. (Jöjjenek
csak közelebb! Le ne maradj a lakomáról!)
Napjainkban mindannyian óránként kapunk elektronikus leveleket, amelyek gyakran

így kezdődnek:
„Kedves ügyfelünk,
szeretnénk önnel közölni, hogy elköltöztünk.”
Ebben a mondatban – úgy gondolhatnánk
– több hiba is van. Magyar nyelvű levelekben ugyanis nagybetűvel szokás kezdeni
a megszólításban szereplő közneveket is.
A megszólítás után általában felkiáltójelet
teszünk, ezért a megszólítást követő mondatot
nagybetűvel kezdjük. Fokozott tiszteletünk
jeleként a szöveg belsejében is alkalmazhatunk
nagy kezdőbetűt. Tehát egy hivatalos levélben
inkább ezt a formát illik választanunk:
„Kedves Ügyfelünk!
Szeretnénk Önnel közölni, hogy elköltöztünk.”
De máris hozzáteszem: magánlevelekben
a kifogásoltnak gondolt forma is elfogadható,
és terjedését kár lenne korlátozni, mert sok
nyelven ez a természetes forma.
Vannak olyan felszólításaink, amelyek
látszólag kérdő alakúak. Ezek végére is felkiáltójelet kell írni: Nem hagyod már abba!
Hányszor kell még szólnom! Még nagyobb
bizonytalanságot okoznak azok az összetett
mondatok, amelyek egyik tagmondata felszó-

lító, a másik nem. Ha mellérendelő összetett
mondatról van szó, akkor az utolsó tagmondatnak megfelelő írásjelet tesszük a végére: „Ne
menjünk be a boltba; csak két euróm van.” De:
„Csak két euróm van; ne menjünk be a boltba!”
Alárendelő összetett mondatok esetén a főmondatnak megfelelő írásjel kerül a mondat
végére: „Mondd el, hogy mit hallottál!” vagy:
„Figyeld meg, hányast dobok!”
A magyar nyelvben is kifejezhetjük érzelmeink erősebb fokát. Ilyenkor több felkiáltójelet is írhatunk, vagy vegyesen írhatunk felkiáltójelet és kérdőjelet: „Hová gondolsz?!” vagy:
„Ez lehetetlen!!!” vagy: „Micsoda szégyen!!!”
A felszólítás erősebbnek tűnhet, ha személytelen. Mivel néhány évtizeddel ezelőtt
még kalauzok szolgáltak (és parancsolgattak)
a nagyvárosi villamosokon, autóbuszokon,
kalauzimperatívusznak is nevezik ezt a fajta
felszólítást: „Jegyeket felmutatni! Felszállni!
Nem beszélni!” Ezzel egyenrangú, ha a főnévi
igenév helyett csupán főnevekből állnak a vezényszavak: „Vigyázat! Felszállás! Takarodó!” A
felkiáltójel ezekben az esetekben – természetesen – elhagyhatatlan.
Horváth Géza

A jövőben milyennek látnák szívesebben városukat – Zselízt?
Múlt év decemberében sikerült a Iuventa KomPrax programja által
az Európai Szociális Alap támogatását elnyerni a „ZSELÍZ – A JÖVŐ
GENERÁCIÓJÁNAK VÁROSA” programhoz, mely egyben a nyertes
pályázat címe is volt.
A zselízi alapiskolák 5–9. évfolyamos tanulói és a szabadidőközpont
rajzkörösei részére meghirdetett rajz- és írásbeli pályázaton 122 gyermek
alkotta, rajzolta meg illetve vetette papírra elképzelését. A februári kérdőíves felmérés az 5–9. évfolyam zselízi tanulóinak véleményét mérte fel
városunkról, melyet 226-an töltöttek ki.
A szabadidőközpont dísztermében a MIKULČAN polgári társulás
tagjai – Ľudmila Pivarčiová, Faragó Mária, Ladislav Uhliar – a zselízi
szabadidőközpont vezetőségének közreműködésével 2012. március 9-én
ünnepélyes keretek között értékelték ki a beküldött munkákat, és adták
át a díjakat. A gyerekeket és vendégeinket Kvetoslava Záhorská, a szabadidőközpont igazgatónője üdvözölte.
A jövő generációjának városa merőben eltér a jelenlegitől, a gyerekek
ötleteire, igényeire, vágyaira voltunk kíváncsiak. Díszvendégünk, a Svájcban élő Korbeľ Pál festőművész, városunk díszpolgára az eredményhirdetésen azt hangsúlyozta, hogy a beérkező pályaművek ötletgazdagsága,
kivitelezése jó, nagyon ügyes kezek munkája. A rajzok a gyermekek lelki
világát és egyben vágyaikat tükrözik, segítséget nyújtanak a nehéz időkben, amikor már gyermekszemmel is szebbnek akarjuk látni városunkat,
környezetünket, amibe beleszülettünk és ahol élünk. Elmondta, ha egy
gondolat megfogan, sok időbe telik mire kifejlődik, lehet, hogy egyesek
számára ez az idő elfecsérelt időnek tűnikl, de biztatta a fiatalokat, bármennyi időbe is teljen, kövessék „csillagukat”, alkossanak. Elhozta két
festményét, melyeket a gyerekek is megcsodálhattak. A festőművész úgy
gondolja, nehéz olyan embert találni, aki meghallgat ebben a rohanó
világban, viszont mindenki olvas abból, amit lát, és érzékeli a szépséget.
A gyerekek képzeletvilágát ábrázoló képzőművészeti alkotások, rajzok
szépek, mindnek van mondanivalója. Az alkotás az önkifejezés leghatásosabb módszere már ebben a korban is.
Szép munkák születtek. Külön kategóriában díjaztuk az alapiskola
5–6. és 7–9. osztályos tanulóit, illetve a makettek készítőit is. A festőmű-

