„Dobrovoľníci zbierajú smeti na Deň Zeme
už niekoľko rokov, často na rovnakých
miestach. Stále je čo zbierať, ale táto systematická činnosť začína prinášať svoje ovocie.
Podľa vyjadrenia účastníkov smetí každým
rokom ubúda,“ zhrnula pozitívne skúsenosti zo Dňa Zeme Jana Bieliková...
(Viac na 3. str.)
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Voľby do EP 2014 sa uskutočnia 24.
mája 2014 od 7:00 do 22:00 hodín. Na
území SR sa do Európskeho parlamentu volí opäť 13 poslancov. V r. 2004 sa
ich zúčastnilo 16,96 %, v r. 2009 19,64
% voličov, čím si SR v oboch prípadoch
zaknihovala najnižšiu volebnú účasť
v EÚ.
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Aprílové zasadnutie MsZ

Byty v DOS sa zatiaľ
predávať nebudú
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadalo na 42. riadnom zasadnutí 24. apríla. V úvode poslanci učinili niekoľko zmien
oproti pôvodnému programu: doplnili ho
o bod informujúci o postupe výstavby bytov a keďže početná skupina nájomníkov
Domu opatrovateľskej služby (DOS) prišla
na schôdzu kvôli informácii o postupe predaja bytov DOS, presunuli ho na začiatok
rokovania. Pred prerokovaním tohto bodu
sa však odobrali na separátnu poradu, kde
sa dôkladne oboznámili s najnovšími udalosťami a právnymi možnosťami riešenia
zámeru predaja bytov DOS. Výsledkom
tohto rokovania bolo zrušenie uznesenia
o predaji bytov, čo nájomníci zobrali na
vedomie s netajeným súhlasom. Primátor
informoval prítomných, že predstaviteľ
Innovie ho v e-maili oboznámil s postupom prác na stavenisku bytových domov
bežného štandardu. „Čo sa týka slobodárne
a nájomných bytov nižšieho štandardu, z ich
strany neprišiel žiadny signál,“ povedal primátor na margo informácie, že oboznámenie sa týkalo iba bytov bežného štandardu.
Podľa neho napriek tomu, že prvá, pôvodná
zmluva o výstavbe bytov nižšieho štandardu s nedodržanými lehotami a hrozbou
zmluvnej pokuty je naďalej platná, spoločnosť neprejavila záujem situáciu riešiť.
O rekonštrukcii slobodárne nebola zatiaľ
podpísaná zmluva, preto podľa primátora
prichádza do úvahy aj alternatívne riešenie,
napríklad že výstavbu by realizovala spoločnosť Eurospinn. Na zasadnutí odznela
informácia, že spoločnosť Innovia získala
stavebné povolenie 22. apríla, môže teda
konečne naplno rozbehnúť výstavbu.
Zastupiteľstvo po krátkej rozprave
schválilo záverečný účet mesta nasledovne:
bežné príjmy 4 055 424,75 €, bežné výdav→2

93701@pobox.sk

Ž

ELIEZOVSKÝ

cena: 0,35 eur
Najmladším
členom
želiezovského kolektívu
je prvák, najstarším je
18-ročné dievča, ale v minulosti mali aj 52-ročného záujemcu.
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Dom smútku
mení svoju tvár

SVODOV (ik) – Začiatkom apríla boli
odštartované práce na rekonštrukcii
domu smútku. Po mnohých rokoch plánovania rekonštrukcie či dokonca výstavby nového domu smútku tak v týchto
dňoch „srdcová záležitosť“ mnohých
obyvateľov mesta začína naberať reálne
kontúry. „Dom smútku vo Svodove bol už
dlho v katastrofálnom stave, bolo len otázkou času, kedy sa tam niekomu niečo stane.
Z budovy padala omietka aj kusy tehál,“
hovorí poslanec Ladislav Vékony, ktorý
rekonštrukciu presadzoval už druhé volebné obdobie. Dodáva, že pôvodne mal
predstavu, že vo Svodove sa vybuduje
úplne nový dom smútku, po mnohých
ťažkostiach je však rád, že sa vykoná aspoň komplexná rekonštrukcia existujúcej
budovy.
Veci sa pohli, keď vlani prisľúbil fi-

nančnú pomoc svodovský podnikateľ
Miroslav Tokarčík. „Vlani sa práce už nestihli vykonať, tak to zostalo na tento rok,
kedy aj mesto vo svojom rozpočte vyčlenilo
20 000 eur na tento účel,“ dodáva poslanec. Práce vykonáva firma Stavmont.
V rámci rekonštrukcie sa urobí kompletne nová strecha s novým vencom, krovom aj krytinou, vymenia sa okná, dvere,
budova sa zateplí a obnoví sa fasáda.
Jestvujúce zakrytie terasy pred budovou
bude predĺžené. „Pred bránou do cintorína
plánujeme spevniť plochu, aby bolo kde
parkovať počas pohrebov. Spolu s ostatnými
Svodovčanmi sa teším z tejto rekonštrukcie
a ďakujeme pánovi Tokarčíkovi za pomoc.
Obnovou budovy sa naplní môj poslanecký
cieľ aj vôľa občanov,“ hovorí svodovský
poslanec a dodáva, že práce by mali byť
ukončené do júna.
(ik)
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Byty v DOS sa zatiaľ predávať nebudú
1→

ky 3 813 404,06 €, prebytok 242 020,69 €, bývalej budovy Gymnázia J. A. Komenského
kapitálové príjmy 438 081,48 €, kapitálové s VJM na Komenského ulici a po rozprave
výdavky 60 879,97 €, prebytok 377 201,51 schválilo zámer odkúpenia nehnuteľnosti,
€, príjmové finančné operácie
19 146 €, výdavkové finančné
operácie 600 396,40 €, schodok
-581 250,40 €, príjmy spolu
4 512 652,23 €, výdavky spolu 4
474 680,43 €, prebytok 37 971,80
€, prebytok po úprave 22 710,20
€. Prerokovalo výstupy zo zasadnutia komisie školstva a kultúry,
schválilo čerpanie rozpočtu ZŠ
na Mierovej ulici, ZŠ s VJM, CVČ,
ZUŠ a MsK. Pri prerokovaní návrhu zámennej zmluvy medzi
mestom a reformovanou cirkvou
právny predstaviteľ cirkvi Ondrej
Mészáros informoval o zmene NSK požaduje za budovu 303 tis. eur
v osobe presbitera cirkevného
spoločenstva. Zastupiteľstvo návrh na záme- avšak bez stanovenia samosprávnym krajom
nu mestského pozemku pri potoku Vrbovec navrhnutej kúpnej ceny vo výške 303 tis. €.
za pozemky vo vlastníctve cirkvi na Hron- Zobrali na vedomie zápisnice z otvárania
skej ulici schválilo potrebnou kvalifikovanou obálok v prípade zverejnených ponúk na
väčšinou. MsZ prerokovalo návrh Nitrian- predaj mestských nehnuteľností a schválili
skeho samosprávneho kraja na odkúpenie ich prevod záujemcom s najvyššou ponukou.

Stopli predaj bytov
chodcovia alebo nemá dostatočný príjem
na splácanie úveru,“ hovorí Vojtech Félix,
vedúci odboru správy mestského majetku
MsÚ v Želiezovciach.
Poslanci sa návrhu predaja bytov venovali na aprílovej schôdzi MsZ,
kde po zvážení situácie rozhodli
o dočasnom pozastavení procesu
predaja bytov a svoje uznesenie
o predaji zrušili. Na výber mali dve
možnosti. Prvou bolo predať bytový dom v celosti, no túto možnosť
nepodporili. „Druhou možnosťou
je majetkovoprávne ich vysporiadať,
vytvoriť v bytovom dome bytové jednotky, tento stav zapísať do katastra
nehnuteľností a následne odpredať
jednotlivé byty podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Prednostné právo na odkúpenie
bytov budú mať terajší nájomcovia
Väčšina nájomníkov by byty odkúpila, nesúhlasila však za cenu určenú v súlade s §17 a 18
s cenami, ktoré boli znalcom vyčíslené na 12 300 eur, zák. 182/1993 Z.z. Podľa tohto zákona vypočítaná cena je však nižšia,
15 600 eur, resp. 18 700 eur podľa typu bytu.
než znalcom stanovená,“ dodáva V.
vaní bolo zistiť, či nájomníci majú záujem Félix.
svoje byty odkúpiť a za akú cenu. Z celko- Zrušenie pôvodného uznesenia MsZ
vého počtu 64 predvolaných nájomníkov sa o predaji bytov jednu otázku vyriešilo,
dostavilo na úrad 54. Z uvedeného počtu nastolilo však inú. Mestský rozpočet totiž
prejavili záujem o kúpu bytu bez ohľadu počítal s príjmom z predaja týchto bytov.
na určenú cenu 2 nájomníci. 8 nájomníkov To znamená, že v blízkej budúcnosti sa
nemá záujem o odkúpenie užívaného bytu zrejme dočkáme prvej zmeny tohtoroča 44 nájomníkov prejavilo záujem o kúpu ného rozpočtu, ktorý sa bude korigovať
bytu, ale uviedli, že určená cena je pre nich smerom dole aj na výdajovej strane.
príliš vysoká, pretože väčšina z nich sú dô(ik)
Po tom, čo sa mestské zastupiteľstvo
uznieslo na predaji bytov Domu opatrovateľskej služby, pracovníci mesta počas
apríla rokovali takmer s každým nájomníkom bytu v tejto budove. „Cieľom roko-

Ďalšie pozemky vyhlásilo za prebytočné
(za bižutériou, na Fučíkovej ul.) a schválilo
zverejnenie zámeru ich predaja. Zobralo na
vedomie správu o podaných súťažných návrhoch na prenájom priestorov v bývalom
„pionierskom dome“ a schválilo prenájom
jedinému prihlásenému uchádzačovi za 36
€/m2/rok a schválilo ďalší prevod pozemkov
v záhradkárskej oblasti za Hronom. Poslanci
schválili návrh znenia zámeru prenájmu zariadení autokempingu a uložili úlohu zámer
zverejniť. Zobrali na vedomie správu o vymáhaní nedoplatkov na nájomnom, schválili
návrh na spresnenie zmlúv prípravy projektu
dobudovania kanalizácie a návrh na úpravu
platu primátora, ktorému priznali 20 %-né
zvýšenie základného platu, rovnako ako
v minulom období. MsZ sa oboznámilo so
správou o činnosti mestskej polície. V závere
zasadnutia sa hovorilo o sťažnostiach s venčením psov, príprave malej vodnej elektrárne
v Mikule, ponuke Ladislava Szűcsa na darovanie svojho životného diela mestu či rokovaniach s developerom o možnosti výstavby
nového obchodného centra v meste.
(ik)

Zmluva je
stále platná
„Keďže Innovia dodnes nepodpísala
zmluvu o rekonštrukcii slobodárne, hľadáme
náhradné riešenie. Rekonštrukčné práce by
mohla vykonať spoločnosť Eurospinn, ktorá
sa v súčasnosti snaží vybaviť si úver za čo
najvýhodnejších podmienok,“ informoval
primátor na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva po tom, čo poslancom
prečítal list predstaviteľa Innovie o postupe prác pri budovaní bytových domov
bežného štandardu. „V prípade slobodárne
nie je podpísaná žiadna zmluva, o výstavbe
bytov nižšieho štandardu je podpísaná platná zmluva. Musíte sa rozhodnúť, či od tejto
zmluvy mesto odstúpi alebo nie. Ak neodstúpi,
zostáva zmluva naďalej v platnosti, ak mesto
od nej odstúpi, je možné začať konať v otázke
sankcií,“ zrekapituloval právny stav právnik mesta Jozef Nyúl. Otázka uplatnenia
zmluvnej pokuty za nedodržanie termínov
vyplývajúcich z predmetnej zmluvy vyvolala rôzne reakcie z radov pléna, počnúc od
toho, aby mesto upustilo od sankcionovania
v prípade, že firma bez problémov zrealizuje výstavbu bytov bežného štandardu (P.
Martosy), cez prehodnotenie problému po
začatí prác na nájomných bytoch bežného
štandardu (P. Polka) až po rázne uplatnenie
zmluvnej pokuty (M. Kepka). Tému uzavreli návrhom primátora, aby MsZ počkalo do
konca mája na prípadný podnet na riešenie
zo strany spoločnosti a potom rozhodlo
o osude zmluvy.
(ik)
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Investor má vysadiť vyše 700 stromov
„Začiatok procesu prípravy malej vodnej
elektrárne v Želiezovciach sa datuje na júl
2008, kedy zastupiteľstvo schválilo dohodu
o spolupráci s investorom, spoločnosťou Hydroenergia, s.r.o. Zámer výstavby vodného diela bol zverejnený, verejnosť bola informovaná
o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti v lete 2009 a následne bol posudzovaný
podľa zákona o posudzovaní vplyvov činnosti na
životné prostredie. Správu o hodnotení mesto
dostalo v marci 2010,
verejné
prerokovanie
k tejto správe sa uskutočnilo v Dome kultúry 27.
apríla toho istého roka.
Mestské zastupiteľstvo sa
k zámeru vyjadrilo ešte
raz, a to v apríli 2010,
kedy schválilo zmeny
a doplnky k územnému
plánu, čím zabezpečilo súlad investičného
Verejné prerokovanie v r. 2010. Zúčastnila sa ho len hŕstka obyvateľov.
zámeru s touto dokuovplyvniť proces výstavby MVE. Aktuálne mentáciou. K zámeru bolo vedené územné
protesty, uplatňované často cez sociálne sie- aj vodoprávne konanie. O každom konaní
te, už nemajú takúto silu. Ovplyvniť výstavbu bola verejnosť upovedomená a vyzvaná
mohli občania najmä v začiatkoch prípravy verejnou vyhláškou spôsobom v mieste obinvestície, keď spoluprácu s investorom a ne- vyklým – vyvesením na úradných tabuliach
skôr súlad s územným plánom schvaľovalo v Želiezovciach, Mikule a Svodove, ako aj
mestské zastupiteľstvo a neskôr na verejných na internetovej stránke mesta. V každom
prerokovaniach. Na nich však verejnosť bola konaní bolo verejnosti umožnené vyjadriť
svoje stanoviská a námietky, ktorými sa mal
zastúpená minimálne.
Príprava výstavby malej vodnej elektrárne
(MVE) v Mikule vyvolala v uplynulých
týždňoch veľké ohlasy v radoch obyvateľov
nášho mesta. Najčastejšie negatívne, a to
kvôli výrubu časti lužného lesa. Pritom
tak, ako dotknuté orgány a organizácie,
aj obyvateľstvo malo niekoľko možností

zaoberať príslušný správny orgán,“ hovorí
Vojtech Kalló, pracovník odboru výstavby
a regionálneho rozvoja Mestského úradu v
Želiezovciach. Dodáva, že územné rozhodnutie vydalo mesto, v ostatných konaniach
bolo účastníkom, a mohlo tam vyjadriť svoje
stanovisko.
V súčasnosti je príprava stavby ukončená,
stavebné povolenie je právoplatné. Ochranu
verejných záujmov, práv a právom chránených záujmov právnických a fyzických osôb,
ktoré vyplývajú z uskutočňovania stavby,
zabezpečuje štátny stavebný dohľad. „Súhlas
na výrub drevín vydalo mesto Želiezovce ako
príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody
a krajiny, ktoré určilo aj podmienky vykonania
výrubu. Spoločnosti Hydroenergia, s.r.o. uložilo povinnosť náhradnej výsadby na vlastné
náklady do troch rokov od uvedenia stavby
do prevádzky. Má pozostávať zo 710 kusov
1 meter vysokých drevín pozdĺž oboch brehov
upraveného toku, na hrádzi a iných vhodných
pozemkoch, určených mestom,“ dodáva V.
Kalló.
Elektráreň s nominálnym výkonom 3,9 MW
má podľa predbežných informácií stáť vyše
13,3 miliónov eur, vytvorí asi 6 pracovných
miest. Podľa dohody o spolupráci medzi
Hydroenergia, s.r.o. a mestom bude súčasťou projektu aj protipovodňová ochrana a
most slúžiaci na prechod poľnohospodárskej
techniky. Na hrádzi má investor vybudovať
chodník pre cyklistov a chodcov a priestranstvo pod hrádzou upraviť tak, aby sa mohol
využiť na športovo-rekreačné účely. (ik)

Skúsenosť zo Dňa Zeme: smetí v prírode ubúda
Aj keď sa tohtoročný Deň Zeme rodil
ťažko a jeho začiatok bol v poslednú aprílovú sobotu upršaný, neminul sa účinku. Podľa
pracovníčky MsÚ a hlavnej organizátorky
podujatia Jany Bielikovej sa ho v Želiezovciach zúčastnilo asi 40 ľudí, najmä členov
OZ Ironsheep Crew a ďalších bikerov, členov
MO Slovenského rybárskeho zväzu, pracov-

vol Ivan. Svodovčania čistili okolie cintorína,
pracovali v kultúrnom dome, zbierali papier
a vysádzali kvety. Na brigáde sa ich zišlo vyše

vyjadrenia účastníkov smetí každým rokom
ubúda,“ zhrnula pozitívne skúsenosti zo Dňa
Zeme Jana Bieliková a v mene účastníkov sa
poďakovala sponzorom podujatia Júliusovi
Tóthovi, Mira Office, kvetinárstvu Fábik, pekárni Straňák a Moreau Agri Juh, s.r.o.
(ik, foto: jb, dš)

Dôchodcovia nevynechali brigádu ani tento rok

Sladký odpočinok po dobre vykonanej práci

níkov mesta a dobrovoľníkov. Práce prebiehali aj v mestských častiach. „Mikulčania si
pre dážď svoje tradičné aktivity presunuli na
nedeľu. kedy 33 dobrovoľníkov pracovalo na
upratovaní a kosení mikulského parku a okolia
MŠ,“ vyjadril sa predseda OZ Mikulčan Pa-

50. Členovia MO Jednoty dôchodcov na Slovensku, ktorí každý rok organizujú brigádu
na detskom ihrisku na Hviezdoslavovej ulici,
sa dažďom nechali odradiť tiež len dočasne:
uskutočnili ju o týždeň neskôr. Organizátori
zabezpečili pre účastníkov občerstvenie
a guláš, a to počas oboch víkendov. „Dobrovoľníci zbierajú smeti na Deň Zeme už
niekoľko rokov, často na rovnakých miestach.
Stále je čo zbierať, ale táto systematická
činnosť začína prinášať svoje ovocie. Podľa

Pri príležitosti Dňa Zeme sa uskutočnili aj ďalšie
dobrovoľnícke aktivity. Jednou z takýchto iniciatív
bola brigáda zorganizovaná niektorými majiteľmi
záhradiek v juhovýchodnom cípe záhradkárskej osady. Dobrovoľníci vyčistili areál za záhradkami a časť
priľahlého lesa. Zároveň vyjadrili vďaku Miroslavovi
Kriškovi a mestu, ktoré začiatkom apríla na úpravu
tohto areálu poskytlo svoj mechanizmus a pracovníkov a pomohli tak odstrániť čiernu skládku.
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Voľby do Európskeho parlamentu

Z legislatívnej činnosti EP

Stop plastovým taškám
mä vlastníci dlhopisov), sa budú
Členské štáty EÚ budú musieť do
ako prví podieľať na prípadných
roku 2019 znížiť spotrebu najrozšístratách banky pred mobilizáciou
renejších plastových tašiek o 80 %. akýchkoľvek vonkajších zdrojov.
Vyplýva to z legislatívneho návrhu, Revidované pravidlá ochrany vklaVoľby do EP 2014 sa uskutočnia 24. mája 2014 od 7:00 do 22:00 hodín. Na
území SR sa do Európskeho parlamentu volí opäť 13 poslancov.
Vo volebnom období 2009–2014 zastupujú Slovensko v Bruseli poslanci Edit
Bauer, Monika Flašíková-Beňová, Sergej Kozlík, Eduard Kukan, Vladimír
Maňka, Alajos Mészáros, Miroslav Mikolášik, Katarína Neveďalová, Jaroslav
Paška, Monika Smolková, Peter Šťastný, Anna Záborská a Boris Zala.
Eurovoľby doteraz na Slovensku sprevádzala mimoriadne nízka volebná
účasť, v roku 2004 sa ich zúčastnilo 16,96 % oprávnených voličov, v roku 2009
to bolo 19,64 % voličov, čím si SR v oboch prípadoch zaknihovala najnižšiu
volebnú účasť v EÚ.
ktorý v apríli schválil Európsky parlament. V roku 2010 použil každý
občan EÚ odhadom 198 plastových
nákupných tašiek.
Ľahké plastové nákupné tašky,
s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov,, sú v súčasnosti najviac
rozšírenými plastovými taškami v
EÚ. Pravdepodobnosť ich opätovného použitia je však nižšia, ako
v prípade hrubších tašiek, takže sa
rýchlejšie stávajú odpadom, ktorý
často končí rozptýlený v životnom
prostredí. Členské štáty by mali
podľa poslancov do roku 2017
znížiť spotrebu ľahkých plastových
tašiek aspoň o polovicu a do roku
2019 až o 80 %. Výnimkou by boli
plastové vrecká určené na zabalenie
voľne uložených potravín, napr.
mäsa, rýb a mliečnych výrobkov.
Do roku 2019 by mali byť plastové
tašky určené na zabalenie ovocia,
zeleniny a cukroviniek nahradené
taškami z recyklovaného papiera
alebo taškami, ktoré sú biologicky
rozložiteľné a kompostovateľné.
Parlament sňal bremeno záchrany
bánk z pliec daňových poplatníkov
Parlament schválil trojicu opatrení,
ktoré prenášajú riziko úpadku a prípadnej záchrany z pliec daňových
poplatníkov na samotné banky.
Dve z opatrení sa týkajú reštrukturalizácie a likvidácie problémových
bánk, cieľom tretieho je zaistiť, aby
v prípadne hromadného výberu
garantovali vklady do 100.000 eur
samotné banky, a nie daňoví poplatníci.
Princíp bail-in, ktorý je zakotvený v dvoch právnych normách
týkajúcich sa riešenia krízových
situácií, predstavuje záchranu bánk
využitím ich vnútorných zdrojov.
Znamená to, že vlastníci banky
(akcionári), ako aj jej veritelia (naj-

dov zabezpečia, že vkladatelia sa v
prípade úpadku banky dostanú k
svojim peniazom omnoho rýchlejšie. Ich vklad v plnej výške (prípadne časť vkladu, na ktorú sa vzťahuje
záruka) by mal byť k dispozícii do
siedmich pracovných dní, v prípade naliehavej potreby by čiastka
na úhradu nákladov na živobytie,
o výške ktorej rozhoduje každý
členský štát samostatne, mala byť k
dispozícii v priebehu piatich dní.
EP žiada férový prístup k internetu a koniec poplatkov za roaming
Poskytovatelia internetového pripojenia by už nemali mať možnosť
blokovať alebo spomaľovať vybrané
služby z ekonomických alebo iných
dôvodov. Vyplýva to z navrhovaného znenia takzvaného telekomunikačného balíčka, ktorý začiatkom
apríla schválil Európsky parlament.
Poslanci presadzujú aj zrušenie roamingových poplatkov v rámci EÚ
od 15. decembra 2015. Parlament
požaduje zrušenie maloobchodných roamingových poplatkov za
hlasové, textové a dátové služby
do 15. decembra 2015 a zlepšenie
manažmentu rádiového spektra s
cieľom rozšíriť 4G a 5G siete naprieč
Európou.
Poslanci rozširujú ochranu dovolenkárov
Ochrana dovolenkárov, ktorí si
poskladajú balík cestovných služieb napríklad na internete, a teda
nepožívajú rovnaké práva ako
klienti cestovných kancelárií, by
mala byť posilnená. Nové pravidlá
by mali garantovať aj repatriáciu
cestujúcich po krachu aerolínií alebo cestovnej kancelárie, chrániť ich
pred prudkým rastom cien alebo
výraznými zmenami časov odletov
a zadefinovať ich práva v prípade
nepredvídaných okolností. Nové
pravidlá prinášajú okrem iného aj

Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom Európskej únie.
V EP je zastúpených 766 poslancov z 28 štátov. Najviac poslancov má Nemecko (96), najmenej Malta a Luxembursko (po 6). Slovensko je zastúpené
13 poslancami. Podľa Lisabonskej zmluvy bude mať EP po májových voľbách
750 poslancov. Predsedom EP je Nemec Martin Schulz. EP sídli v Štrasburgu,
plenárne zasadnutia sa uskutočňujú striedavo tu a v Bruseli.
tieto zmeny:
– V prípade krachu cestovnej kancelárie alebo predajcu zájazdu by cestujúci
mali mať možnosť pokračovať v dovolenke, pokiaľ je to možné a klienti s
tým súhlasia. V opačnom prípade by
mala byť zabezpečená ich repatriácia;
– Zvýšenie cien po úhrade služieb
by bolo možné iba v špecifických
prípadoch, napríklad pri náraste cien
pohonných hmôt alebo leteckých
poplatkov. Pokiaľ je nová cena vyššia
o viac ako 8 percent, cestujúcim by
mal byť ponúknutý iný zájazd alebo
vrátenie peňazí;
– Poskytovatelia služieb by po úhrade
zájazdu nemali výrazne meniť časy
odletov (o viac ako 3 hodiny);
– Pokiaľ neodvrátiteľné a nepredvídateľné okolnosti, akými sú prírodné
katastrofy alebo teroristické útoky,
znemožnia cestujúcim včasný návrat
domov, poskytovateľ služieb im musí
zabezpečiť ubytovanie zodpovedajúce
kategórii pôvodného zariadenia alebo
im uhradiť náklady na ubytovanie až
do výšky 125 eur na noc, avšak maximálne po dobu 5 nocí.

eCall: EP schválil zavedenie tiesňového volania z automobilov
Zariadením tiesňového volania,
ktoré v prípade nehody automaticky
zalarmuje záchranárov, by mali byť
od októbra 2015 vybavené všetky
nové modely osobných automobilov
a ľahkých úžitkových vozidiel. Nehody na cestách si v EÚ v roku 2012
vyžiadali 28.000 životov a 1,5 milióna
zranených.
Celoúnijný systém tiesňového volania
by každý rok mohol zachrániť 2.500
životov a v desiatkach tisícov prípadov by sa mohla významne znížiť
závažnosť zranení. Palubný systém
eCall využíva technológiu tiesňovej
linky 112, ktorá v prípade vážnej dopravnej nehody automaticky privolá
záchranárov. Informácia o presnej
polohe vozidla umožní záchranárom
dostať sa na miesto nehody rýchlejšie, čo zvyšuje pravdepodobnosť
záchrany ľudských životov, znižuje
závažnosť zranení a redukuje dopady
dopravných zápch.
Spracoval: ik (zdroje: MV SR,
europarl.europa.eu, wikipedia)

Re g u l á c i e n a k a ž d o m
Europarlament i Komisia sú známe
aj tým, že sa v mnohých oblastiach
života snažia skvalitňovať život
občanov Európskej únie, pričom
však neraz zachádzajú do extrémov.
Podľa mnohých pozorovateľov sa
z EÚ, ktorá mala pôvodne odstraňovať bariéry, stala byrokratická
mašinéria, produkujúca množstvo
regulácií, obmedzujúcich slobodu jej
obyvateľov, oslabujúcich konkurencieschopnosť podnikov a štátov na jej
území. Známe sú prípady o zákaze
predaja klasických žiaroviek a ich
nahradenie úspornými žiarivkami
či LED svietidlami. Po preštudovaní
legislatívy začali podnikaví predajcovia distribuovať klasické žiarovky
ako zdroje tepla a nie svetla, čo
európska regulácia nezakazovala.
Istý nemecký podnikateľ sľuboval, že
30 centov z predaja každej klasickej
žiarovky venuje na záchranu dažďových pralesov, pretože to je podľa
neho lepší spôsob ochrany prírody
ako využívanie úsporných žiariviek,
ktoré obsahujú toxickú ortuť. Zato
ortuťové teplomery únia už stih-

la zakázať v roku 2009. Na jeseň
tohto roka budú musieť predajcovia
stiahnuť z predaja domáce vysávače
s príkonom vyšším ako 1600 wattov.
Vraj od roku 2017 to má byť už len
900 W. Čo na tom, že vysávaním
pri nižšom výkone budeme tráviť
viac času a minieme aj viac energie? Výrobcovia vysávačov si ani
po zmene výrobného programu na
produkty s nižším príkonom nevydýchnu: o niekoľko rokov má vstúpiť
do platnosti regulácia o množstve
uvoľneného prachu pri vysávaní...
Aby sme neboli jednostranní
– niektoré regulácie sú účelné aj
účinné, dokonca takmer zo dňa
na deň dokázali aj v našom meste
zjavne zmeniť vnímanie ľudí v danej
oblasti. O obmedzení igelitových
tašiek sme tu už informovali a snáď
aj milý čitateľ súhlasí, že táto regulácia je aj potrebná. Dokonca aj jeden
zo želiezovských obchodov, v ktorom
sa predtým igelitové tašky ponúkali
snáď ku každému rožku zvlášť, si už
pýta 3 centy za jednu. Zostáva veriť,
že to s životným prostredím ešte nie
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Zabudnuté priania

Dosť ťažko nachádzam čas, aby som do našich novín nejaký ten článok napísal. Väčšinou sa mi to podarí počas dovolenky, alebo sviatkov,
keď prepnem z pracovného tempa na domáce, oddychové. Tak som sa
počas Veľkonočného pondelka vychystal napísať článok, ktorý mal byť
adresovaný určitej skupine našich občanov. Niežeby ho ostatní, do tej
skupiny nepatriaci nemali prečítať, ale mal byť určený jednej veľmi
dôležitej skupine. Keď som si však sadol k písaniu, v priečinku som
našiel posledný článok z Vianoc, ktorý som do redakcie, neviem prečo,
neodoslal. Aj krátky článok mi zaberie 2-3 hodiny pri počítači, pretože
prvé verzie článkov sú väčšinou veľmi tvrdé a musím veci viackrát zjemňovať, zložitú štylizáciu zjednodušovať a skracovať. Dovoľte mi preto,
prosím, v zmysle filozofie „ani hodinu nazmar“, najprv zverejniť tento
zabudnutý článok, ktorý by aj napriek miernej časovej disharmónii
mohol byť stále aktuálny. Na leto napíšem ten, ktorý som chcel začať
dnes. Ten vianočný sa volal jednoducho „Novoročné priania“. Tak som
ho premenoval na „Zabudnuté priania“.
Dni medzi Vianocami a Novým rokom sú u nohých z nás obdobím
bilancovania uplynulého roka. V mojom prípade bilancujem tri oblasti:
osobnú, profesijnú a tretiu – ako by som ju nazval – poslaneckú? V prvej
oblasti ide väčšinou len o konštatovanie, akú časť osobného života máme
v skutočnosti vo vlastných rukách a akou časťou sa na ňom podieľa Vyššia moc. V profesijnej oblasti analyzujem chyby, ktoré som ja a náš tím
počas roka urobil. Teším sa úspechom, ktoré sme dosiahli a plánujem
nové úlohy na budúce obdobie. Napriek tomu, že ani Vyššia moc a ani
svet podnikania sa so mnou v uplynulých obdobiach nemaznal, nemám
z toho zlý pocit. Uznávam pravidlo, že každý je strojcom svojho šťastia.
Keď je doba tvrdá, nepomôže nám plakať, vyhovárať sa, prečo sa nedá,
ale treba bojovať. Len pri bilancovaní tej tretej, poslaneckej/źeliezovskej
oblasti, nemám dobrý pocit. V tejto oblasti totiž platí pravidlo, že lepšie
je do problému nevidieť a vtedy to tak nebolí. Keď naopak do veci dosť
vidíte a hádam aj viete, čo by bolo treba urobiť a nedarí sa vám svoje
myšlienky presadiť, to je horšie, ako byť na tej druhej strane mentálnej
bariéry. Je pravdou, že súčasná doba samosprávam extra nepraje, ale
ako som už spomínal, keď budeme len čakať a snívať, že prídu lepšie

kr oku. Aj taký je EP...
je stratené, keď aj takáto symbolická
suma dokázala bleskovo zmeniť
postoj predavačiek aj kupujúcich
k tejto otázke.
Na záver dve zaujímavosti z EÚ.
Prvý prípad je opäť z klasických
regulačných. Na sklonku minulého
roka Brusel predstavil plán regulovania množstva použitej vody pri
splachovaní záchodov. Štandardné
eurokonformné spláchnutie by sa
malo konať 6 litrami vody. Ročne by
sa tým ušetrilo 2500 l vody na jeden
záchod, tvrdí štúdia, spracovaná za
90 tis. eur. Na internete sa hovorí
o tom, že o podobné regulácie sa
pokúšali v USA pred dvomi desaťročiami. Výsledok: záchody bolo
treba splachovať viackrát, navyše
nižší prietok v kanáloch na mnohých
miestach viedol k usádzaniu odpadu. Kompetentní to museli riešiť
drahými chemikáliami a preplachovaním potrubí čistou vodou.
Druhý prípad je zaujímavosťou
z europarlamentného života. O rumunskom europoslancovi Dumitrum Zamfirescum informoval na

jeseň minulého roka nemecký Der
Spiegel a ďalšie európske médiá,
ktoré ho nazvali Yes man (pán Áno).
Poslanec v 541 hlasovaniach, ktorých sa zúčastnil, zásadne hlasoval
vždy za návrhy. A to aj v prípade
navzájom protirečiacich si návrhov,
ako v prípade nariadenia o tabakových výrobkoch, kde podporil, aby
zdravotné varovanie pokrývalo 50 %
cigaretovej škatuľky. Zároveň však
podporil aj to, aby zakrývalo 65 %
plochy. Aj to, aby si výrobca mohol
vybrať, ako ho umiestni a napokon
aj to, aby umiestnenie bolo povinne
určené. Čo k tomu dodať? Za vyše
8000 eur by asi mnohí boli schopní
robiť to, čomu nerozumejú a súhlasili by s kadečím. Nuž, po tejto informácii už máme nejaké tušenie, ako
to niekedy chodí v parlamentných
laviciach a hneď sa menej čudujeme
niekedy nezmyselným reguláciám.
Udalosti v EP máme šancu ovplyvniť málokedy, no mám pre vás dobrú
správu. Práve tu a práve teraz to
môžete urobiť. Voľby budú 24. mája.
Ladislav Levicky