vész külön dicséretében részesültek Petra Ostášová, Simona Dulaiová,
Barbora Murcinová, Aliz Bánovská, Récsei Evelin és Jana Szalaiová
tanulók rajzai. A fiatalok leggyakrabban a rendezett, tiszta, emberközpontú világot sugalló Zselízt rajzolták meg. A parkot, főteret, utcáinkat
több zölddel, virággal, szökőkutakkal, tavacskával látnák szívesen a
rajzok szerint. A képzőművészeti munkák 1. kategóriájában Paulina
Bradová (6. osztály) rajza végzett első helyen, a második Sandra Botková
(6. osztály), a harmadik pedig Ján Mihálka (5. osztály) alkotása lett. A
természet, a park szépségének ábrázolásáért Šáška Csabának (5. osztály)
különdíjat adományoztunk. A 2. kategóriába sorolt rajzok egy szebb zselízi világot tártak elénk. Első helyen végzett Meliska Viktória (7. osztály)
múlt és jelen ábrázolásmódja, valamint Miriam Adamíková (7. osztály)
színekben gazdag alkotása. Második helyet nyert Alexandra Opavská (7.
osztály), harmadik helyet pedig Ľubica Turčeková (7. osztály) rajza. A
zselízi városháza térelrendezésének ábrázolásáért Reménység Dórának
(8. osztály) különdíjat adományoztunk. A szabadidőközpont rajzkörösei
Meliska József vezetésével maketteket készítettek kirakós puzzle formában az általuk ideálisnak gondolt Esterházy-kastélyról, városunk címerét
természetes alapanyagokból, barackmagból és dióhéjból készítették el.
Közös erővel, egyszerű anyagok felhasználásával is csodaszép dolgokat
tudtak alkotni Patrícia Kúdelová, Meliska Viktória, Michaela Misiaková,
Andrej Šipoš, Patrik Virág, Sebenyi Richard, Vrábelová Michaela és Kristína Michlová ügyes kezei.
Meliska József, a projekt koordinációs munkatársa felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy álmodozhatnak a szebb jövőről, de tenniük is
kell érte, hogy az kézzelfogható valóság legyen. „Szívem örömmel telik
meg ennyi szép alkotás láttán és hallatán” – mondta Vojtech Tomašovič
városi képviselő gyerekekhez intézett beszédében, melyben elismerését
fejezte ki az értékes munkákkal kapcsolatban, és átadta a nyertes pályázók okleveleit. A jutalmakat az Európai Szociális Alap támogatásával
Ivan Pál, a MIKULČAN polgári társulás elnökétől vehették át díjazottjaink. Az elnök úr köszönetét fejezte ki a gyerekek éles látásmódjáról
árulkodó tanulságos és elgondolkodtató pályamunkákért. (Folytatjuk.)
Csicsman Diana, projektmenedzser
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16:0. Amihez nyúltak, góllá változott
Figyelemreméltó és egyáltalán
nem a labdarúgásra jellemző
eredmény született a zselízi felnőtt csapat március 18-ai haza
mérkőzésén, amikor a városi
sportklub játékosai a sereghajtó
Hetény gárdáját fogadták. A
zselíziek 6:0-s félidőt követően
hihetetlen 16:0 arányban győzték le ellenfelüket. A gyorsan
elért vezető gólt az első félórában
további három követte, majd a
szünet előtt fél tucatra növelte a
hazai csapat az előnyét. Térfélcsere után sem állt le a Garam menti
gépezet, a zavarodottan játszó
vendégek további 10 gólt kaptak.
A hazaiak az eredménnyel jelentősen megjavították gólarányukat, és parádés szereplésükkel a
szurkolók határtalan tetszését is

elnyerték. A zselíziek góljait T.
Krenčan 4, S. Rotík 3, Kokoška 3,
Karko 3, Barecz 2 és Začka lőtte.
Štuller István edző így látta a
meccset: „Az első perctől az
utolsóig hajtottak a fiúk, 6:0-s
eredmény után sem álltak le.
Az ellenfél elég naivan játszott,
hiszen 10:0-s állásnál sem állt be
védekezni. Nekünk ezen a napon
minden bejött, amihez nyúltunk,
góllá változott. Tény, hogy mi
listavezetők vagyunk, ők pedig
az utolsó helyen tanyáznak, de a
szakértők így is maximum 5 gólos különbséget vetítettek előre.
Ekkora gólkülönbségre senki
sem számított.”
Az edző az eredménynek is
köszönhetően
nagybetűkkel
került be a helyi sporttörté-

nelembe. Az idősebb hazai
focirajongók sem emlékeznek
arra, hogy valaha is
ekkora különbséggel
nyert volna a zselízi
csapat. Többek szerint az eddigi rekord
11 lőtt gól volt. Ha
figyelembe vesszük,
hogy ilyen kimagasló
gólkülönbség nem
merül feledésbe, valószínűsíthető, hogy
a zselízi focisták új
rekordot állítottak
fel, és ebből a szempontból magasra helyezték a
lécet az utódok számára. Bár
játékosaink is azt vallják, nem
az efféle rekordok a döntőek,
hanem a szép és kiegyensúlyo-

zottan eredményes játék, az ilyen
eredmény, mint hab azon a bizo-

nyos tortán, sosem fog gyomorrontást okozni a szurkolóknak.
Ellenkezőleg…
(ik, foto: Ladislav Kuštek,
regionsport.sk)

Bővülnek a lakhatási lehetőségek
A zselízi lakáspiaci lehetőségek kérdésében
a helyiek többsége „képben van”, hiszen a kínálat nem sokat változott az utóbbi néhány
évtizedben. A 80-as évek nagyobb volumenű
lakásépítését követően csupán a Csikókertben jelentek meg új családi házak, egy-két
helyen a régi házak helyén nőttek ki újak,
ezen felül a büntetés-végrehajtási intézet
szolgálati lakásai és városi bérlakások épültek. A fentiekből kitűnik, hogy városunkban

még nem terjedt el a lakásépítésnek egyébként
legelterjedtebb módszere, amikor egy vállalkozás épít fel, majd értékesít társasházi lakásokat.
Idén Zselízen is felépült az első ilyen jellegű üzleti modell szerinti társasház, amelynek néhány lakása már gazdára is talált. Az
egykori kórház területe mellett, a szabadtéri
színpad felé vezető Nyári utcában épült fel
egy hét lakásból álló lakóház. A beruházó
a zselízi Groben K. volt, amelynek ügyve-

zetője, Grosz Gábor elmondta, nem ez volt
a vállalat első ilyen jellegű befektetése, egy sikeres lakóparképítést és -értékesítést is maga
mögött tudhat már. „Kb. 10 évvel ezelőtt vettünk egy 7,5 hektáros telket Martonvásáron,
Budapestől 25 kilométerre a Balaton felé.
Felparcelláztuk, bevezettük a közműveket,
és eladtuk a telkeket. Néhány telket megtartottunk, és lakóparkot építettük rajta. A hatéves folyamat során a semmiből építettük
ki a házakat, utcákat”
– emlékezik vissza az
első, sikeres beruházásra az ügyvezető,
majd
hozzáteszi,
hogy a lakásokat már
a tervezőasztal mellől sikerült eladni,
még mielőtt a házak
épülni kezdtek volna.
„Persze az ingatlanpiac szempontjából
akkor más idők jártak. Amikor Zselízen
elkezdtük az építkezést, már javában
tombolt a válság. De
hát valamit kell csinálni, nem ülhetünk
tétlenül a tévé mellett. Minden vállalkozásban benne van a kockázat.”
A zselízi lakóházban eddig két lakást adtak át, amelyekbe már be is költöztek a lakók,
egy további lakást fenntartanak egy konkrét
érdeklődőnek, egyet pedig bérbe adnak. A
többi csaknem kész állapotban várja az
érdeklődőket, akik megvásárlás esetén
beleszólhatnak a burkolatok kiválasztásába. A lakások felszereltsége egységes, de

több elemet, mint például a padlót, ajtókat,
csempét a vevő választhatja meg ízlése szerint. A bérbe adott lakás a befektető szerint
referencialakásként szolgál majd, amelyet az
esetleges érdeklődők megtekinthetnek. A lakásokhoz 9 garázs tartozik, amelyek a ház
bejáratával szemben helyezkednek el.
A manzárdlakás és egy kétszobás lakás
mellett 81 négyzetméteres 3 szobás lakások
állnak rendelkezésre az épületben, ezek ára
53 ezer euró ÁFA nélkül. A beruházó szerint
ezért a lakó egy csendes helyen álló, modern,
jól szigetelt, energiatakarékos lakást kap nagy
balkonnal vagy terasszal, önálló fűtéssel, lakás melletti tárolóhelyiséggel és külön gáz-,
villany- és vízfogyasztás méréssel. „A Kínai
negyedben 33 ezer eurót fizetünk ki egy 3
szobás lakásért, amiért egy 40 éves panelt
kapunk, jobb esetben szigetelt épületben.
Azonban azt a lakást fel kell újítani, vagy ha
már felújítva vesszük, nem kapjuk meg ilyen
áron. Amennyiben további 10 ezerért rendbe
hozzuk, még mindig öreg panelházban élünk,
ahol zajosak a szomszédok, zörög a li, és
nincs parkolóhely a bejárathoz közel. És még
nem is beszéltünk arról, hogy nem mindegy,
hogy 80–100 eurót költünk-e havonta a lakással kapcsolatos kiadásokra, vagy kétszer
ennyit. Új lakásban kisebb az energiaszükséglet,
ezáltal a havidíj is, így a felszabadult összeget
fordíthatjuk egy esetleges hitel törlesztésére” –
vetít új fényt az eltérésekre Grosz Gábor, és még
elmondja, hogy a tervek két házra készültek. Ha
megtelik az első, felépülhet mellette a második
is. Így ebben a városrészben valósulhat meg
elsőként a városrendezési tervnek az a része,
amely új lakóövezetek kialakításával, és ezáltal a
lakhatási lehetőségek bővítésével számol Zselíz
területén.
(ik)
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szépül”
2012-es évre?
– Próbálunk egy kicsit változtatni az építkezés és a rendezvények arányán; több teret adunk
különféle rendezvényeknek, és
az építkezést lassítjuk. Egyrészt nincs is annyi teendőnk,
másrészt ha már készen van a
közösségi helyiségünk, próbáljuk azt rendezvényekkel megtölteni. Ami a rendezvényeket
illeti, adottak azok, amelyek
már lassan hagyománnyá válnak – biztos, hogy a majális,
az augusztus 20-ai ünnepély

és a Katalin-bál megvalósul.
Olyan rendezvényeket is meg
akarunk valósítani, amelyek
valamilyen formában kötődnek
városunkhoz, vagy szórakozást
biztosítanak a lakosoknak. Az
utóbbi hetek tapasztalata, hogy
nemcsak a Csemadok, hanem a
társszervezetek is kihasználják
a lehetőséget, és hetente 3-4,
néha 5 rendezvénnyel töltik meg
a Magyar Házat. Volt olyan hét,
hogy 7 rendezvényünk volt.
Az építkezéssel kapcsolatban
is vannak terveink, meglátjuk,

hogy mit sikerül megvalósítani.
Szeretnénk a teraszt beburkolni,
tető alá hozni, a terepmunkákat
elvégezni, és nagy álmunk, hogy
játszóteret alakítsunk ki az udvaron.
A Csemadok tehát új erőre
kapott, lendületben van. Ha
más szervezetek inspirációt keresnének nálatok, mit
üzennél nekik?
– Az embereken múlik. Ha
sikerül egy olyan csapatot összehozni egy szervezet élére,
egy olyan vezetőséget, amely

Egész napos rendezvény március 15-én
Március 15-én városunkban is megemlékeztek 1848 márciusáról valamint az 1848/49-es
forradalomról és szabadságharcról. A megemlékezés főszervezője a Csemadok zselízi
alapszervezete volt, amely idén egész napos
rendezvényt készített elő a jeles esemény évfordulója alkalmából. Délelőtt a Magyar Házban Sárközi Sándor előadását hallgathatták
meg az érdeklődők a második világháborút
követő években történt meghurcoltatásokról.
Délután ugyanitt nyílt meg a Nyelvében él
a národnostná menšina elnevezésű vándorkiállítás, amely a Csehszlovákiában, majd
Szlovákiában alkalmazott kétnyelvűség
történetével foglalkozik. A résztvevők a Ma-

gyar Ház udvarán gyülekeztek, majd innen
vonultak át a hősök emlékparkjához, ahol a
társadalmi szervezetek és intézmények képviselői megkoszorúzták a kopjafát. A tömeg
ezután átvonult a művelődési otthonba, ahol
megtekintette az ünnepi műsort, és meghallgatta az ünnepi beszédet. A műsor keretében
fellépett a Franz Schubert Vegyeskar, a Pengőzenekar és a helyi alapiskola drámacsoportja,
amelynek ezt az első nyilvános szereplését a
közönség vastapssal jutalmazta. Az ünnepi
beszédet Szávay István történész mondta. A
résztvevők ezután kivonultak a kultúrház elé,
ahol a szervezetek képviselői megkoszorúzták
az 1848/49-es emlékművet.
(ik)