5

časy, šikovnejší a múdrejší nás nenávratne predbehnú a budú žiť lepšie,
ako my. Možno by splnenie mojich nasledovných prianí mohlo našu vec
posunúť tým naozaj správnym smerom. Prajem teda nášmu mestu, aby
boli v Želiezovciach opäť slušné pracovné príležitosti. Prajem si, aby
tí, čo poctivo pracujú, alebo podnikajú, boli slušne odmenení a mohli
dobre žiť. Prajem si, aby sa na našich chodníkoch nevylamovali kolieska
detských kočíkov a na cestách neodtrhávali tlmiče našich áut. Prajem
si, aby občania našich mestských častí, či záhradkári za Hronom bezpečne dorazili do svojho cieľa peši, či na bicykli a to aj potme. Aby sme
sa mohli rozlúčiť s našimi mŕtvymi na dôstojných miestach, aby mali
všetci občania v dome pitnú vodu, možno aj kanalizáciu, či aby v bytoch nemali predražené kúrenie. Aby v školách nepadali deťom stropy
na hlavu, aby boli psi zavretí za plotmi. Prajem si, aby budúci zvolení
zástupcovia mesta pochopili, že funkcia primátora, poslanca, je službou
a nie výsadou.
Opäť sa blíži čas, keď sa budeme rozhodovať, koľko z týchto prianí zostane iba snami. Ibaže by sme konečne našli niekoho, kto by ich vedel aj
zrealizovať. O tom, čo s tým, v sľúbenom článku nabudúce...
Peter Martosy

DEŇ NARCISOV 2014

11. apríla sa v každom meste, teda aj v Želiezovciach, konala verejná zbierka organizovaná Ligou proti rakovine, do ktorej mohli prispieť
všetci tí, ktorým záleží na iných ľuďoch, najmä trpiacich onkologickými ochoreniami. Aj tento rok sa naša škola (Gymnázium, Štúrova
16, Želiezovce) zapojila do verejnej zbierky, formou 20 dobrovoľníkov
v oranžových vestách s identifikačnými číslami, ktorí doobeda zbierali po meste finančné príspevky. Každý deň, od pondelka 7. apríla,
celý pracovný týždeň, sme si mohli vypočuť v mestskom rozhlase
informácie o konajúcej sa zbierke. Tohtoročné posolstvo LPR znelo
„Deň, keď sú slová zbytočné“. Celková suma sa vyšplhala až na 983,71
eur! Veríme, že tieto peniaze pomôžu tým, ktorí to naozaj potrebujú.
ĎAKUJEM patrí študentom III.A a III.B, ktorí pomohli pri organizovaní zbierky a zároveň aj ľuďom, ktorí súcitia a prispeli dobrovoľným
finančným príspevkom.
Nadežda Mesárová

Týždeň zelených škôl na MŠ

V druhej polovici apríla prebiehal vo vybratých školách Slovenska Týždeň zelených škôl. Zapájali sa doň školy a predškolské zariadenia – držitelia titulu Zelená škola, certifikátu, ktorý je ocenením
aktivity detí a pedagógov v oblasti ochrany životného prostredia.
V našom meste sa titulom hrdí Materská škola na Ul. SNP 9, ktorá
sa do aktivít priebežne zapájala v dňoch 16. až 27. apríla. „Každý deň
sme mali iné aktivity. Jednou z takýchto aktivít bola akcia s názvom
Stop
počítačom,
televízoru, elektronike a motorovým
vozidlám, keď sme
deti aj ich rodičov
nabádali k tomu,
aby v ten deň tieto
pomôcky nepoužili.
Je to akýsi náš záväzok voči Zemi, sebe
aj iným. Ďalšou
aktivitou bola Babičkina bylinka, keď
deti zasadili vlastné
semienka rastlín a budú sledovať ich vývoj. Koncom apríla sa deti
zúčastnili Dňa Zeme, keď sa spoločne s niektorými rodičmi venovali
skrášleniu areálu materskej školy a výsadbe kvetín,“ informuje o udalostiach Týždňa zelených škôl v Želiezovciach Gizela Kováčová,
koordinátorka environmentálnych aktivít projektu Zelená škola v
MŠ.
(ik)
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Želiezovská prechádzka za miznúcimi hodnotami 3
Keď už spomíname pamätníky,
nemôžeme nechať bez slova
pamätník pri križovatke Schubertovej a Úzkej ulice pri parku.
V tomto trojuholníku je „miesto
tisícročného kameňa“, kde podľa
zdrojov v roku 1896, pri príležitosti milénia maďarskej štátnosti
postavili pomník. Dnes už by
sme na tomto mieste darmo
hľadali nejaké stopy po ňom,
nájdeme tam však dva
iné pamätníky. Prvým
je kamenný obelisk
s menami Želiezovčanov, ktorí padli v I.
svetovej vojne, druhým
kopija
vyhotovená
aj u nás známym
večným
skautom
Lajosom Orosházim
ešte v 90-tych rokoch
na pamiatku hrdinov
revolúcie a národooslobodzovacích bojov z rokov
1848/49. Žiaľ, v našom meste
žijú aj takí obyvatelia, ktorí
svojou netoleranciou mierového
spolužitia Slovákov a Maďarov
vystavujú svoje vysvedčenie
o duševnej chudobe. Krátko po
odovzdaní pamätníka ho niekto
v noci zbabelo pod rúškom tmy
podpálil. Ich plán nevyšiel, kopija, hoci trochu obhorená, stojí
dodnes.
Vzhľadom na to, že spomínané revolučné roky majú v našom
meste hlboko zakorenený tradičný odkaz, ich pamiatku uchová-

va aj ďalší pomník. Kompozícia
s kupolou stojí na impozantnom
mieste na priestranstve pred
Domom kultúry. S radosťou sme
konštatovali, že pri príležitosti
rekonštrukcie verejných priestorov mesta bol rekonštruovaný
aj tento pomník. Želiezovčania každoročne vzdávajú česť
pamiatke revolučných rokov
položením vencov k obom pomníkom 15. marca.
Ak bola reč
o hrdinoch, nemôžeme vynechať martýrov, veď naše mesto
má, žiaľ, aj tých.
Dňa 23. marca 1919
protestovalo obyvateľstvo Želiezoviec
na hlavnej ulici proti
pripojeniu
mesta
k
Československu.
Českí legionári, ktorí
územie obsadili, brutálne strelili
do davu. Zomrelo 5 ľudí. Na Ul.
SNP je tejto udalosti venovaná
mramorová tabuľa. Želiezovčania nezabudli na nich a aspoň
raz ročne pri príležitosti smutného výročia vzdajú ich pamiatke
česť.
Aby však rad bol úplný, musíme
sa zmieniť aj o zaujímavosti, tešiacej sa svojho času mimoriadnej obľúbenosti – o drevenom
kaštieli. Zaujímavý prírodný
úkaz sa nachádzal v lese v oblasti Hrablí. V podstate to bol
700-ročný obrovský dub. V kme-

Castellum Musicum
na novom nádvorí
Dňa 2. mája sa na novovybudovanom nádvorí Mestského múzea
a pamätnej izby Franza
Schuberta
uskutočnil
ďalší koncert z cyklu Castellum Musicum. Napriek
tomu, že americká sopranistka Emily Van Emera
pre hlasovú indispozíciu
nemohla predniesť Schubertove piesne, poctila
naše mesto svojou návštevou. Známi slovenskí
gitaristi Radka Krajčová a
Martin Krajčo však nezostali želiezovskému publiku nič dlžní, keď zahrali niekoľko skladieb dvoch
Schubertových súčasníkov Fernanda Sora a Kaspara Jozepha Mertza na
zaujímavých dobových nástrojoch. Hodnotnému podujatiu v krásnom
prostredí prialo aj počasie, a ako sa už v našom múzeu stalo zvykom,
nechýbalo ani občerstvenie, vrátane Sacherovej torty.
(šh)

ni vyhotovili miestnosť pre 12
osôb asi koncom 18., či začiatkom 19. storočia. Existujú legendy, podľa ktorých sa tu zdržal aj
kráľ Matej Korvín počas
poľovačky v Börzsönyi,
ale údaje to nepotvrdzujú.
Dubí matuzalem vyvrátila jarná búrka 29. mája
1932. Vtedajšia majiteľka
kaštieľa a panstva, grófka Ernestína nedovolila
strom rozpíliť, lebo vedela,
že aj vyvrátený pritiahne
mnoho pozornosti. Úplnú
skazu dokonali neznámi
páchatelia, ktorí v roku 1934 dub
podpálili.
Podobne ako drevený kaštieľ, aj
ďalšia atrakcia so záhadným názvom prepadnutý kaštieľ zostane
vo večnom zajatí minulosti. Jeho
pozostatky ešte nájdeme v lese
medzi Želiezovcami a Domašou.
Menší mystický objekt mohol
slúžiť ako poľovnícky kaštieľ,
postavený tiež v dobe života
Jána Karola Esterházyho, avšak
po určitom období ho prestali
udržiavať.

Vyššie spomenuté hodnoty
boli zoradené bez nároku na
úplnosť. Aj popri nich ukrýva
naše mesto množstvo ďalších

pokladov, či už ide o stáročné
duby, platany, tisovec v parku
alebo gingko, ktorý je vraj jediným svojho druhu v Strednej
Európe. O vzácnom termálnom
prameni sme sa ani nezmienili...
Aj to svedčí o tom, že máme
množstvo hodnôt, ktoré akoby
sme nedoceňovali dostatočne.
Milí čitatelia, Želiezovce a ich
okolie ukrývajú množstvo tajov
a zázrakov, nemeškajte a začnite
ich spoznávať!
Ákos Csonka

Deň Zeme v CVČ

Aj v Želiezovciach si všetky školy a školské zariadenia pripomínajú Deň
Zeme organizovaním rôznych podujatí a programov pre deti. Tak to bolo aj v
Centre voľného času, kde sa v posledný aprílový štvrtok zaplnil školský areál
deťmi zo všetkých oddelení školských klubov z oboch základných škôl.
Vydarený poobedňajší program sa začal prehliadkou psovodov so šikovnými a poslušnými psami. Predviedli deťom ukážku z toho, čo všetko musia
zvládnuť pri zadržaní prenasledovanej osoby. Členovia ZVJS Želiezovce aj
ich štvornohí pomocníci boli odmenení veľkým potleskom. Potom sa deti
zastavovali pri jednotlivých stanovištiach, ktoré patrili rybárom, poľovníkom
i lesníkom a mohli sa od nich dozvedieť veľa zaujímavých informácií.
Samozrejme, podujatie bolo zamerané nielen na vzdelávanie detí, ale aj na hry
a rozptýlenie. Veľký záujem vzbudili lukostrelci, ktorí najprv sami predviedli
svoje umenie streľbou na terč, potom ponúkli luk a šípy aj deťom. Tí túto
ponuku s nadšením prijali, s chuťou si zastrieľali, no mohli sa zároveň presvedčiť, že nie všetko ide tak ľahko a jednoducho, ako sa na prvý pohľad zdá.
K zaujímavému podujatiu prispelo aj pekné slnečné počasie.
(cvč)

Veľkonočné suveníry zaujali
Základná umelecká škola Franza Schuberta v Želiezovciach
zorganizovala 15. apríla výstavu spojenú s predajom veľkonočných
suvenírov a koncertom žiakov hudobného odboru. Bohatú škálu
veľkonočných suvenírov vyrobili žiaci výtvarného odboru školy. Záujem verejnosti bol mimoriadne veľký a prekvapil aj učiteľku Ivanu
Straňákovú: „Doteraz sme podobný predaj suvenírov organizovali len
vo vianočnom období. Naša prvá snaha o zorganizovanie predaja veľkonočných suvenírov sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom, prakticky
za pol hodiny bola väčšina vystavených suvenírov vykúpená.“ Škola
ponúkala rôzne výtvory svojich žiakov v rozmedzí od dvoch centov
do 1,50 eura. Podľa Ivany Straňákovej bude príjem z predaja veľkonočných suvenírov použitý na nákup pomôcok pre výtvarný odbor.
(ik)
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Májové veselice
Miestna organizácia Matice slovenskej a Centrum voľného času v Želiezovciach zorganizovali v posledný aprílový deň stavanie mája na Námestí sv.
Jakuba. Tohtoročné stavenie mája bolo prvým podobným podujatím organizátorov, avšak podľa ich vyjadrenia v ňom plánujú pokračovať aj v budúcich
rokoch. Podujatie spestril kultúrny program, v ktorom vystúpili deti z Centra
voľného času, ZUŠ F. Schuberta a miestnych základných škôl a gymnázií.
„Tradičné stavanie mája v podvečer 1. mája organizovalo i tento rok OZ
Svodov. Postavenie pekného ozdobeného májového stromu pred kultúrnym
domom sprevádzalo svojím
spevom asi 60 Svodovčanov.
Pri pekných pesničkách,
vôni
opečeného chleba,
špekáčikov a slaninky, pod
májovou nočnou oblohou
posedeli Svodovčania až do
neskorých večerných hodín.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
stavania mája zúčastnili,“
informovali nás zástupcovia OZ Svodov.