Március 15. az alapiskolában

Az Alapiskola tanulói korábban csak a tantermekben emlékeztek az
1848-as magyar forradalomra és szabadságharcra. Idén első alkalommal vettek részt a tanulók egy közös iskolai ünnepi műsoron a
kultúrházban. A műsorban fellépett az iskola Franz Schubert Gyermekkara (vez. Horváth Géza). A műsorban előadott Kossuth-dalok

akar, van ambíciója, akkor
igen, működhet. Véget kell vetni
annak a hozzáállásnak, hogy a
vezetők csak azért vállalják el,
mert odakönyörögték őket. Ha
valakiben nincs ambíció, ne is
vállalja el! Az akarat nagyon
sokat jelent. Merjük vállalni,
és ki merjük mondani, hogy valamit meg akarunk valósítani!
Ezek után pedig meg kell tudni
fogalmazni a célokat – lehetőleg
reális célokat, és pontosan.
Köszönöm a beszélgetést.
Levicky László

Életet mentettek

Az állami és a városi rendőrség tagjainak közösen sikerült emberi életet menteniük. Február elején történt az eset az esti
órákban a Petőfi utcában. A rendőröket
amiatt riasztották az adott címre, hogy ott
öngyilkosság történt. A helyszínre érve azt
tapasztalták, hogy a nyitott ablakon füst tódul kifelé. Felszólításukra senki nem reagált,
ezért a rendőrök nem tudhatták, tartózkodik-e benn valaki. Behatoltak, és egy földön
fekvő férfit pillantottak meg, aki a fejét
paplannal takarta el, ezért nem válaszolt
a rendőrök kérdéseire. A rendőröknek sikerült feléleszteni a férfit, akit kivittek a ház
elé. Ekkor érkeztek a helyszínre a tűzoltók,
és megkezdték a tűzoltást.
A megmentett 30 éves zalabai férfi nem
emlékezett vissza arra, mi történt. A kiérkező mentők a lévai kórházba szállították.
A tűzoltók később megállapították, hogy
a tüzet a műanyag asztalra helyezett égő
gyertya okozta.
„Gyorsan reagáltak, és megmentették
egy ember életét. Ez a legnagyobb dolog,
a legnagyobb jutalom, amit egy rendőr
az emberekért tehet, akiket szolgál. Szeretném megköszönni Önöknek a bátorságukat. Bátorság nélkül nem lehet ilyen
szolgálatot teljesíteni. Fontos volt azonban
a gyors és hathatós beavatkozás is, ami
egy emberi élet megmentéséhez vezetett”
– ezeket a mondatokat Daniel Lipšic belügyminiszter mondta, aki Juraj Hubáček
és Gustáv Nuota főtörzsőrmestereknek
március elején emlékérmet adott át áldozatos cselekedetükért. A teljesség kedvéért
hozzátesszük, hogy Roland Hanzo és Kamil Halgaš városi rendőrökök ugyanúgy
hozzájárultak az életmentéshez.
(ik)

és kórusművek hangszerkíséretét Mézes Attila mellett az ünnepélyre
hazalátogató Balla Ádám is színesítette. A tanulók és a pedagógusok
körében egyaránt hatalmas sikert aratott az iskola drámacsoportjának előadása is. Az ötletes irodalmi-zenés összeállítás Kaszmán Zoltán tanár úr munkáját dicséri.
(hg)
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„Az emberek szeretik látni, hogy kör nyezetük
A zselízi Csemadok az utóbbi
években új erőre kapott. Ennek bizonyítéka az önerőből
befejezett Magyar Ház vagy a
programok egyre sűrűsödő választéka. Kíváncsiak voltunk, mi
a szervezet titka, ezért Melczer
Gábort, a helyi alapszervezet
elnökét kérdeztük arról, honnan
is ered a nagy lelkesedés, hogyan
folyt az építkezés, és mit várnak
a jövőtől.
Az utóbbi egy-két évben nagy
lendületet vett a zselízi Csemadok tevékenysége, elég a
Magyar Ház építésére vagy
az egyre nagyobb számú rendezvényre gondolni. A változás
az új vezetőség színre lépésével
jött, de mi adta a lökést az új
vezetőségnek?
– Ez a mozgás nem akkor
kezdődött, mikor új vezetőség
került a helyi szervezet élére, hanem egy évvel korábban. Volt egy
indító motívum, ami a nyelvtörvény
elleni dunaszerdahelyi tiltakozásról
hazfelé jövet született 2009 szeptemberében. A tüntetés kicsit feltöltött
minket ötletekkel és energiával.
Hazafelé azon gondolkodtunk, hogy
városunkban is fel kellene ébreszteni
a magyarságot a jó ideje tartó álmából. A beszélgetésből egyszerre
csak kezdtek kirajzolódni a legfontosabb előttünk álló teendők.
Eldöntöttük, hogy befejezzük a
Magyar Ház elkezdett építkezését,
életet viszünk az épületbe, és egy
jó kis közösséget próbálunk meg
összehozni. A megfogalmazott céljainkat aprópénzre kellett váltanunk: ki kellett találnunk, hogyan
és miből építkezzünk. Rájöttünk,
hogy a pályázati támogatás nem
igazán járható út. A Csemadok
évek óta mindig arra várt, hogy
majd csak megjelenik valami pályázat, de ezek a lehetőségek csak
„morzsák” voltak. Így akkoriban
nem igazán sikerült sem pénzhez
jutni, sem olyan csapatot összeállítani, amely képes lett volna
megvalósítani ezt az építkezést.
Felmerült egy ötlet, hogy próbáljuk meg téglajegyekkel finanszírozni az építkezést. Ez végül
sikeres ötletnek bizonyult, az első
évben olyan sok téglajegyet sikerült
eladnunk, főleg a zselíziek körében,
hogy az építkezés pénzhiány okozta
szünetek nélkül folytatódhatott.
Mindig sikerült annyi pénzt összehoznunk, hogy a munkák jó