Občianske združenie Mikulčan usporiadalo 3. mája v Mikulskom parku
stavanie mája za účasti obyvateľov Mikuly, Želiezoviec aj Svodova. „Napriek
chladnému počasiu bola návštevnosť podujatia dobrá a prítomní
si pochutili na pripravených
gulášových špecialitách z dielne
mikulských kuchárov. V programe
vystúpili mažoretky z Centra voľného času v Želiezovciach, spevácka
skupina Fialky zo Želiezoviec, hronovská country skupina Arizona
a na záver tanečná skupina Signál
z Ipeľského Sokolca. Touto cestou
sa chceme poďakovať všetkým účinkujúcim za predvedený bohatý a hodnotný
program a všetkým tým, čo sa podieľali na príprave a úspešnom priebehu celej
akcie,“ vyhlásil Pavol Ivan, predseda OZ Mikulčan.
Dňa 3. mája zorganizovali majáles v Maďarskom dome. Účastníci si mohli pozrieť vystúpenie škôlkarov ku Dňu matiek, spoločný program ZŠ a Gymnázia
J. A. Komenského s VJM, vypočuť si koncert hronovskej skupiny Nostalgia,
program Imre Vadkertiho a želiezovskej formácie Ayers Rock.
(ik)

Iván Farkas: Spoločne zmeňme Európu!
Je snáď najpripravenejším ekonomickým expertom v politike na južnom Slovensku, pochádza z blízkeho
Štúrova. Žije v Mužle. Je podpredsedom SMK – MKP pre hospodársku
politiku a kandidátom strany do
májových eurovolieb s poradovým
číslom 2. V súvislosti s tým sme mu
položili niekoľko otázok.
Poznáte Želiezovce, aký máte vzťah
k mestu?
Poznám ho dobre, jeho predstaviteľov
aj občanov. Zúčastnil som sa mnohých
miestnych podujatí. Niekoľkokrát som
mal možnosť vidieť fenomenálny súbor
Kincső, mám dobré vzťahy s miestnou
organizáciou Csemadoku, naposledy
som sa zúčastnil ich tohtoročnej tradičnej zabíjačky. Ako poslanec VÚC
som bol členom školskej rady Gymná-

zia J. A. Komenského s VJM. Som rád,
že v osobe Tibora Csengera má mesto
zastúpenie vo vyššom samosprávnom
orgáne, s Tiborom sme sa stali poslaneckými kolegami v NSK.
Ktoré sú najpálčivejšie problémy
nášho regiónu?
V týchto týždňoch bol dokončený
regionálny rozvojový plán Južného
Slovenska s názvom Plán Gábora
Barossa. Počas príprav sme analyzovali súčasnú situáciu a výsledky
sú zdrvujúce. Územie medzi Žitným
ostrovom a Medzibodrožím je súvislý
zaostávajúci región. Ani Levický okres
nie je výnimkou. Čo je horšie v tomto
okrese, že je rozdelený na severnú
a južnú časť. Nezamestnanosť v okrese je 15 %, ale kým v severnej časti je
to 9 %, v južnej, kde sa nachádzajú aj

Želiezovce, je to 23–25 %. To je neudržateľné, tragické. Situáciu chceme
riešiť pomocou cieľov Plánu Gábora
Barossa.
Ako vidíte možnosti kohézie v
súčasných hospodárskych a politických podmienkach?
Ako podpredseda za oblasť hospodárskej politiky to už tri roky považujem
za svoj hlavný cieľ. Preto presadzujem
budovanie mostov cez Ipeľ, severojužnú rýchlostnú komunikáciou cez náš
región a preto bojujem aj v Nitrianskej župe, lebo tvrdím: tepnami hospodárstva sú moderné cesty a železnice.
Ako by ste dokázali presadzovať
záujmy občanov v Bruseli? Čo
môžu od vás voliči očakávať v prípade získania mandátu?
Realizáciu Plánu Gábora Barossa

chcem koordinovať v Bruseli, kde sa
sústreďujú rozvojové zdroje. 70 %
rozvojových a investičných výdavkov
Slovenska pochádza zo zdrojov EÚ.
Ich veľká časť sa rozdeľuje mimo národných rámcov, priamo v Bruseli. V
tomto tkvie naša príležitosť.
Čo odkazujete čitateľom?
Je to skôr prosba. Dajte nám príležitosť, aby sme mohli vyššie spomenuté
plány uskutočniť a príďte voliť 24.
mája. Spolu s občanmi chceme zmeniť
Európu, Európsku úniu. Postupne dosiahnuť, aby EÚ bola postavená zdola
nahor a aby bola o ľuďoch. Aby sme
vyrovnali rozvoj, umožnili zaostalejším regiónom pripojiť sa k rozvinutejším, medzi nimi aj Pohronie, ktoré je
hodné lepšieho osudu.
Ákos Csonka

Bike-park sa rozrastá o novú atrakciu
Želiezovský bike-park v týchto týždňoch rozširuje
svoj profil o ďalšiu zaujímavosť: prekážkovú fitdráhu, zameranú na trénovanie, výcvik a súťaženie,
ako ich poznáme napríklad z filmov o výcviku
vojakov. O prácach na výstavbe nových prekážok
a rozšírení Bike parku informoval Miroslav Kriška, predstaviteľ občianskeho združenia Ironsheep
Crew, združujúceho mladých bikerov (prekážkových cyklistov) v Želiezovciach. „Súčasná
plocha bike-parku je v súčasnosti využívaná len
na 30–40 %. Nápad prišiel jednoducho: z filmu.
Napadlo mi prečo by sme podobnú prekážkovú
dráhu nemohli mať tu v želiezovskom bike-parku?
Prieskum záujmu verejnosti potvrdil, že je dopyt
po prekážkovej dráhe takéhoto typu, veď nie každý bicykluje. Rozhodli sme sa teda vyjsť v ústrety
aj iným a fitdráhu vybudovať,“ hovorí M. Kriška,
ktorý sa predbežne dohodol aj s predstaviteľmi
mestského športového klubu o využívaní dráhy
pri tréningoch mládežníckych futbalistov. „Dráha

bude vybavená rozličnými prekážkami. Bude tam
podliezanie vyšponovanej siete, preskakovanie
cez pneumatiky položené na zemi, striedavé preskakovanie a podliezanie prekážok položených
v rozličných výškach, prelez lanom cez priepasť,
lozenie na špeciálne upravenom rebríku, skoky na
méty, prekážky zamerané na udržanie rovnováhy
a podobne. Dráha v dĺžke 150 metrov bude zokruhovaná, čiže štart aj cieľ bude totožný. Absolvovať
sa bude dať v dvoch úrovniach náročnosti,“ dodáva
Miro Kriška.
Ako ukazuje aj príklad tejto prekážkovej dráhy, členom združenia elánu neubúda, skôr naopak.
Odchádzajúcich členov priebežne nahrádzajú
noví. V súčasnosti má OZ Ironsheep Crew asi 10
aktívnych členov. Ak by sme spočítali, koľko ľudí
sa chodí do areálu bicyklovať, je to neporovnateľne
viac. Popri výstavbe novej dráhy nezabúdajú ani
na cyklistickú. Z klubových peňazí si v zime kúpili
2000-litrové nádoby, ktoré poslúžia na polievanie

dráhy. V príprave je výstavba novej konštrukcie
s názvom rádius, ktorý už na jar obohatí jeden
z najvybavenejších bike-parkov v širokom okolí.
Ako v mnohých iných prípadoch, plány obmedzuje nedostatok peňazí, ktorý je v tomto prípade
o to väčším problémom, že členmi združenia sú
najmä školáci, ktorí ešte príjem nemajú. Preto aj
touto cestou žiadajú verejnosť o sponzorskú pomoc. „Nejde ani tak o to, že by sme pýtali peniaze,
veď tých väčšina z nás nemá nazvyš, skôr by sme
privítali materiálnu pomoc v podobe hranolov, dosiek alebo zapožičaním náradia,“ tvrdí Miro Kriška
a zároveň informuje o tom, že aj sami členovia sa
snažia svoju situáciu zlepšiť. V uplynulom období
podali dva projekty na Nitriansky samosprávny
kraj, práve čakajú na výsledky vyhodnotenia. Či
už im grant odsúhlasia alebo nie, jeden zo svojich
tohtoročných cieľov, výstavba prekážkovej fitdráhy
je na dobrej ceste. Hotová má byť do konca mája.
(ik)
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Poďakovanie za dom smútku
My, občania Svodova, si veľmi dobre uvedomujeme, že bez finančných prostriedkov,
ktoré na tento účel poskytol miestny podnikateľ a bez rovnako významnej finančnej podpory mesta, by sa s rekonštrukciou
domu smútku vo Svodove vôbec nezačalo.
Finančná situácia miest je v súčasnej
dobe nelichotivá všade. Získať peniaze
sponzorsky vôbec nie je ľahké. A skĺbiť
tieto dva zdroje korektným a otvoreným
vyjednávaním, vyžadujúcim si spoluprácu oboch strán, ich konštruktívnu dohodu
a jej dotiahnutie do zdarného konca, to si
vyžaduje človeka na správnom mieste.
Človeka s dobrým úmyslom urobiť pre

Okresná súťaž súborov

svoju mestskú časť čo najviac.
Je to všetko naozaj o ľuďoch. Sme si
vedomí, že za riešením večne boľavého
svodovského miesta, za tým, že sme si
mnohí povedali „konečne“, za rekonštrukciou domu smútku, stojí poslanec Ing.
Ladiskav Vékony. Bez jeho snáh a mnohých krokov vedúcim k riešeniam, bez
neustálej intervencie u kompetentných,
bez pripomínania tohto problému na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, by
k realizácii rekonštrukcie nebolo došlo.
Ďakujeme za snahu a ďakujeme za riešenie. Svodov má o jednu veľkú starosť
menej.
Obyvatelia Svodova

Kvalitné vzdelávanie otvára
žiakom bránu do sveta práce

Gymnázium v Želiezovciach úspešne realizuje už niekoľko rokov
vzdelávacie a rozvojové projekty, ktoré výrazne prispeli k modernizácii a skvalitneniu vyučovacieho procesu. V školskom roku 2013/
2014 k nim pribudol dopytovo orientovaný projekt „Kvalitné vzdelávanie otvára žiakom bránu do sveta práce“, ktorý sa realizuje v rámci
OP Vzdelávanie, opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na modernú,
ktorého garantom je Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ.
Na projekt, ktorého cieľom je reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií
žiakov, získala škola nenávratný finančný príspevok z ESF vo výške
246793,90 eur. Hlavnými aktivitami projektu sú inovácia vzdelávania,
učebných pomôcok, zriadenie laboratórií pre prírodovedné predmety, implementácia inovovaných vzdelávacích materiálov a didaktických prostriedkov do
vyučovania, ako aj vzdelávanie pedagogických
zamestnancov. Časovo
je projekt naplánovaný
na obdobie 18 mesiacov.
Implementácia inovovaných vzdelávacích materiálov a didaktických
prostriedkov sa uskutoční v prírodovedných
predmetoch,
cudzích
jazykoch, dejepise, občianskej náuke a geografii. Očakávanými výstupmi jednotlivých aktivít je zriadenie prírodovedného laboratória
na výučbu fyziky, inovované vzdelávacie a študijné materiály vytvorené pedagogickými zamestnancami, modernizácia didaktických
prostriedkov, doplnenie knižničného fondu, zariadenia a vybavenia. Vytvorené metodické príručky, digitálne učebnice, pracovné
zošity, pracovné listy alebo prezentácie budú zamerané na rozvoj
sociálnych, komunikačných a interpersonálnych zručností žiakov,
ich podnikateľských vedomostí, kompetencií, zručností a rozvoj ich
ekonomického myslenia. Spätná väzba a splnenie cieľov aktivít v
nadväznosti na špecifický cieľ projektu sa uskutoční overovaním nadobudnutých vedomostí a zručností žiakov priamo vo vzdelávacom
procese, ako aj uplatnením testovej a dotazníkovej formy overovania
rozvoja kľúčových kompetencií počas ich implementácie v jednotlivých predmetoch. Veríme, že realizáciou uvedeného projektu, implementáciou inovovaných vzdelávacích materiálov a didaktických
prostriedkov sa nám podarí skvalitniť vzdelávací proces tak, aby boli
naši študenti pripravení na vysokoškolské štúdium a uplatniteľní vo
svete práce.
(gym)

Dňa 30. marca sa v popoludňajších hodinách
uskutočnila v Dome kultúry v Želiezovciach tradičná
okresná súťaž v ľudových súborov, ktorú vypísalo MK
SR a za metodickej podpory Národného osvetového
strediska zorganizovalo Regionálne osvetové centrum Levice. Členmi poroty boli uznávané osobnosti
odboru Lenka Konečná, Slavomír Ondejka, a Ágota
Kraus, ktoré pri vyhlásení výsledkov poskytli svojimi
posudkami vedúcim skupín významnú pomoc. Na
súťaži sa zúčastnili aj predstavitelia Nitrianskeho
samosprávneho kraja: poslanci Zita Cseri a Tibor
Csenger a predseda komisie kultúry Miloš Zujec. Na
krajské finále do Topoľčianok cestuje 18. mája súbor
Kincső, ktorý získal zlaté pásmo, tlmačská Vatra
a Vatra Senior získali strieborné pásmo. Podujatie sa
uskutočnilo s podporou mesta Želiezovce a Domu
kultúry v Želiezovciach.
(je)

Naše úspechy
To, že máme na našej škole,
Gymnáziu v Želiezovciach jazykovo nadaných študentov, je
všetkým známe. V kombinácii
s ich recitačnými schopnosťami
vznikajú veľmi zaujímavé prednesy, čoho dôkazom je aj tohoročný
úspech tretiačky Lei Pakuszovej
v recitačnej súťaži Jazykový kvet.
Naša reprezentantka súťažila
v III. kategórii, kde v prednese
poézie v ruskom jazyku získala
krásne 2. miesto a v anglickom
jazyku taktiež pekné 5. miesto.
V krajskom kole geografickej olympiády v Zl. Moravciach
zabodovala tretiačka Alexandra
Szabóová, ktorá si vo svojej kategórii vybojovala 3. miesto.
Veronika Jurášová si vybojo-

vala postup do celoštátneho kola
olympiády ľudských práv. Trojdňová súťaž sa uskutočnila koncom marca v Modre–Harmónii.
Esejou na tému „Pred 70 rokmi
sme bojovali proti nenávisti, za
slobodu a ľudské práva – dnes čelíme prejavom nenávisti opäť“ si
vybojovala 1. miesto medzi esejami v tejto kategórii, dokonca z jej
práce citoval aj minister školstva
Dušan Čaplovič v slávnostnom
príhovore.
Nikolas Hamran s témou
Plazmový reproduktor postúpil
do krajského kola Stredoškolskej
odbornej činnosti. Prácou skúmajúcou javy týkajúce sa napätia
a vysokých výbojov získal pekné
3. miesto.
(vj, ľh)

Putovný pohár primátora mesta
Želiezovce v malom futbale žiakov
Základná škola v Želiezovciach ako víťaz vlaňajšieho 3.
ročníka zorganizovala 29. apríla
športovú súťaž žiakov ZŠ v malom futbale o Putovný
pohár primátora mesta
Želiezovce. Na súťaži
sa zúčastnili žiaci základných škôl zo Želiezoviec, Pohronského
Ruskova a Čaty.
Štvrtý ročník vyhrali a putovný pohár
si odniesli žiaci ZŠ
s VJM v Želiezovciach
pod vedením učiteľa
Ladislava Kádasiho. Na 2. mieste
skončili žiaci ZŠ P. Ruskova, 3.
miesto obsadila hostiteľská škola
a 4. miesto sa ušlo žiakom ZŠ

Gábora Bárossa s VJM v Čate.
Vedenie mesta Želiezovce
ďakuje organizátorovi za úspešne
zorganizovaný turnaj v malom

futbale žiakov a víťazom k dosiahnutému úspechu srdečne blahoželá.
Marián Vajda,
Školský úrad Želiezovce
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Najúspešnejší žiak má hnedý pás
Slovo kyokushin sa skladá z dvoch slov.
Kyoku znamená konečný, Shin znamená
pravda. Podľa toho dospejeme k výsledku,
že kyokushin je konečná pravda. Pre menej
zbehlých v bojových umeniach iba poznamenávame, že ide o najobľúbenejšiu odnož
karate v našom regióne.
Pavol Bottyán zo Štúrova je učiteľom
na ZŠ s VJM Jánosa Endrődyho v Mužli.
Pred štyrmi desaťročiami, ešte ako stredo-

školák v Bratislave, sa začal venovať zápaseniu v Dunajplavbe. O dva roky neskôr
presedlal na tvrdé karate. S kamarátom
Norbertom Ráczom založili Kyokushin karate klub v Štúrove. Je majstrom s čiernym
pásom, má 1. dan. Už 15 rokov sa snaží
o spopulárnenie tohto tvrdého športu v Želiezovciach, tak v radoch mládeže ako aj
medzi dospelými. S potešením a spokojnosťou konštatuje, že jeho snahy o budovanie
klubu riaditeľka miestneho Centra voľného
času Kvetoslava Záhorská všemožne pod-

poruje.
„Boli aj obdobia, keď som trénoval aj
70 detí, v súčasnosti nás je asi 30. Nie je to
tak dávno, keď sa s Petrom Dekickým, Stanislavom Majtánom a Adriánom Törökom
zúčastnili majstrovstiev Európy, kde sa moji
zverenci umiestnili na šiestom, siedmom
a dvanástom mieste. Existujú ligové majstrovstvá Slovenska, organizované formou
série klubových domácich súťaží, v ktorých
sa prezentuje 8-10 klubov. Obvykle sa
jednotlivé kolá uskutočňujú v Štúrove,
Želiezovciach, Nových Zámkoch, Gabčíkove, Dolnom Štáli či Kolárove, ale
stretli sme sa už aj v Banskej Bystrici
a Piešťanoch,“ oboznamuje nás detailnejšie Pavol Bottyán.
A prečo rodičia zapisujú svoje deti
do klubu? Je to spôsob výchovy, keď
dieťa niekoľko rokov trénuje, posilní
sa fyzicky aj mentálne, osvojí si úplne iné formy správania. Nehovoriac
o tom, že prostredníctvom tvrdých
duelov spoznáva zvláštny svet. „Vlani sme v Želiezovciach zorganizovali
súťaž, boli tam aj učiteľky. Niekoľko hodín tam zápasilo takmer 90 detí. Správali sa vzorovo, aj som hovoril kolegyniam:
vidíte, ide o tie isté deti, ktoré občas nezvládame v prestávkach a tu sa sústreďujú len na
súboje. Dokážu byť veľmi disciplinované, len
im treba vytýčiť správne ciele,“ spomína si na
poučnú udalosť 52-ročný odborník.
Najmladším členom želiezovského
kolektívu je prvák, najstarším je 18-ročné
dievča, ale v minulosti mali aj 52-ročného záujemcu. Úplne vážne sa zaoberajú
aj s najmenšími, samozrejme v zábavnom
duchu. Zo súčasných žiakov sa najlepšími

Tri súťaže, tri víťazstvá

– taká je bilancia želiezovského motokrosového pretekára
Kristiána Vinczeho v prebiehajúcej slovenskej súťažnej sezóne.
O jeho prvom úspechu sme informovali v minulom čísle našich
novín. Odvtedy sa zúčastnil súťaže Slovenského pohára vo Vištuku a podujatia zo série slovensko-maďarských majstrovstiev
v Liskovej a v oboch prípadoch sa mohol postaviť na najvyššiu
priečku víťazov. Okrem domácich súťaží to skúša aj v zahraničí.
Štartoval na Motokrosových majstrovstvách Českej republiky,
kde v dvoch rozjazdoch získal 6. a 7. miesto a súťaže v Dánsku
v sérii Majstrovstiev Európy, kde skončil na 29. mieste. „V medzinárodnom meradle ešte musí zbierať
skúsenosti, najmä z takých ťažkých
tratí, akou bola dánska. Dôležité je, že
po mnohých druhých miestach z minulého roka okúsil chuť víťazstva. Má
za sebou náročnú zimnú prípravu, je
v dobrej forme a konečne má k dispozícii dva motocykle, takže sa nevystavujeme riziku, že cestujeme zbytočne, keby sa náhodou jeden pokazil,“ hovorí Kristiánov starý
otec a tréner v jednej osobe Ľudovít Dóka.
(ik)

výsledkami môže pýšiť Dávid Klenko. Snaživý gymnazista splnil mimoriadne ťažké
skúšky a je už držiteľom hnedého pásu.
„Na súťaže sa snažíme dostať čo najviac
detí. Nedávno sme
účinkovali v Mužle
na medzinárodnej
súťaži za účasti nádejných karatistov
z Maďarska, Rakúska, Chorvátska
a Česka. Predviedlo
sa vyše 150 súťažiacich, z našich
bol najlepší Dávid
Klenko (na obrázku), ktorý získal
striebornú medailu,
Zsombor Miklós sa
mohol postaviť na
tretiu priečku vo svojej kategórii. V januári súťažili naši žiaci v Nových Zámkoch
a chystáme sa na ďalšie súťaže. Zorganizovali sme trojdňové sústredenie v Radave,
kde popri tréningoch sme v rámci príjemnej
oslavy v rodinnom duchu oslávili 20-ročné
výročie založenia nášho zväzu,“ dodáva
Pavol Bottyán.
(ág)
FUTBAL
IV. liga – dospelí –juhovýchod
Váhovce – Želiezovce 3:1 (1:0)
Rotík S.
Želiezovce – Vrakúň 0:0
Močenok – Želiezovce 1:2 (1:2)
Rotík S., Rotík T.
Želiezovce – ČFK Nitra 1:0 (1:0)
Dobiaš
IV. liga – dorastenci – juhovýchod
Veľká Mača – Želiezovce 2:0 (1:0)
Želiezovce – Bánov 2:0 (0:0)
Szokol R., Andráš
Okoličná n/O – Želiezovce 2:0 (0:0)
Želiezovce – Kost. Kračany 1:0 (0:0)
Klimaj
III. liga – starší žiaci – juh
Komárno – Želiezovce 7:0 (6:0)
Želiezovce – Šahy 1:1 (0:0)
Németh
Veľký Meder – Želiezovce 1:0 (1:0)
Želiezovce – Nové Zámky B 3:0 (2:0)
Szabó 2, Németh
III. liga – mladší žiaci – juh
Komárno – Želiezovce 13:1 (7:1)
Dudáš
Želiezovce – Šahy 1:2 (0:1) Dudáš
Veľký Meder – Želiezovce 5:1 (1:0)
vlastný
Želiezovce – Nové Zámky B 1:3 (1:1)
Dudáš
(in)
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Mesto Želiezovce

vypisuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa
1. Centra voľného času, Ľ. Štúra 15, Želiezovce - Zselíz
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady
na vykonávanie funkcie
– odborná a pedagogická spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti podľa §6 a §34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
– minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti
Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom konaní
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr
do 26. mája 2014 do 12:00 hod. v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ CVČ, Ľ. Štúra 15, Želiezovce – neotvárať.“
2. Materskej školy, SNP 93, Želiezovce
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady
na vykonávanie funkcie
– odborná a pedagogická spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti podľa §6 a §34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
– minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti.
Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom konaní
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 26. mája 2014 do 12:00 hod. v uzatvorenej obálke s označením
„Výberové konanie – riaditeľ MŠ, SNP 93, Želiezovce – neotvárať.“
3. Základnej školy, Mierová 67, Želiezovce
Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie
– odborná a pedagogická spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti podľa §6 a §34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
– vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods.
7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov,
– minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti.
Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom konaní
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 23. mája 2014 do 12:00 hod. v uzatvorenej obálke s označením
„Výberové konanie – riaditeľ ZŠ, Mierová 67, Želiezovce – neotvárať.“
4. ZUŠ Franza Schuberta, Ľ. Štúra 15, Želiezovce
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady
na vykonávanie funkcie
– odborná a pedagogická spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
podľa §6 a §34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
– minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti.
Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom konaní
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do
26. mája 2014 do 12:00 hod. v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ ZUŠ Franza Schuberta, Ľ. Štúra 15, Želiezovce – neotvárať.“
Bližšie informácie o ďalších kritériách a požiadavkách v súvislosti s obsadzovanou funkciou, zozname požadovaných dokladov nájdete na webovej
stránke mesta a na MsÚ, odbore školstva a kultúry. Prihlášky zasielajte na
adresu: Mestský úrad Želiezovce, SNP č. 2, 937 01 Želiezovce.

2014

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek
10. 4. Karolína Trgiňová, 11. 4. Natália Hegedűsová, 16. 4. Ella Zachariášová, 23. 4. Zoja Čurgaiová (všetci Želiezovce),

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek
12. 4. Matej Berkeš (H. Vrbica) – Judita Španková (Želiezovce), 19. 04. Branislav Pavlík (Želiezovce) – Laura Ayles (Preston, Anglicko), 26. 4. Ladislav
Horánsky (Želiezovce) – Jarmila Páchniková (Bratislava), Tibor Sivák (Želiezovce) – Csilla Závodská (H. Vrbica), Kamil Halgaš (T. Breznica) – Sylvia
Nagyová (Želiezovce), 3. 5. Ján Maturkanič (Želiezovce) – Jana Debnárová
(Želiezovce), Stanislav Fialka (Levice) – Eva Tokarčíková (Želiezovce), 10.
5. Róbert Paál (Želiezovce) – Magdaléna Kmeťová (Trebišov)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Erika Guštárová
Paulina Ivaničová
Viera Köpenceiová
Ondrej Pásztor
Helena Petrovičová
Ľubomír Vaniak
Eduard Veselovský
Serena Zvarová
Eva Bagócsiová
Ján Cséfalvay
Ľudovít Daniel
Jozef Dobrovolný

23. 05.
19. 05.
30. 05.
21. 05.
18. 05.
14. 05.
05. 05.
13. 05.
30. 05.
29. 05.
12. 05.
20. 05.

Vlasta Gyürkyová 30. 05.
Terézia Kmeťová
14. 05.
Gejza Magyar
21. 05.
Erika Markovicsová 23. 05.
Žofia Nagyová
10. 05.
Zuzana Országhová 13. 05.
Gabriel Tóth
02. 05.

60
Klára Bogolepová
Helena Boťťánová
Helena Danišová
Eva Gubíková

70
Margita Hudecová
Ladislav Medo
Jozef Nyitrai
Etela Veselovská

20. 05.
24. 05.
12. 05.
08. 05.

08. 05.
12. 05.
23. 05.
24. 05.

80
Terézia Blahová
Helena Danišová

30. 05.
24. 05.

Opustili nás – Elhunytak
12. 3. Mária Bresztovszká (Želiezovce, 67 r.), 13. 4. Anna Golianová (Nýrovce, 90 r.), 21. 4. Belo Biró (Želiezovce, 78 r.), 25. 4. Irena Gubicová (T.
Lužany, 73 r.), 28. 4. Viktor Somogyi (Trhyňa, 41 r.), 1. 5. Anna Forbaková
(Želiezovce, 87 r.), 2. 5. Paulína Kotrlová (Želiezovce, 81 r.), 10. 5. Mária
Lukáčová (Zbrojníky, 88 r.), 11. 5. Helena Balčí (Kubáňovo, 91 r.),
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Harmonogram vývozu triedeného
odpadu na rok 2014
Zo Svodova a z Mikuli v dňoch:
19. mája, 23. júna, 21. júla, 18. augusta, 22. septembra, 20. októbra, 24. novembra a 15. decembra.
Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová,
Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova,
Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP
(časť Želiezovce), Jarmočná a Cintorínska:
20. mája, 24. júna, 22. júla, 19. augusta, 23. septembra, 21. októbra, 25. novembra a 16. decembra.
Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná,
Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová,
Narcisová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská,
Jókaiho a Zlatnícka:
21. mája, 25. júna, 23. júla, 20. augusta, 24. septembra, 22. októbra, 26. novembra a 17. decembra.
Z obchodov:
22.a 23. mája, 26. a 27. júna, 24. a 25. júla, 21. a 22. augusta,
25. a 26. septembra, 23. a 24. októbra, 27. a 28. novembra a 18.
Mestský úrad Želiezovce
decembra.

Zselízi Hírmondó
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Mestský úrad Želiezovce oznamuje obyvateľom mesta, že prevádzka
Regionálneho centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
na Ul. kpt. Nálepku zmenila svoju otváraciu dobu od 1. 4. 2014. Počas
nasledujúcich mesiacov bude prevádzka otvorená v pracovných dňoch od
8.00 do 18.00 hod., v sobotu od 10.00 do 17.00 hod.
Poradenstvo pre podnikateľov v Centre podnikateľských služieb na ulici
Mierová č. 24 v Želiezovciach – tretia streda v mesiaci v čase od 9:00 do
14:30 hod. Zvýhodnená cena: 1,50 EUR/hod.
Stránkové dni poradenskej kancelárie v roku 2014: 29. január, 19. február,
19. marec, 16. apríl, 21. máj, 18. jún, 16. júl, 20. august, 17. september, 15.
október, 19. november a 17. december.
Mesto Želiezovce

2014. május 25-én, 19:00 órakor a Zselízi Művelődési Otthonban
NETZ táncprodukció bemutatja:

Kicsit másképp

Művészeti vezető: Lengyel Szabolcs „Micsi”
Jegyárak: diákok 2 €, felnőttek 3 €

Balatoni tábor 2014
Isaszeg város Zselíz várossal együttműködve gyermektábort szervez a Balaton déli
partján fekvő üdülőhelyen, Zamárdiban. A tábor a Balaton partjától 200 méterre helyezkedik el, ami remek helyszínt biztosít programjainkhoz.
Időpont: 2014. július 28-tól 2014. augusztus 4-ig, részvételi díj: 180,- EUR.
Elszállásolás: Zamárdi Gyermek- és Iúsági Tábor.
Programok: kirándulások, sétahajózás, sportversenyek, strandolás, fürdés.
Jelentkezési lap:www.isaszeg-zeliezovce.eu, email: adriana.tankoova@zeliezovce.sk,
tel. 0948 212 334

Tábor pri Balatone 2014
Mesto Isaszeg v spolupráci s mestom Želiezovce usporiada detský tábor v rekreačnom
stredisku Zamárdi na južnom brehu Balatonu. Tábor je umiestnený 200 m od brehu
jazera Balaton, čo zabezpečuje výborné miesto pre naše programy.
Termín: 28. júl 2014 – 4. august 2014, cena: 180,- eur
Ubytovanie: Zamárdi - tábor pre deti a mládež.
Programy: výlety, výlet loďou, športové podujatia, kúpanie.
Prihláška: www.isaszeg-zeliezovce.eu, e-mail: adriana.tankoova@zeliezovce.sk,
tel.: 0948 212 334 .

Wallnerová,B.: LÁSKA a ZDRAVIE idú cez ŽALÚDOK.
Cena 12,25 €
Bratislava, Jim 78.
Bibiana Wallnerová – spisovateľka, žurnalistka tentoraz priniesla
tajné recepty, ktoré sú aj prevenciou proti civilizačným chorobám,
samozrejme z dostupných surovín, zeleniny, obilnín.
Jusafzaiová,M.: VOLÁM SA MALALA
Cena 11,99 €
Bratislava, Ikar 2014.
Príbeh dievčaťa, ktoré bojovalo za vzdelanie a ktoré postrelil Taliban.
Jej príbeh už pozná celý svet.
Keleová-Vasilková,T.: JULINKINA PEKÁREŇ.
Cena 10,99 €
Bratislava, Ikar 2014.
Klárin príbeh s prekvapivým koncom. Zároveň môžete vyhrať kráľovský
víkend v kaštieli Appony so spisovateľkou Táňou Keleovou-Vasilkovou.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

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

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

Tipary,L.: SZERETNÉK MÁJUS ÉJSZAKÁKON...
Dunaszerdahely, Lilium Aurum Ára 5,94 €
Történelmi korrajz a II.világháborúról és az orosz hadifogságró,l
ahogy Péli János átélte, és Tipary László mint krónikás Kistompán
lejegyezte.
Nesser,H.: A GONOSZ ARCAI.
Ára 8,27 €
Budapest, Animus.
A vonzó tanárnőt férje holtan találta a fürdőkádban. Svéd krimi.
Croix,G.: A VASKEZÜ NÖ BÜNÜGYEI.
Ára 6,27 €
Budapest, KUK.
Egy londoni ház kapuja alatt a BRENT detektíviroda rejtélyekkel
dolgozik. Klasszikus krimi, szép nők, brilliánsok, Scotland Yard...
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Barna öves a legeredményesebb tanítvány
A Kyokushin két szó összetételéből áll. A kyoku jelentése végső, a Shin jelentése igazság.
Ezek szerint a Kyokushin karate jelentése:
a Végső Igazság. A japán küzdősportokban
kevéssé járatosak kedvéért jegyezzük csupán
meg, hogy környékünkön ez a legnépszerűbb
karate irányzat.
A jelenleg Párkányban élő Bottyán Pál a muzslai
Endrődy János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola pedagógusa. Kerek négy évtizeddel
ezelőtt, még pozsonyi középiskolásként, a

Dunajplavbában kezdett el birkózni, két
évvel később a kemény karaténál kötött
ki. Barátjával, Rácz Norberttel Párkányban
megalakította a Kyokushin Karate Klubot.
Első danos fekete öves mester. Zselízen immár tizenöt esztendeje igyekszik megszerettetni a gyerekekkel és a felnőttekkel a
férfias sportágat. Örömmel és megelégedéssel
nyugtázza a helybeli szabadidőközpont igazgatójának, Kvetoslava Záhorskának hathatós
és sokrétű segítségét, nem utolsó sorban
klubépítési törekvéseit.
„Volt olyan időszak, amikor hetven gyereket
is edzettem, jelenleg harmincan vagyunk.