tempóban folyjanak.
2011. márciusától lettem az
alapszervezet elnöke. A téglajegyek
mellett komolyabban kezdtünk
olyan támogatókra is számítani,
akik más formában, építőanyaggal,
pénzzel is segíteni tudták a munkát.
2011. decemberében sikerült befejezni az építkezést…
…és az évek óta várt közösségi
házat átadni a rendeltetésének.
– Hogy a rendezvények zavartalanul folyjanak, biztosítani kell
a hátteret is. Folyamatban van a
közösségi helyiség felszereltségének, berendezésének beszerzése.
Azóta vásároltunk 80 széket,
10 nagyobb méretű
asztalt, felszereltük a
bárpultot, szereztünk
poharakat, kávéfőzőt.
Azon kívül, hogy a saját rendezvényeinket is
szervezzük, arra is számítunk, hogy a Magyar
Ház nemcsak a Csemadok, hanem más civil
szervezetek székházaként is szolgál majd.
Felajánlottuk a zselízi
civil szervezeteknek azt
a lehetőséget, hogy együtt használhassuk az
épületet. Született egy
szerződés,
amelyben
lehetőséget kínáltunk
nekik, így sikerült egy
hatoldalú szerződést
aláírni. Részesei a Csemadok alapszervezete
mellett: az MKP helyi
szervezete, a Via Nova
ICS, a Rákóczi Baráti
Társaság, az óvoda
szülői szövetsége és a Zselízi Hangok polgári társulás. Ezek a szervezetek új ötletekkel, műsorokkal
tudják megtölteni a közösségi
helyiséget. Eddig az volt a gond,
hogy nincs hol, nincs mikor, drága
a helyiségbérlet, ezek az akadályok
most megszűntek.
A Magyar Ház közösségi helyiségének saját erőből történt
befejezése az utóbbi évek,
évtizedek egyik legmerészebb
terve volt. A feladat bizonyára nem kis ambíciót követelt
olyan időszakban, amikor az
effajta felújítások szinte minden esetben támogatásokból
valósulnak meg …
– A legnagyobb erőnk a merészség
volt: mertünk álmodni, és bele

mertünk vágni. Első ötletünk
az volt, hogy saját kis pénzünket összetesszük, mindenki hoz
valamit, és lassacskán elkezdjük
csinálni. Rájöttünk, hogy nemcsak
a Csemadok vezetősége akarja
megvalósítani ezt a tervet. A lakosoktól, vállalkozóktól is olyan
visszajelzéseket kaptunk, hogy ők
is szívesen besegítenének. Akkor
jött a téglajegyes ötlet, aminek
köszönhetően formát tudtunk
adni a nyilvánosság segítségének.
Aki nem munkával, építőanyaggal, hanem pénzzel akart segíteni,
e keretekben meg tudta tenni.
Nagyon jó visszhangra talált ez

a megoldás. Az emberek látták,
hogy a téglajegyekből befolyt pénz
gyarapodik. A kevés pénzből igyekeztünk a maximumot kihozni, a
munkánkat fektettük be, építőanyagot pedig igyekeztünk a lehető
legjobb minőség mellett a lehető
legjobb áron megvenni. Amikor
az emberek látták, hogy kevés
pénzből is sokat lehet tenni, az
adakozási kedv fokozódott. Csupán saját erőnkből nem sikerült
volna. Biztosan elkezdtük volna,
de a befejezéshez szükséges volt
a támogatás. És persze továbbra
is szükséges, mert vannak még
merész terveink…
Így visszatekintve: mi volt
az építkezés legfontosabb tapasztalata? Mik voltak a legna-

gyobb akadályok?
– Az egyik pozitív tapasztalatom
az a széles összefogás volt, amely
az építkezés körül kialakult. Szerintem alapszervezetünk sosem
látott ilyen lelkesedést, amellyel az
egyes munkafázisoknál összejöttek az emberek. Mindig konkrét
tervünk volt arra vonatkozóan,
hogy milyen munkákat végzünk
el, mégis minden alkalommal
be kellett terveznünk amolyan
pótmunkákat is, mert ha 10 főre
volt szükségünk, 30-an jöttek el.
Ez az összefogás volt az építkezés
leginkább pozitív része. Apróbb
gondok adódtak, de többünknek
volt kisebb építkezésekből
tapasztalata, amit kamatoztatni tudtunk.
Elképzelhető-e, hogy
ilyesféle
társadalmi
összefogás
szélesebb
körben is létrejöhet,
pl. városi szinten, vagy
szükség van egy közös
platformra, ami ebben
az esetben a Csemadok
volt?
A tapasztalatom az,
hogy ha megvan az értelmes cél, és ha az emberek
látják, hogy ez a cél reális,
akkor belevágnak. Sokkal
nehezebb rábeszélnünk
valakit egy fiktív, távoli
cél megvalósítására, főleg
ha nem városunkat, régiónkat illeti. Az emberek
általában szeretik látni,
hogy környezetük, régiójuk, városuk szépül.
Összességében visszatekintve: milyen volt a
2011-es év?
– Nagyon sikeresnek értékelem.
A tavalyi évet úgy próbáltuk az
elején megfogalmazni, hogy maximálisan az építkezésre fókuszálunk, minden energiánkat, elérhető forrásunkat erre koncentráljuk.
Eközben megszerveztünk egy sikeres majálist, először városunk történelmében megvalósítottunk egy
nagyon jó augusztus 20-ai rendezvényt, mindennel, ami hozzá
tartozik – tűzijátékkal, műsorral.
A Katalin-bállal elkezdtünk egy
hagyományt, és megpróbáltunk
színvonalas szórakozást biztosítani. A bál jól sikerül, nagyon jól
szórakoztunk, a befolyt bevételből
pedig folytatni tudtuk a munkát.
Mik a fontosabb tervek a
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Megszorítások vagy nem adó jellegű bevételek?