Nem is olyan régen Dekický Péterrel, Majtán
Stanislavval és Török Adriánnal az Európabajnokságra is eljutottunk, ahol védenceim
hatodik, hetedik és tizenkettedik helyezést
értek el. Létezik egy szlovákiai liga-bajnokság, amely házi versenyeknek felel meg, a
versenyben rendszeresen nyolc-tíz klub
képviselteti magát. Általában Párkányban,
Zselízen, Érsekújváron, Bősön, Alistálon és
Gútán mérjük össze a tudásunkat, de találkoztunk már Besztercebányán és Pöstyénben
is” – avatott be a részletekbe Bottyán Pál.
Hogy miért íratják be a szülők csemetéiket
a klubba? Ez a nevelés egyik módszere, ha a
gyerek jó pár évig csinálja, fizikailag és mentálisan is megerősödik, egészen más viselkedésmódot vesz fel. Nem beszélve arról, hogy
a nehéz csatározások révén egy különleges
világgal ismerkedik meg. „Tavaly Zselízen
volt egy verseny, ott voltak a tanító nénik is.
Mintegy kilencven nebuló párbajozott több
mint nyolc órán keresztül. A diákok példásan
viselkedtek, mondtam is a kolléganőknek:
látjátok, azokról a tanulókról van szó, akikkel
néha nem bírunk az órák közti szünetekben,
itt pedig csak az erőpróbára összpontosítanak. Szemrebbenés nélkül, fegyelmezetten
állják a sarat. Mindössze meghatározott
célokat kell számukra kitűzni” – elevenített
fel egy tanulságos történetet az ötvenkét éves
szakember.
A zselízi kollektíva legfiatalabb tagja egy
elsős kisfiú, a legidősebb pedig egy tizennyolc esztendős leány, korábban akadt egy
ötvenkét éves érdeklődő is. A legkisebbekkel
is a legkomolyabban foglalkoznak, természetesen szórakoztató jelleggel. A mostaniak
közül Klenko Dávid dicsekedhet a legkiemelkedőbb eredményekkel, az igyekvő

Három verseny, három győzelem,

ilyen Vincze Krisztián zselízi motocross-versenyző idei szlovákiai versenyszezonjának eddigi
mérlege. Krisztián első sikeréről lapunk múlt havi számában tájékoztattunk. Azóta részt vett a Szlovák Kupa egyik versenyén
Vištukban, majd a közös szlovák–magyar bajnokság egyik versenyén Liskován, és mindkét színhelyen a dobogó legfelsőbb fokára állhatott. A hazai versenyek mellett külföldön is szerencsét
próbált, illetve összemérte tudását a nemzetközi mezőnnyel. A
cseh motocross-bajnokság versenyének két futamában a 6. és 7.
helyet szerezte meg, az Európa-bajnoki sorozat dániai versenyén a 29.
helyet szerezte meg. „Nemzetközi
szinten még tapasztalatot kell gyűjtenie, főleg olyan nehéz pályákon,
mint a dániai volt. Az a fontos, hogy
a tavalyi sok második helyezés után
idén megízlelte a győzelem ízét.
Igényes téli felkészülésen van túl,
jó formában van, és végre két motorkerékpárral versenyezhet.
Így nem történhet meg, hogy egy esetleges meghibásodás miatt
feleslegesen utazunk sok száz kilométert egy versenyre” – mondta el Dóka Lajos, Krisztián
nagyapja és edzője.
(ik)

gimnazista minden korábbinál igényesebb
vizsgafeladatokat teljesített, immár barna
övesként folytatja harcművészi pályafutását.
„Igyekszünk minél
több gyereket vinni a
versenyekre. A minap
Muzslán
szerepeltünk egy nemzetközi
viadalon,
Ausztria,
Magyarország, Lengyelország és Csehország legnagyobb
tehetségeivel
vetélkedtünk. Több mint
százötven fiatal lépett
a küzdőtérre, a mieink
közül Klenko Dávid
ezüstérmet szerzett,
Miklós
Zsombor
pedig a dobogó legalsó fokára állhatott fel.
Januárban Érsekújvárott csatáztak védenceim, a napokban szorgalmasan készülünk a
közeljövő megmérettetéseire. A tél folyamán
háromnapos edzőtábort szerveztünk Radaván, ahol a továbbképzésen kívül családias
hangulatú ünnepséget is beiktattunk annak
megünneplésére, hogy két évtizeddel ezelőtt
alakult meg a szövetségünk” – tudtuk meg
Bottyán Páltól.
(ág)
LABDARÚGÁS
IV. liga – felnőttek–délkelet
Váhovce – Želiezovce 3:1 (1:0)
Rotík S.
Želiezovce – Vrakúň 0:0
Močenok – Želiezovce 1:2 (1:2)
Rotík S., Rotík T.
Želiezovce – ČFK Nitra 1:0 (1:0)
Dobiaš
IV. liga – iúsági csapat – délkelet
Veľká Mača – Želiezovce 2:0 (1:0)
Želiezovce – Bánov 2:0 (0:0)
Szokol R., Andráš
Okoličná n/O – Želiezovce 2:0 (0:0)
Želiezovce – Kost. Kračany 1:0 (0:0)
Klimaj
III. liga – diákok – dél
Komárno – Želiezovce 7:0 (6:0)
Želiezovce – Šahy 1:1 (0:0)
Németh
Veľký Meder – Želiezovce 1:0 (1:0)
Želiezovce – Nové Zámky B 3:0 (2:0)
Szabó 2, Németh
III. liga – tanulók – dél
Komárno – Želiezovce 13:1 (7:1) Dudáš
Želiezovce – Šahy 1:2 (0:1) Dudáš
Veľký Meder – Želiezovce 5:1 (1:0) vlastný
Želiezovce – Nové Zámky B 1:3 (1:1)
Dudáš
(in)
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Köszönet a ravatalozóért
Mi, Szódó lakosai tudatában vagyunk
annak, hogy az anyagi támogatás nélkül,
amelyet egy helyi vállalkozó és a város
nyújtott, a szódói ravatalozó felújítási
munkálatai nem kezdődhettek volna
meg. A városok anyagi helyzete sehol
sem irigylésre méltó. Szponzori pénzeket
szerezni sehol nem könnyű.
A két forrás korrekt és nyílt tárgyalással,
mindkét fél együttműködésével történő
egyesítése, a konstruktív megegyezés és
a munka sikeres véghezvitele teljes embert igénylő feladat. Olyan emberé, aki
jóakarattal minél többet szeretne tenni
városrészéért.

Mindez tényleg az emberekről szól. Tudatában vagyunk annak, hogy a szódóiak
örök fájó pontjának megoldása, a sokak
által kimondott „végre” sóhajjal konstatált
tett, a ravatalozó felújítása mögött Ladislav Vékony képviselő áll. Fáradhatatlan
igyekezete és a megoldás érdekében tett
számtalan lépése nélkül, az illetékeseknél
tett szüntelen kopogtatása nélkül, a problémának a városi képviselő-testületben
való felvetései nélkül a felújításra nem
került volna sor.
Köszönjük az igyekezetét, köszönjük a
megoldást. Szódón egy nagy gonddal lett
kevesebb.
Szódó lakosai

Földnapi tapasztalat: kevesebb a szemét

Bár az idei Föld napja nehezen jött létre, és
április utolsó szombatján a kezdetét elmosta
az eső, mégis elérte a célját. A rendezvény
főszervezője, Jana Bieliková szerint a Föld
napi önkéntes szemétgyűjtésben és egyéb
munkákban Zselízen kb. 40 személy vett részt. A városi hivatal dolgozója azt is elmondta, hogy főleg a Ironsheep Crew egyesületben
tevékenykedő bringások, a helyi horgászegyesület tagjai, városi alkalmazottak és más
önkéntesek kapcsolódtak be a munkákba. A
Föld napját a városrészekben is megtartották.
„Garammikolán az eső miatt másnap szerveztek önkéntes munkát, amikor 33 önkéntes a mikolai parkot és az óvoda környékét

Kispályás labdarúgó-torna a
polgármester vándorserlegéért
A zselízi alapiskola a tavalyi 3. évfolyam győzteseként szervezte meg április 29-én az alapiskolás tanulók sportversenyét kispályás labdarúgásban, melyben a küzdelmek Zselíz polgármesterének vándorserlegéért folytak. A versenyen zselízi,
oroszkai
és
csatai
alapiskolások
vettek részt.
A verseny
negyedik évfolyamának
győztesei, a
vándorserleg
elnyerői
a
zselízi magyar alapiskola tanulói lettek Kádasi
László irányításával. Második helyen az oroszkaiak végeztek, a dobogó képzeletbeli harmadik
fokára a vendéglátó zselízi szlovák alapiskolások
állhattak, negyedikek a csatai Baross Gábor Alapiskola tanulói lettek.
Zselíz város vezetése köszöni a szervezőknek
a sikeresen megrendezett versenyt, a győzteseknek pedig szívből gratulál.
Marián Vajda,
Zselízi Tanügyi Hivatal

szépítette“ – mondta el Pavol Ivan,
a Mikulčan polgári társulás elnöke.
A szódóiak a temetőt és környékén tisztították meg, a kultúrházat
tették rendbe, papírt gyűjtöttek, és
virágot ültettek. Mindezt mintegy
50 önkéntes végezte. A Szlovák
Nyugdíjas Egylet tagjai, akik minden évben ez alkalomból a Hviezdoslav utcai játszótéren végeznek
önkéntes munkát, az eső miatt módosítottak a
hagyományon, és egy héttel később végezték
el a betervezett tevékenységet. A szervezők
biztosították a résztvevők számára a frissítőt
és a gulyást, méghozzá mindkét hétvégén.
„Az önkéntesek immár néhány éve
gyűjtik a Föld napja alkalmából a
szemetet, gyakran ugyanazokon a
helyeken. Mindig van mit szedni,
de ez a rendszeres tevékenység
kezdi meghozni gyümölcsét. A
résztvevők szerint évről évre kevesebb a szemét” – foglalta össze Jana
Bieliková a pozitív tapasztalatokat,
és egyúttal a résztvevők nevében is

Föld napja a szabadidőközpontban

Városunkban minden iskolában és iskolai intézményben megtartják
a Föld napját, ahol különféle rendezvényeket szerveznek ez alkalomból.
Nem volt ez másként a szabadidőközpontban sem, amely
április utolsó péntekén a város
mindkét iskolájának napközise
számára szervezett rendezvényt.
A jól sikerült délutáni műsor
kutyás bemutatóval kezdődött.
Ezt követően a gyerekek az egyes
állomáshelyeket látogatták meg,
ahol horgászok, vadászok, erdészek várták, és sok érdekességről tájékoztatták őket. Természetesen ez a
nap nemcsak az ismeretterjesztésről, hanem a játékról és szórakozásról
is szólt. Nagy érdeklődés kísérte az íjászokat, akik előbb bemutatták a
tudásukat, később lehetőséget adtak a gyerekeknek is, hogy kipróbálják
a nyilazást. Azok nagy örömmel vették át az íjakat, de gyorsan meggyőződtek arról, hogy nem minden olyan egyszerű, ahogy elsőre látszik. Az
érdekes rendezvényt szép napsütéses idő kísérte.
(cvč)

megköszönte a támogatók (Tóth Gyula, Mira
Office, Fábik virágüzlet, Straňák pékség, Moreau Agri Juh s.r.o.) segítségét.
(ik)

Átrendezés előtt

Nyitra. Tudvalevő, hogy a Szlovák Labdarúgó-szövetség indítványára a 2014/2015-ös idény kezdetétől átszervezik az egyes
bajnokságokat. Többek között megszűnik a II. liga, ám az alacsonyabb osztályokban is nagy jövés-menés várható. Nem kizárt,
hogy egyes bajnokságokban akár öt-hat alakulat is a kiesés sorsára juthat. „Az átrendeződés jelentős mértékben érint bennünket
is. A régióbajnokságban (ősztől III. liga/nyugat – a szerző megj.)
szereplő csapatok képviselőinek javaslatára végrehajtó bizottságunk tizenhatról tizennyolcra bővítette a mezőny létszámát.
Döntésünkkel szerettük volna enyhíteni az egyesületekre zúduló
jövőbeli lélektani hatást” – jegyezte meg a határozat meghozatala
után Ladislav Gádoši, a Nyugat-szlovákiai Labdarúgó-szövetség
elnöke. A testület többsége viszont elutasította azt az ajánlást,
amely a két IV. liga résztvevőinek létszám emelését szorgalmazta.
„A tizenegy jelenlévő közül mindössze hárman szavaztunk az
előterjesztés mellett, ketten tartózkodtak, a többiek pedig ellenezték. A tanácskozást megelőző lobbizásunk sajnos hatástalannak
bizonyult, így minden marad a régiben” – nyilatkozta lapunknak
Nagy Ferenc, a végrehajtó bizottság tagja.
(áb)
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Májusfaállítások, majálisok
A május elseje előestéjén megtartott hagyományos májusfaállítást Szódón ezúttal is
a Szódó polgári társulás szervezte. A szépen
feldíszített májusfa felállítását a kultúrház előtt
közel hatvan szódói lakos kísérte figyelemmel
és énekkel. „A szép dalok, a frissen sült kenyér,
kolbász és szalonna illata mellett, a májusi
égbolt alatt késő éjjelig kitartottak a szódóiak. Köszönet mindazoknak, akik részt vettek
a májusfaállításon” – nyilatkozták a Szódó
polgári társulás tagjai.
A Matica slovenská helyi szervezete és
a Zselízi Szabadidőközpont április utolsó
napján májusfát állított a Szent Jakab téren. Az idei májusfa-állítás a szervezők első
ilyen jellegű rendezvénye volt, de kijelentésük
alapján az elkövetkező években is szeretnék
megrendezni. A májusfaállítást színes kultúrműsor kísérte, amelyben felléptek a szabadidőközpontba járó gyerekek, a Franz Schubert

Művészeti Alapiskola, a helyi alapiskolák és
gimnáziumok diákjai.
A Mikulčan polgári társulás május 3-án
szervezett májusfaállítást a mikolai parkban. A rendezvényen a garammikolaiak
mellett zselíziek és szódóiak is részt vettek.
A hideg idő ellenére szép számban jelentek
meg érdeklődők, akik megkóstolhatták a
mikolai szakácsok gulyás-specialitásait.
„A szórakoztató rendezvény műsorában
a szabadidőközpont mazsorettjei, a zselízi
Fialka éneklőcsoport, a lekéri Arizona country-csoport és az ipolyszakállosi Signál
tánccsoport tagjai léptek fel. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a fellépőknek a színes és érdekes műsorért, valamint
mindazoknak, akik kivették a részüket a
rendezvény előkészítéséből” – mondta el
Pavol Ivan főszervező.
Május 3-án a Magyar Házban is majá-

list tartottak. A résztvevők a helyi Cimbora
Óvoda anyák-napi műsorát, a magyar tanítási nyelvű alapiskola és a Comenius Gimnázium közös műsorát, a lekéri Nosztalgia
együttes fellépését, Vadkerti Imre műsorát,
valamint a zselízi Ayers Rock koncertjét tekinthették meg.
(ik)

Farkas Iván: Közösen változtassuk meg Európát!
3→

idei hagyományőrző disznótoron
vettem részt. Megyei képviselőként
korábban a Comenius Gimnázium
iskolatanácsának tagja voltam.
Örömömre szolgál, hogy Csenger
Tibor személyében a városnak végre
magasabb szintű önkormányzati
képviselete is lett, hiszen Tiborral
képviselőtársak lettünk a Nyitra
Megyei Önkormányzatban.
Mely problémákat látja a legégetőbbnek, melyek leginkább a régiónkat jellemzik?
A hetekben készült el Dél-Szlovákia
regionális fejlesztési terve, a Baross
Gábor Terv. Az előkészületek folyamán alapos helyzetértékelést tartottunk, amelynek eredménye lesújtó. A
Csallóköztől keleti irányban, egészen
a Bodrogközig egy nagy, összefüggő,
leszakadó térségről beszélhetünk.

Ez alól sajnos a Lévai járás sem
kivétel. Ami a bajt tetézi ebben a
kistérségben, hogy a Lévai járás egy
kelet—nyugati irányú tengellyel van
két részre osztva. A járás munkanélküliségi aránya ugyan 15 százalékos, ám míg északi feléé 9 százalékos, addig a déli rész, amely magába
foglalja a Zselízi kistérséget, 23-25
százalékos munkanélküliségi mutatóval bír. Ez tarthatatlan, tragikus.
A helyzet orvoslására éppen a Baross Gábor Tervben fogalmaztuk
meg a célkitűzéseinket, a kitörési
pontokat. Beleértve a Garam-mentét illetve az Ipoly-mentét érintő
konkrét célkitűzéseket.
Hogy látja, ilyen gazdasági és
politikai körülmények között
milyenek az esélyek a felzárkózásra?

Az MKP gazdaságpolitikai alelnökeként immáron harmadik éve ez a
legfőbb célkitűzésem. Ezért harcolok
az Ipoly-hidakért, a térségünkön
áthaladó észak-déli gyorsforgalmi
útért, ezért küzdök Nyitra megyében
is, mert vallom: a gazdaság ütőerei
a korszerű utak és vasutak. Az
eddigi leépülés helyett felvázolni a
fejlődés, a gyarapodás útját.
Mint EP képviselő, hogyan tudná a
lakosok érdekeit a leghatékonyabban
képviselni Brüsszelben? Mit várhatnak öntől a választók, ha mandátumot nyer?
A Baross Gábor Terv megvalósítását Brüsszelben szeretném
koordinálni, ott, ahol a fejlesztési
források összpontosulnak. Szlovákia fejlesztései és beruházásai költségeinek 70 százalékát az Európai

A bike-park új attrakcióval bővül
A zselízi bringapark ezekben a hetekben további
érdekességgel bővíti profilját: edzésre, gyakorlatozásra és versenyre alkalmas, a katonák gyakorlatozását bemutató filmekből ismert akadálypálya létesül. Az új akadályok építésének és
a bringapark bővítésének munkálatairól Miroslav Kriška, a fiatal zselízi bringásokat tömörítő
Ironsheep Crew polgári társulás képviselője
tájékoztatott. „A bringapark jelenlegi területének csupán 30-40 százaléka van kihasználva.
Az ötletet egy filmből vettük. Eszembe jutott:
miért ne lehetne hasonló akadálypályát építeni Zselízen is. A közvélemény-kutatásunkból
kiderült, hogy igény van hasonló akadálypályára,
hiszen nem mindenki biciklizik. Úgy döntöttünk
tehát, hogy másoknak is kedvezünk, és megépítjük
a kalandpályát” – mondta Miroslav Kriška,
aki előzetesen megegyezett a városi sportklub
képviselőivel is, hogy a pályát a klub fiatal labdarúgói is igénybe veszik. „A pályát különféle

akadályokkal szereljük fel. Lesz kifeszített háló
alatt kúszás, különféle magasságokban, szakadék fölött kötéllel átlendülés, speciálisan kialakított létrán mászás, célbaugrás, az egyensúly
megtartására irányuló akadályok és hasonlóak.
A 150 méteres akadálypálya körösített lesz, tehát a rajt- és a célvonal is ugyanazon a helyen
lesz, két igényességi szintben” – teszi hozzá
Miro Kriška.
Mint ahogy az akadálypálya példája is mutatja,
a társulás tagjainak nem csökken a lelkesedése,
ellenkezőleg. A távozó tagokat újak váltják fel.
Jelenleg az Ironsheep Crew polgári társulásnak
10 aktív tagja van, de összehasonlíthatatlanul
többen járnak biciklizni a bringaparkba. Az
új pálya építése mellett nem feledkeznek meg
a kerékpárpályáról sem. A klub pénzén tavaly
2000 literes tárolóedényeket vásároltak, melyek
a pálya öntözésére szolgálnak majd. Előkészületben van egy új konstrukció, a rádiusz épí-

Unió forrásai fedezik. Azok egy
része pedig a nemzeti kereten kívül,
közvetlenül Brüsszelben pályázható
meg. Ebben rejlik a mi lehetőségünk. Legyünk felkészültek, legyünk
leleményesek!
Mit üzen az olvasóknak?
Inkább egy kérést fogalmaznák meg.
Adjanak lehetőséget, hogy a fenti
terveinket megvalósíthassuk, május 24-én jöjjenek el választani. A
polgárokkal közösen, az ő támogatásukkal szeretnénk megváltoztatni
Európát, az Európai Uniót. Fokozatosan elérve azt, hogy az Unió alulról
építkezve végre az emberekről szóljon.
Hogy kiegyenlítsük a fejlesztést, a
fejlődést, zárkóztassuk fel a leszakadó, hátrányos régiókat, köztük a
jobb sorsa érdemes Garam-mentét.
Csonka Ákos

tése, amely már tavasszal gazdagítja a környék
legfelszereltebb bringapályáját. Mint sok más
esetben is, a terveknek csak a pénzhiány szab
határt, ami ezúttal annál nagyobb problémát
jelent, hogy a társulás tagjai főleg iskolások,
akiknek még nincs bevételük. Éppen ezért
ezúton is kérik a szponzorok segítségét. „Nem is
arról van szó, hogy pénzt kérnénk, hisz a legtöbb
embernek nincs többje, mint amire szüksége van, inkább tárgyi segítséget fogadnánk
szívesen, pl. gerendát, deszkát, vagy esetleg
szerszámokat kölcsönbe” – állítja Miro Kriška,
és végezetül tájékoztat arról, hogy maguk a
tagok is igyekeznek javítani a pénzügyi helyzeten. Az eltelt időszakban a Nyitrai Kerületi
Önkormányzatnak két pályázatot nyújtottak
be, éppen az eredményre várnak. Megkapják-e
a támogatást vagy sem, idei egyik céljuk, az
akadálypálya megépítése már jó úton halad.
Várhatóan május végéig elkészül.
(ik)
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Zselízi séta eltűnő értékeink nyomában 3
Ha az emlékműveket emlegetjük, nem mehetünk el szó
nélkül a park melletti Szoroska
és a Schubert utca kereszteződésében található emlékművek
mellett sem. Ez a háromszög az
ún. „ezeréves kő helye”, ahol források szerint 1896-ban, a magyar
államiság ezer éves millenniumának állítottak emléket. Ma erre
utaló nyomokat hiába keresünk
a nevezett helyen, ám két oszlop
található ott. Egy kő obeliszk,
mely az első világháborúban elesett zselíziek nevét őrzi és egy
kopjafa, melyet a Zselízen is jól
ismert örök cserkész, Orosházi
Lajos bácsi faragott még a ’90-es

években az 1848/49-es magyar
forradalom és szabadságharc
zselízi hőseinek emlékére. Sajnálatos módon élnek városunkban
olyan lakosok is, akik szegénységi bizonyítványukról igazolást
téve nem tolerálják a szlovákok
és a magyarok békés együttélését. Nem sokkal felavatása után
ugyanis egy éjjelen, gyáva módon a sötétség leple alá rejtőzve
felgyújtották az értékes fa osz-

lopot. Tervük mégsem sikerült,
mert ugyan mindmáig kormos
állapotban, de áll a faragat.
Mivel a nevezett forradalomra való megemlékezésnek
méltón
nagy
hagyományai
vannak városunkban, a kopjafa
mellett egy másik emlékmű is
ennek az emlékét őrzi. A kupolás oszlopkompozíció talán még
impozánsabb helyen, a kultúrház előtti terecskén található.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a
pár évvel ezelőtti közterület-felújítás során ezt is kellőképpen
rekonstruálták. Március 15-én
hagyományosan mindkét emlékhelyen koszorúzással róják le
tiszteletüket a zselízi lakosok.
Ha pedig már hősökről
ejtettünk szót, úgy a mártírok
sem maradhatnak ki. Márpedig Zselíznek sajnos mártírjai
is vannak. 1919. március 23án Zselíz város lakossága egy
tüntetésen, a főutcán felvonulva
nemtetszését fejezte ki a település önkényes Csehszlovákiához
való csatolása ellen. A területet
megszálló cseh legionáriusok
pedig a csernovai esethez hasonlóan brutális módon a fegyvertelen, tiltakozó tömegbe lőttek.
Öten vesztették ekkor életüket.
Az SZNF utcai márványtábla
ennek állít emléket. Hála Istennek nem feledkeztek még róluk
a zselíziek, és legalább évente
egyszer, a szomorú évforduló
napján páran leróják kegyeletüket emlékük előtt.

Castellum Musicum az új udvartéren
Május 2-án a Castellum Musicum zenei sorozat újabb rendezvényét tartották meg, a helyszín ezúttal a Zselízi Városi Múzeum és
Franz Schubert Emlékszoba nemrég kialakított hátsó udvartere volt.
Sajnos Emily Van Emera
amerikai szopránénekesnő hangszálai felmondták
a szolgálatot, és nem adhatta elő a Schubert-dalokat, de legalább megtisztelte városunkat azzal, hogy
ezt személyesen mondta
el a résztvevőknek. Radka
Krajčová és Martin Krajčo
gitárosok azonban nem
maradtak semmivel sem
adósok a zselízi hallgatóságnak, amikor Schubert két kortársának,
Fernando Sor és Kaspar Joseph Mertz alkotásait érdekes korabeli
hangszereken szólaltatták meg. Az értékes rendezvénynek az időjárás is kedvezett, és ahogy azt már városunkban megszokhattuk, nem
hiányzott a frissítő és a híres Sacher-torta sem.
(šh)

Ám, hogy a sor teljes legyen,
mindenképp megemlítendő még
az egykor nagy népszerűségnek
örvendő és érdekességnek számító fakastély is. Ezzel az érdekes természeti képződménnyel
annak idején a Gereblye-erdőben találkozhattak. A 700 éves
óriás tölgy odvában 12 személy
befogadására alkalmas helyiséget hoztak létre vélhetőleg a 18.
század végén, a 19. század elején.
Léteznek olyan legendák is, amelyek szerint már maga Hunyadi
Mátyás király is megfordult itt
börzsönyi vadászatai során, bár
ezt az adatok cáfolják. A tölgymatuzsálem 1932. május 29-én
dőlt ki egy pusztító tavaszi viharban. Ám a kastély és a birtok
akkori tulajdonosa, Ernesztina
grófnő nem engedte felfűrészelni
a fát, mivel tudta, hogy még a
földön fekvő maradványai is sok
érdeklődőt vonzhatnak. A teljes

pusztulás két év múlva, 1934ben jött el, amikor ismeretlen
tettesek felgyújtották a tölgyet.
A fakastélyhoz hasonlóan a
múlt örök fogságában rekedt a
már nevében is sejtelmes sülylyedt kastély. Romjai ugyan máig
felfedezhetők a Fácános erdőben
Zselíz és Damásd között. A sok
misztikumot rejtő épület valószínűleg egy kisebb méretű vadászkastély lehetett, mely szintén
Esterházy János Károly korában
épülhetett, de gondozatlanul
maradt, így az enyészet martalékává lett.
A felsoroltakat a teljesség igénye
nélkül sorakoztattuk egymás mellé. Megannyi kulturális kincs rejlik
még ezeken kívül is körülöttünk,
gondolhatunk itt akár a ritkaságszámba menő fákra, a sok száz
esztendős tölgyekre, platánokra,
a virginiai mocsárciprusra vagy
Közép-Európában állítólag egyetlen ginkgófájára, melyek szintén
az Esterházy-parkban találhatók.
Az
értékes termálforrásunkról
még nem is szóltunk... Ezek is
mind azt jelzik, hogy rengeteg értékünk van, ám mégis mintha nem
értékelnénk azokat megfelelőképpen. Csupán rajtunk múlik,
milyen kincskeresők vagyunk,
és felfedezzük-e örökségünket,
az általuk közvetített üzeneteket.
Kedves Olvasó, Zselíz és térsége
számtalan titkot és csodát rejt, ne
késlekedjen hát, hanem fedezze
fel Ön is!
Csonka Ákos

Kelendőek voltak a húsvéti emléktárgyak

A Zselízi Franz Schubert Művészeti Alapiskola április 15-én húsvéti
ajándékok eladásával és a zenei részleg növendékeinek koncertjével
egybekötött kiállítást rendezett. A húsvéti ajándékok gazdag skáláját
az iskola képzőművészeti részlegének diákjai készítették. A közönség
részéről rendkívül nagy volt az érdeklődés, ami Ivana Straňáková
tanárnőt is meglepte: „Ez idáig hasonló árusítást csak a karácsonyi
időszakban rendeztünk.
Első
igyekezetünk
a húsvéti ajándékok
árusításának megszervezésére nagyon pozitív visszhangra talált,
gyakorlatilag az első fél
órában a kiállított ajándéktárgyak
többségét
eladtuk.” Az iskola növendékeinek különféle
alkotásait kínálták, 2
centtől 1,5 euróig terjedő összegekért. Ivana Straňáková szerint a
húsvéti ajándékok eladásából származó bevételt a képzőművészeti
részleg segédeszközeinek vásárlására használják majd.
(ik)
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Elfelejtett kívánságok

Nehezen találok időt arra, hogy lapunkba cikket írjak. Többnyire a szabadságok vagy ünnepek idején sikerül, amikor a munkatempóról átváltok az
otthonira, pihenősebbre. Így történt, hogy a húsvéti ünnepek idején nekikezdtem, hogy írjak egy cikket, amit városunk bizonyos csoportjának akartam
címezni. Nem mintha mások nem olvashatnák el, de egy nagyon fontos
csoportot akartam megszólítani. Amikor azonban leültem, hogy elkezdjem az
írást, rátaláltam az utolsó cikkre a számítógépben, amit karácsonyra írtam,
de a szerkesztőségbe – már nem tudom, miért – nem juttattam el. Egy rövid
cikk megírása is 2-3 órámba telik, mivel az írás első verziója mindig túl keményre
sikeredik, többször is finomítani kell rajta, a bonyolult megfogalmazást egyszerűsíteni, rövidíteni. Engedjék meg nekem, az „egy csepp se vesszen kárba”
filozófia jegyében először az elfelejtett cikket közöljem, ami a karácsony óta
eltelt idő ellenére még mindig időszerű. Nyáron majd megírom azt, amit ma
szerettem volna. Annak a karácsonyi cikknek az „Újévi kívánságok” egyszerű
címet adtam. Ezt most „Elfelejtett kívánságok”-ra változtattam.
A karácsony és az újév közötti időszak sokaknak az eltelt év mérlegre
helyezését jelenti. Esetemben három területen mérlegelek: a magánéletemben, a munkámban és a harmadik – hogy is nevezzem – a képviselőségben?
Az első terület esetében többnyire megállapíthatjuk, hogy magánéletünket
milyen részben tartjuk kézben mi, és milyen arányban rendelkezik felette
a Mindenható. A munkában elemzem azokat a hibákat, amelyeket én vagy
csapatunk az év során elkövettünk. Örülök a sikereknek, amiket elértünk, és
új feladatokat tervezek az elkövetkező időszakra. Annak ellenére, hogy sem a
Mindenható, sem a vállalkozás világa nem kényeztetett el az utóbbi időben,
nincs tőlük rossz érzésem. Egyetértek azzal a mondással, hogy mindenki a
maga szerencséjének a kovácsa. Ha keményen bánik is velünk az élet, nem
segít, ha sírunk, ha arra beszéljük ki magunkat, hogy miért nem lehetett ezt
vagy azt tenni, inkább harcolni kell. Csak a harmadik, a képviselői/zselízi
területtel kapcsolatban nincsenek jó érzéseim. Ezen a téren ugyanis az a mondás járja, hogy jobb, ha nem látunk bele a problémába, mert akkor nem fáj
annyira. Ám, ha a dolgokra van rálátásunk, és azt is tudjuk, mit kellene tenni,
de gondolatainkat nem tudjuk érvényesíteni, az rosszabb, mint a mentális
korlát másik oldalán lenni. Igaz, hogy a jelen kor az önkormányzatoknak nem
igazán kedvez, de mint ahogy azt már említettem, ha csak álmodozunk, és

ilyen is az EP...
ez a szimbolikus összeg is képes volt
villámgyorsan megváltoztatni az
elárusítók és a vásárlók hozzáállását
a kérdéshez.
Végezetül két érdekesség az EU-ból.
Az első eset az ún. klasszikus szabályozós. Múlt év végén Brüsszelben bemutatták a vécék öblítésénél felhasznált
víz mennyiségének szabályozási tervét.
Évente ezzel 2500 l vizet takarítanának meg egy vécé esetében, állítják a
tanulmányok, melyeket 90 ezer euróért
készítettek. Az interneten terjed az a hír,
hogy hasonlóval próbálkoztak az Amerikai Egyesült Államokban húsz évvel
ezelőtt. Az eredmény: a vécéket többször
kellett leöblíteni, ráadásul a kisebb
átfolyás sok esetben dugulást okozott.
Az illetékeseknek drága vegyszerekkel és
a csövek tiszta vízzel való átöblítésével
kellett javítaniuk a helyzetet.
A másik eset az EP mindennapjait
érinti. Dumitru Zamfirescu romániai
euroképviselőről tájékoztatott múlt év
őszén a német Der Spiegel és további
európai lapok, akik Yes man-nek (Igen
úrnak) neveztek el. A képviselő 541 szavazásnál (ennyin vett addig részt) min-

dig a javaslatok mellett szavazott. Még
az egymásnak teljesen ellentmondó kérdésekben is, mint pl. a dohánytermékek
esetében, amikor először azt támogatta,
hogy a cigarettásdobozok egészségügyi
figyelmeztetéseket
tartalmazzanak
a doboz felületének 50 százalékán.
Utána támogatta, hogy a dobozok
felületének 65 százaléka tartalmazzon
figyelmeztetést. Igennel szavazott arra,
hogy a gyártó maga dönthesse el, hogyan helyezi el a figyelmeztetést, majd
jóváhagyta, hogy ez kötelezően legyen
megszabva. Mit lehet ehhez hozzátenni?
Több mint 8000 eurós fizetésért sokan
képesek lennének azt csinálni, amihez
nem is értenek, és egyetérteni bármivel.
A fenti információk ismeretében már
lehet némi fogalmunk arról, hogyan
működik ez helyenként a parlamenti
padsorokban, és kevésbé csodálkozunk
el az egyes értelmetlen szabályozásokon.
Az EP-ben történt eseményekre ritkán
lehet befolyásunk, de ezzel kapcsolatban
van egy jó hírünk. Itt és most beleszólhatunk. A választások május 24-én
lesznek.
Levicky László