1→

den hitelező szinte naponta jelentkezik, ezért
nem is lehetne eltitkolni.
A polgármester szerint a városnak korábban is voltak olyan kötelezettségei, amelyeket
az egyik évből a másikba tolt át, sőt, megtörtént, hogy az alkalmazottak nem kaptak fizetést. Ez az utóbbi időben már nem történik
meg. A város kötelezettségei a kórház megszűnése idejében voltak a legmagasabbak.
A kórházi tartozások kiegyenlítése után jelentősen csökkentek a város kötelezettségei.
Az utóbbi években növekedésnek indultak a
kötelezettségek. A városnak 2010-ben 483,8
ezer euró összegű rövid távú kötelezettségei
voltak, 2011-ben ez az összeg 577,3 ezer euró
volt. A városi pénzügyeket az újraelosztott
adó alakulása nagymértékben befolyásolja,
ennek összege az utóbbi időben fokozatosan
csökken.
Ez az adóbevétel 2005-ben növekedett
jelentősen, amikor 1,2 milliót, tehát az

előző évhez képest 440 ezer euróval kapott
többet a város. Az ezt követő években az
újraelosztott adó tovább növekedett, egészen
2008-ig, amikor a város bevétele ebből az
adóból elérte az 1,76 millió eurót. Ezt követően csökkenni kezdett ez a bevételforrás, és
a csökkenés máig folytatódik.
„Elejétől fogva azon igyekszem, hogy a
lehető legmagasabb mértékben növeljem a
város bevételeit, gyakran azonban nem érzem a képviselő-testület kellő támogatást.
Felhozhatok néhány példát arra, hogyan
lehetne növelni a város bevételeit: a CENTRUM többrendeltetésű zóna felépítése,
fürdő felépítése a Garam mellett, a kastély felújítása vagy kisterületű gondozói
szolgálati lakások kiépítése a városközpontban… Több változatban is benyújtottam javaslataimat a sport és a kultúra
gazdaságos működtetésére, amelyeket a
testület nem hagyott jóvá, de alternatív

Kóbor kutyák veszélyeztetnek

Időről időre városunkban is kóbor kutyák bukkannak fel. Ebből a szempontból
egy-egy nyugodtabb időszakot olyan szakasz
követ, amikor megnövekszik a számuk, idővel csoportokba verődnek, néha még a lakosokat is veszélyeztetik. Hogy ismét ilyen
időszak következik, arról tanúskodik, hogy
egyre gyakoribbak a lakossági bejelentések
a kóbor kutyák felbukkanásáról. „Az állategészségügyi gondoskodásról szóló új törvény feladatul adja a településeknek, hogy
létesítsenek és működtessenek menhelyet
a kóbor állatok részére, vagy kössenek ezzel foglalkozó céggel szerződést” – mondta
Branislav Alakša, a Zselízi Városi Rendőrség
parancsnoka, aki megerősítette a hírt, hogy
a belügyi bizottság ajánlására a városi képviselő-testület egy állatmenhely létesítésének
lehetőségével is fog foglalkozni.
A parancsnok elárulta, hogy a városi
rendőrség az utóbbi időben több lakossági
bejelentést kapott a város utcáin kóborló
kutyákról. Gazdátlan állattal találkoztak

a Garam, a Sládkovič és a Fučík
utcákban valamint a Kínai negyedben. Egyelőre nem fordult elő,
hogy a kutyák emberre támadtak
volna, habár már beszélik, hogy
az agresszivitás jelei tapasztalhatók az állatokon.
A városi rendőrség feladatul kapta, hogy dolgozzon ki
javaslatot a helyzet megoldására.
A parancsnok szerint már kirajzolódott a megoldás lehetősége,
amelyet javasolat formájában terjesztenek majd elő.
(ik)

képviselői javaslatot sem terjesztett elő.
Néhány képviselő reciklációs erőművel
kapcsolatos negatív hozzáállása sem segíti
elő a megoldást. Ha ma nem alakul ki a
képviselő-testületben egy olyan többség,
amely képes megegyezni a bevételek
növelésében, akkor a kiadások további
csökkentéséről kell határoznia, hiszen az
államtól visszautalt adók növekedésére
nem lehet számítani egy ideig. A városnak a törvény értelmében biztosítania
kell eredeti jogköreinek ellátását, mint
például a hulladékelszállítást, közvilágítást, közút-karbantartást, területrendezési
dokumentáció beszerzését, valamint az
átruházott jogköröket is, például az anyakönyvi hivatal vagy az építésügyi hatóság
fenntartását. Amit az önkormányzat nem
köteles megtenni, az például a sport vagy
a kultúra finanszírozása, vagy a polgári
társulások támogatása, ami ilyen esetben
a pénzügyminisztérium véleménye szerint nem is jöhet számításba” – mondja
a polgármester, hangúlyozva azt, hogy a
kultúra vagy a sport finanszírozásának
esetleges megszüntetése fájdalmas, további elbocsátásokkal kísért lépés lenne. Az
ilyen intézkedés hatása csak az év végén
vagy a jövő év elején mutatkozna meg. Az
ilyen jellegű lépések nagyon népszerűtlenek, talán még a jelenleg a város által
60%-ban támogatott hulladékelszállítási
díjak esetleges emelésénél is népszerűtlenebb, ezért a polgármester és a képviselő-testület összefogása a nem adó jellegű
bevételek növelésében bizonyára szívesen
fogadott jelenség lenne.
(ik)

Egyenesen a szolgáltatóhoz

A márciusi önkormányzati ülésen napirendjén többe közt a városi temetők üzemeltetési szerződésének értékelése is szerepelt. Az üzemeltető Chryzantéma vállalatra az
ülésre benyújtott beszámoló szerint lakossági panasz érkezett, amely egyike
volt az ellenőrzés okainak.
Az ellenőrzés szerint az
üzemeltető folyamatosan
teljesíti szerződéses kötelezettségeit. A temetőkkel
kapcsolatos gondjaikkal
a lakosok egyenesen az
üzemeltetőhöz is fordulhatnak a 0915 667 413-as
készenléti
telefonszámon, vagy a Chryzantéma vállalat zselízi, Sznf
utca 42 alatti központjában.
(ik)
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Temetőkezelés és hőenergia-szolgáltatás a legfőbb vitatémák
1→

Tárgyaltak a temetőkezelési szerződés feltételeinek betartásáról szóló beszámolóról
is. Amikor Vojtech Tomašovič szóvá tette a
beszámoló túlságosan pozitív hangvételét,
Mikuláš Konopka kijelentette, hogy a városi temetők csak rövid ideje tartoznak
cége fennhatósága alá, ennek ellenére több
apróbb javítást és karbantartást végeztek el
a sírkertek területén. A témához kapcsolódó
vitában elhangzott, hogy máig nem valósult
meg a sírok bérleti díjából származó bevételek elszámolása a régi és az új fenntartó
között, miközben több képviselőnek az volt
a véleménye, hogy az elszámolást a város
közvetítésével kell végrehajtani. A testület
megállapította, hogy a fenntartó folyamatosan teljesíti a feltételeket, tudomásul vette
a beszámolót, és a hivatalvezetőt arra utasította, hogy dolgozzon ki egy beszámolót
a régi és az új fenntartó közötti elszámolás
állásáról. Hasonlóan élénk vita alakult ki az
ezt követő napirendi pont során, amelyben a
képviselők a városi épületek hőenergia-ellátásának árait elemző, a városi főellenőr által
kidolgozott beszámolóról tárgyaltak. Ennek
során szó volt arról is, hogy a C-erm mint
szolgáltató jogosulatlan tételeket számlázott
a Béke utcai alapiskolának. A felszólalások
érintették a városi objektumok fűtésének
gazdaságosságát és a város energetikai koncepcióját is. A polgármester szerint a városi
épületekben az alkalmazottakat eddig semmi
sem motiválta az energiatakarékosságra. Gu-

lyás Róbert szerint új energetikai koncepciót
kellene kidolgoztatnia a városnak, a jelenlegit
elavultnak tartja. Kijelentette: a konkurens
környezet jótékony hatással lenne az árak
alakulására. A polgármester szerint a város a múltban rá volt kényszerülve, hogy
eladja hőszolgáltató-rendszerét, és mivel
a Tenergo kínálta akkor a legkedvezőbb
feltételeket, monopolhelyzetbe került a
hőenergia-szolgáltatás terén a városban. A
cég azonban 50 millió korona értékű beruházást valósított meg. A testület tudomásul
vette az elemzést, az alapiskola igazgatónőjét
felkérte, hogy mondja fel a C-erm Chmelovič vállalat szerződését, rendezze az épület
fűtésével kapcsolatos viszonyokat a következő fűtési időszak kezdetéig, és augusztusban
számoljon be a megtett lépésekről. Vojtech
Tomašovič tájékoztatott a kulturális és tanügyi
bizottságon történtekről, Polka Pál pedig a
belügyi bizottság történéseiről informálta a
testületet, amely határozatában utasította az
elöljárónőt, hogy készítsen javaslatot a városi
krónika vezetésének megoldására, a városi
rendőrparancsnoktól pedig javaslatot kért
állatmenhely létesítésére, mivel ezt az új
állatorvosi törvény is előírja az önkormányzatok számára. A képviselők megtárgyalták
a városi rendőrség februári tevékenységéről szóló beszámolót, mely során többen
felhívták a figyelmet a gesztenyefasor
mellett elhelyezett konténerek körüli rendetlenségre, ill. a lakosok csoportjaira, akik

Hőárelemzés meglepő eredményekkel
Megoszlottak a vélemények a város
igazgatása alá eső intézmények hőszolgáltatásának áráról, ezért a városi képviselő-testület megbízta a főellenőrt, hogy dolgozzon
ki elemzést a városi létesítmények fűtési
költségeiről. Az analízis első eredményei
tavaly novemberben kerültek a testület elé.
Az elemzés mellékletét, mely 2011 végéig
taglalja a helyzetet, Soňa Šuranská a képviselő-testület márciusi ülésén terjesztette elő.
Az analízis a városi hivatal és a városii rendőrség épületét, a szolgáltatások házát,
a szabadidőközpont és a művészeti alapiskola épületét valamint a két alapiskolát
érintette. Kiderült, hogy az épületekben, egy
kivétellel, nem történt jelentős változás az
elmúlt évekhez képest, sőt a legtöbb esetben
az elmúlt évekhez képest tavaly csökkentek
a fűtésre fordított költségek. A kivételt
a szabadidőközpont és a művészeti alapiskola épülete jelentette, ahol az elmúlt években jelentősen nőttek a költségek. Jelentős
mértékű a szolgáltatások házában a fűtési
költségek 2011-ben tapasztalt csökkenése,
ami valószínűleg annak tudható be, hogy az
épületet felújították.
Meglepő eredményt hozott az analízis
a Béke utcai alapiskola költségeit illetően

is, ahol a többi létesítménnyel ellentétben
a hőszolgáltatást nem a Tenergo végzi,
hanem a kazánház üzemeltetőjeként a Cerm. A főellenőr a városi képviselő-testület ülésén rámutatott a hőszolgáltató és
a kazánház-üzemeltető fogalmak közötti
különbségekre. A társaság az elemzés szerint nem jogosult hőszolgáltatásra, ennek
ellenére eladja az iskolának a hőt, hőszolgáltatóként számláz fix költségeket, jogtalanul
számláz bizonyos tételekért, pl. a fix költségek szabályozott áráért, pedig nem tartozik
az árképzési hivatal fennhatósága alá.
A főellenőr beszámolója Nyúl Józsefnek, a város jogi képviselőjének
véleménye szerint alapul szolgálhat
arra, hogy a törvények szerint levonják
a következtetéseket. „A szerződő fél hőt
adott el, amire nem volt joga. Ha valaki olyan illetéket számláz, amire nincs
joga, akkor nemcsak a szerződést szegi
meg, hanem a törvényt is” – jelentette ki
a jogász. Több képviselő szerint a közvagyonnal való helytelen gazdálkodásról
van szó, ezért a testület határozatban
kérte a szerződés felbontását és a dolgok
helyrehozatalát, valamint tájékoztatást
kér a fejleményekről.
(ik)

a hulladékot szétdobálják. Az interepllációk
keretében Kovács Kázmér jelezte: illegális
hulladéklerakat képződött a mikolai építkezési nagyraktár mögött, Horváth Géza
hasonló problémára hívta fel a figyelmet: a
Piac utca és az Akácfa utca közt az Andrásnapi vásáron szétszórt szemetet még most
sem takarította el senki, és hozzátette, hogy a
Posta utca Garam-parti részén maguk az ott
lakók szemetelnek. Sokol László felajánlotta:
felvállalja a Leader program keretében rendelkezésre álló pénzösszeg elnyerésére irányuló projekt kidolgozását. Ladislav Vékony
arra figyelmeztetett, hogy a Napfény utcában
a szupermarket mögötti kátyúra, amelyet az
arra haladó tehergépkocsik okoznak. Vojtech
Tomašovič szerint ugyanez a gond a városi
vásártér bejáratánál is. Ezzel kapcsolatban a
városi elöljáró tájékoztatta a testületet, hogy
a Szlovák Takarékpénztár épületét rövidesen
felújítják, és a munkák során a szóban forgó
úttestet is rendbe hozzák. Az ülés vége előtt
a város pénzügyi helyzetéről vitáztak a felek.
Polka Pál felvetette: helyénvaló lenne mérlegelni, nem kellene-e a városnak egy követelésbehajtó szolgálatait igénybe venni kisebb
követelések esetében, mint ahogy azt sikerrel
tették a környékbeli önkormányzatok is.
(ik)

Két kamera sikeres
pályázatból

Március elején tanácskozott a városi képviselő-testület mellett működő belügyi bizottság. A napirenden szerepelt a kóbor kutyák gyakoribb előfordulásának problémája,
a tagok megismerkedtek a városi rendőrség
soraiban történt személyi változásokkal,
szolgálati fegyvereik fokozatos cseréjének
tervével, az oktatási létesítményekben a tanítás alatt és után történt ellenőrzésekkel.
A városi rendőrség parancsnoka tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a térfigyelő
kamerarendszer bővítésére kiírt pályázatot
jóváhagyta a kormányhivatal, ami azt
jelenti, hogy a város további kamerákkal
bővítheti rendszerét. A kormányhivataltól
erre a tevékenységre 6000 eurót kapnak.
„A sikeres pályázatból szerzett pénzből
két forgatható kamerát telepíthetünk, így
hatékonyabbá válik a város legproblémásabb területeinek megfigyelése – mondta
Branislav Alakša rendőrparancsnok, de
még hozzátette, hogy a rendszer csak akkor lesz igazán hatékony, ha a monitorok
előtt valaki ülni fog, és egy rendkívüli
esemény észlelésekor azonnal kiküldi
a rendőrjárőröket. A megfigyelő rendszer
bővítésének hatékonysága a városi képviselő-testület ülésének is egyik napirendi
pontja lesz. A két kamera kihelyezését
május végéig tervezik.
(ik)

HÍRMONDÓ
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„A kevés pénzből igyekeztünk a maximumot
kihozni, a munkánkat fektettük be, építőanyagot pedig igyekeztünk a lehető legjobb minőség mellett a lehető legjobb áron megvenni.
Amikor az emberek látták, hogy kevés pénzből
is sokat lehet tenni, az adakozási kedv fokozódott...“ Folytatás a 4. oldalon.

Városi újság

16:0. Az idősebb hazai focirajongók sem emlékeznek
arra, hogy valaha is ekkora
különbséggel nyert volna a zselízi csapat. Többek szerint az
eddigi rekord 11 lőtt gól volt.

93701@pobox.sk
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ára: 0,35 euró
Az állami és a városi rendőrség tagjainak közösen
sikerült emberi életet menteniük. Február elején történt
az eset az esti órákban a Petőfi utcában.
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Áprilisi önkormányzati ülés

Temetőkezelés és
hőenergia-szolgáltatás
a legfőbb vitatémák
A városi képviselők március 29-én tartották
sorrendben 15. rendes ülésüket. A bevezető
teendőket követően a városi telkek eladásáról döntöttek olyan kérvényezők részére,
akiknek garázsaik állnak ezeken a telkeken.
A határozathozatal előtt vita alakult ki
arról, szükséges-e a város számára, hogy
telekár-térképet dolgozzon ki a területén
található telkekre. Az építésügyi osztály
vezetője megjegyezte, hogy a telekár-térképet már két ízben benyújtotta a testületi
ülésre. Nyúl József, a városi jogásza az
ártérképpel kapcsolatban elmondta, hogy
más önkormányzatokat is foglalkoztatnak
a bevezetésével kapcsolatos kérdések az
ingatlanok árának meghatározása során.
„Kevés esetben vezették be a gyakorlatban,
mert a törvény megköveteli, hogy a község,
vagyona eladásakor hivatalos értékbecslésből induljon ki. Az ártérkép esetében az a
gond, hogy miből indul ki, ha nem a hivatalos becslésből” – jelentette ki a jogász.
Hozzátette, hogy az ártérkép akkor lehetne
érvényes eszköz, ha a benne megállapított
árak alapja a hivatalos becslés lenne. Ez az
eljárás azonban nagy kiadásokkal jár a. A
testület jóváhagyta a telkek eladását, majd
jóváhagyta a kultúrház néhány négyzetméternyi területének bérbeadási feltételeit évi
1500 eurós bérleti díj mellett. A bejárat
melletti terület iránt bankok mutattak
érdeklődést, amelyek ott bankautomatát
helyeznének el. A város kihirdeti a bérbeadás feltételeit, majd kiértékeli a beérkezett
javaslatokat. A képviselők tudomásul vették
a városi rendőrség tavalyi tevékenységéről
szóló beszámolót, amellyel kapcsolatban
több képviselő is elégedettségét fejezte ki.
→3

A pedagógusnap alkalmából április 3-án a városi hivatal ünnepi rendezvényén néhány pedagógus kitüntetést vehetett át áldozatos munkájának elismeréseképpen. A kitüntetéseket Bakonyi Pál
polgármester adta át PaedDr. Eva Šimkovának (összevont iskola), Mgr. Miroslava Bielikovának
(szlovák tannyelvű alapiskola), Mgr. Marta Ďaďanovának (szlovák tannyelvű alapiskola), Bc.
Csomor Évának (magyar tannyelvű alapiskola), Mgr. Tóth Otíliának (magyar tannyelvű alapiskola), Bajusz Mártának (művészeti alapiskola) és Katarína Vlčkovának (óvoda).
Foto: (ik)

Megszorítások
vagy nem adó jellegű bevételek?

Március végén városunkat 313 957 eurós
határidőn túli kötelezettség terhelte. A
tavaly év végi 364 398 eurós összeget az
első negyedévben 50 441 euróval sikerült
csökkenteni. A városi pénzügyek állásáról
már hosszú hónapok óta folyik a vita. Annak
ellenére, hogy az adatok hozzáférhetőek, a
véleménycsere gyakran csúszik érzelmi síkra

az önkormányzati üléseken. „Már nyáron
szó volt a egyik önkormányzati ülésen arról,
hogy 300 ezres költségvetésen felüli hiányt
tolunk magunk előtt. Ezt mindnyájan tudtuk, tudjuk. Bakonyi Pál polgármester a költségvetésről szóló viták margójára elmondta,
hogy a városi alkalmazottak naponta szembesül ezekkel a gondokkal, hiszen min- →2