5

várni fogjuk, hogy majd jobb idők jönnek, az ügyesebbek és okosabbak utolérhetetlenül megelőznek bennünket, és jobban fognak élni, mint mi. Lehet, hogy
a következő kívánságaim teljesítése dolgunkat helyes irányba tolhatná. Azt
kívánom tehát városunknak, hogy legyenek Zselízen újra rendes munkalehetőségek. Kívánom, hogy azok, akik becsületesen dolgoznak vagy vállalkoznak,
rendesen meg legyenek fizetve, és tudjanak jól élni. Kívánom, hogy járdáinkon
ne törjenek ki a babakocsik kerekei, hogy útjaink ne tegyék tönkre autóinkat.
Kívánom, hogy városrészeink lakosai vagy a Garam mente kerttulajdonosai
gyalogosan vagy kerékpáron is biztonságban célba érjenek, még sötétben is.
Hogy halottainktól méltó helyen tudjunk búcsút venni, hogy minden lakosnak
legyen otthon ivóvize, csatornahálózata, vagy hogy a lakásokban ne emelkedjen a fűtés ára. Hogy a gyerekeknek az iskolákban ne hulljon a fejükre
a vakolat, hogy a kutyák a kerítések mögött maradjanak. Kívánom, hogy a
város soron következő választott képviselői megértsék, hogy a polgármesteri,
képviselői tisztség szolgálat, és nem kiváltság.
Közeledik az idő, amikor ismét dönteni fogunk arról, hogy ezekből a kívánságokból mennyi marad meg álomnak. Jó lenne rátalálni végre olyanra,
aki mindezeket meg is tudja valósítani. De erről majd az ígért cikkben, legközelebb...
Martosy Péter

Valós az esély az újításra

Városunkban több olyan terület van, amelyekben nagy lehetőségek rejlenek. Az egyik ilyen az a háromszög alakú terület, amelyet
a Sári-patak és az ún. Kínai negyed két bérháza határol. A nagyészt
kihasználatlan területet, amelynek egy korábbi alkalommal a Sári
övezet munkanevet adtuk, a patak melletti járda, városi zöldövezet,
az alig használt játszótér és az aszfaltozott sportpálya alkotja. Ennek
a területnek a fokozatos felújítását tűzték ki célul a városi hivatal
munkatársai.
Első lépésként pályázatot nyújtottak be a Szlovák Gázművek
(SPP) programjába és a Gázművek Alapítványához, ami a szlovákiai
régiók közösségeinek, egyéneinek
támogatására jött
létre. A pályázatot
benyújtók
közül
a bizottságok kiválasztanak 25-öt
minden régióban
és minden kategóriában, amelyek
részt vesznek a
nyilvános onlineszavazáson. Az a
projekt nyeri el a
megvalósításhoz szükséges összeget, amelyik a legtöbb szavazatot
kapja.
„A pályán új mászókát terveztünk csúszdával és hintával. Egyidejűleg megjavítanánk a homokozót, eltávolítanánk a betonszegélyt,
amely a homokozót keretezi és az öreg csúszdát, amelyeket újjal helyettesítünk. A homokozó közelében padokat, szemétkosarakat helyezünk el, és fákat ültetünk. Társadalmi munkába önkénteseket is
bevonnánk a terület rendezésére és járdaépítésre” – írta le a pályázat
lényegét Dáša Mokošová, a városi hivatal munkatársa, és hozzáteszi
még, hogy a városnak ezzel a területtel hosszú távú tervei is vannak.
A gyermekjátszótér új elemekkel való bővítéséről, a betonfelület és
a járda rendbetételéről, filagória, padok elhelyezéséről, fák, bokrok
kiültetéséről, valamint a térség kivilágításáról van szó.
Az 5500 eurós projektet április végén nyújtották be, ezután május
közepéig értékelik a bizottságokban. A Pihenőpark a Sári övezetben
című pályázat sikeréhez városunk lakosai és szimpatizánsai segíthetnek
hozzá a május végétől június közepéig tartó internetes szavazáson. Az
esély valós, üzenik az ipolyságiak, akik tavaly masszív kampányuknak
köszönhetően támogatást nyertek projektjükkel.
(ik)
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Európai Parlamenti választások

Az Európai Parlament törvényelőkészítő tevékenységéről

Megállj a műanyag táskáknak
hitelezők (főleg a befektetési kötvéAz EU tagállamok 2019-ig kötelenyek tulajdonosai) lesznek az elsők,
sek csökkenteni a legelterjedtebb akik a bank esetleges veszteségein
műanyag
(bevásárló-)
táskák
osztoznak, bármilyen külső forráforgalmazását 80 százalékkal. Ez
sok mobilizálása előtt. A betétek
A 2014-es Európai Parlamenti választások 2014. május 24-én lesznek 7-től 22
óráig. A Szlovák Köztársaság területén idén is 13 képviselőt választanak meg az
Európai Parlamentbe. A 2009–2014-es választási időszakban a következők képviselik Szlovákiát: Bauer Edit, Monika Flašíková-Beňová, Sergej Kozlík, Eduard
Kukan, Vladimír Maňka, Mészáros Alajos, Miroslav Mikolášik, Katarína Neveďalová, Jaroslav Paška, Monika Smolková, Peter Šťastný, Anna Záborská és Boris
Zala. Az európai választásokon Szlovákiában ez idáig a rendkívül alacsony részvételi arány volt a jellemző, 2004-ben csupán a szavazásra jogosultak 16,96 százaléka,
2009-ben pedig 19,64 százaléka járult az urnákhoz, ezzel az eredménnyel Szlovákia
könyvelte el az EU-ban a legalacsonyabb választási részvételt.
abból a javaslatból derül ki, amelyet
áprilisban hagyott jóvá az Európai
Parlament. 2010-ben az EU minden
polgára átlagosan 198 bevásárlótáskát használt fel.
A könnyű, 50 mikron vastagságútól
vékonyabb műanyag bevásárlótáskák jelenleg a legelterjedtebbek
az EU-ban. Annak a valószínűsége
azonban, hogy újból felhasználják
őket, kisebb, mint a vastagabb
táskák esetében, tehát gyorsabban
válnak szemétté, szétszóródnak a
környezetben. A tagállamoknak a
képviselők szerint 2017-ig a könnyű
műanyag táskák forgalmazását a
felére, 2019-ig 80%-kal kell csökkenteni. Kivételt képeznének a csomagolatlan élelmiszerek, pl. a hús,
halak, tejtermékek csomagolására
meghatározott műanyag táskák.
2019-ig a zöldség, gyümölcs és cukorka csomagolására szánt műanyag
táskákat papír vagy biológiailag
szétbomló, komposztálható anyagú
táskákkal kell helyettesíteni.
A Parlament leveszi a bankok
megmentésének terhét az adófizetők válláról
A Parlament hármas óvintézkedést hagyott jóvá. Ezek az bankok
esetleges megmentésének terhét
az adófizetők válláról magukra a
bankokra hárítják. Az intézkedések
közül kettő a problémás bankok
restrukturalizációját és likvidálását
érintik, a harmadik intézkedés célja
bebiztosítani, hogy a tömeges pénzkivétel esetében 100 000 euróig maguk a bankok vállaljanak garanciát,
ne pedig az adófizetők.
A hitelezői feltőkésítés (bail-in) elve,
amit két jogi norma is tartalmaz, a
válsághelyzetek megoldását érintik,
a bankok megmentését saját belső
forrásaik kihasználásával képzeli el. Ez azt jelenti, hogy a bank
tulajdonosai (részvényesek) és a

védelmének ellenőrzött szabályai
gondoskodnak arról, hogy a betétesek a bank csődje esetén sokkal
gyorsabban jussanak a pénzükhöz.
Betétjük teljes egészében (vagy a
betét azon része, amire vonatkozik
a garancia) rendelkezésre kell, hogy
álljon hét munkanapon belül, vagy
a megélhetéshez elengedhetetlenül
szükséges összeg – aminek nagyságáról minden tagállam önállóan
dönt – öt munkanapon belül.
Az EP méltányos internet-hozzáférést kér és a roaming-díjak
megszüntetését
Az internet-hozzáférést nyújtó
szolgáltatóknak gazdasági vagy
más okokra hivatkozva nem lenne
lehetőségük blokkolniuk vagy lassítaniuk a kiválasztott szolgáltatást.
Ez az ún. telekommunikációs csomag
javaslatából következik, amelyet
április elején hagyott jóvá az Európai
Parlament. A képviselők a roaming-illetékek megszüntetését szorgalmazzák az unió keretében 2015. december
15-től. A Parlament kéri a kiskereskedelmi roaming-díjak megszüntetését a
hangi, szöveges és adat szolgáltatásért,
2015. december 15-ig.
A képviselők kibővítik a turisták
védelmét
Meg kell erősíteni azoknak az utazóknak a védelmét, akik az utazási
szolgáltatási csomagot pl. az internet segítségével rakják össze, tehát
nem vonatkoznak rájuk ugyanazok
a jogok, mint az utazási irodák
ügyfeleire. Az új jogszabályoknak
garantálniuk kell a légitársaság
vagy az utazási iroda csődje utáni
hazautaztatásukat, védeni kell őket
az árak hirtelen növekedésétől vagy
a repülések jelentős időbeni változásaitól, továbbá meg kell határozni
jogaikat az előre nem látható körülmények esetére. Az új jogszabályok
többek között a következő változá-

Az Európai Parlament az Európai Unió egyetlen közvetlenül választott szerve.
Az Európai Parlamentben 28 ország 766 képviselője van. A legtöbb képviselője Németországnak (96), a legkevesebb Máltának és Luxemburgnak (6-6) van.
Szlovákiát 13-an képviselik. A Lisszaboni szerződés szerint a májusi választások után az EP-nek 750 tagja lesz. Az EP elnöke a német Martin Schulz. Az EP
Strassbourgban székel, a plenáris üléseket felváltva Brüsszelben tartják.
sokat hozzák:
– Az utazási iroda vagy a kirándulás
eladójának csődje esetén az utasok
folytathatják a kirándulásukat, amennyiben ez lehetséges, és az ügyfelek
ezzel egyetértenek. Ellenkező esetben
biztosítani kell hazaszállításukat.
– A szolgáltatás kifizetése utáni áremelés csak specifikus esetekben lenne lehetséges, pl. üzemanyagár vagy
repülési illeték emelkedése esetén.
Ha az új ár több mint 8 százalékkal
magasabb, az utazóknak más nyaralást kell kínálni vagy visszaadni a
kifizetett pénzt.
– A szolgáltatók a nyaralás kifizetése
után nem változtathatják meg jelentősen a repülés idejét (több mint 3
órával);
– Ha visszafordíthatatlan vagy előre
nem látható körülmények lépnek
fel, mint amilyen a természeti katasztrófa vagy a terrortámadás, és
ez lehetetlenné teszi a nyaralók időbeni hazautazását, a szolgáltatónak
biztosítania kell a szállást hasonló
kategóriájú létesítményben vagy
megfizetni a szállásköltségeket, 125

euró/éjszaka összegig, maximum 5
éjszaka idejére.
eCall: az EP jóváhagyta az autók
vészhívásának bevezetését
Baleset esetén a mentőket automatikusan riasztó vészhívó berendezésekkel kell felszerelni minden 2015.
októberétől gyártott új személyautót
és könnyűjárművet. Az Európai Unió
útjain 2012-ben 28 000-en haltak
meg és 1,5 millió ember sérült meg.
A vészhívás uniós rendszere évente
2500 életet menthet meg, és több
tízezer esetben csökkentheti a sérülés súlyosságát. Az eCall fedélzeti
rendszer a 112-es vészhívás technológiáján alapul, ami komoly közlekedési baleset esetén automatikusan
riasztja a mentőket. A jármű pontos
helyéről szóló információ lehetővé
teszi a mentőknek, hogy gyorsabban
jussanak a baleset helyszínére, ami
több esélyt ad az emberélet megmentésére, a sérülés súlyosságának
enyhítésére és csökkenti a forgalmi
dugó kialakulásának esélyét.
Feldolgozta: ik, források: (europarl.europa.eu, MV SR, wikipedia)

Szabályozás minden lépésben,
Az Európai Parlament és az Európai
Bizottság arról is ismert, hogy az élet
sok területén igyekeznek az Európai
Unió lakosainak életminőségét javítani, ám nemegyszer extrém helyzeteket
teremtenek. Sok megfigyelő szerint az
EU-ból, aminek eredetileg az akadályokat kellett volna elhárítania, bürokratikus gépezet alakult ki, amely rengeteg, a
lakosokat szabadságukban korlátozó, a
vállalatok és az államok versenyképességét gyengítő szabályt alkot. Ismert az
eset a klasszikus égők forgalmazásának
betiltásáról, és takarékos égőkre ill. LED
világítótestekre való cseréjéről. A törvények áttanulmányozása után vállalkozó
szellemű kereskedők a klasszikus égőket
hőforrásként, és nem fényforrásként
kezdték árusítani, ezt pedig az európai
korlátozás nem tiltotta. Egy bizonyos német vállalkozó megígérte, hogy minden
klasszikus égő eladásából 30 centet az
esőerdők megmentésére fordít majd,
mert szerinte ez jobb módja a természetvédelemnek, mint a takarékos égők
használata, melyek mérgező higanyt
tartalmaznak. A higanyos lázmérőket
viszont már 2009-ben betiltotta az

EU. Idén ősztől a kereskedőknek vissza
kell vonniuk az üzletekből az 1600
Watt fölötti teljesítményű porszívókat.
Állítólag 2017-től már csak 900 W-ig
terjedhet a porszívók teljesítménye. Az
már mindegy, hogy az alacsonyabb teljesítményű porszívókkal hosszabb ideig
tart a takarítás és több energia fogy? A
porszívógyártók azonban még a teljesítmény-csökkentés után sem nyugodhatnak: néhány év múlva lép érvénybe
a porszívózás közben felszabadult por
mennyiségének szabályozása...
De hogy ne legyünk egyoldalúak – néhány szabályozás célszerű és hatékony,
sőt mi több, városunkban is szinte egyik
napról a másikra láthatóan megváltoztatta az emberek gondolkodásmódját
az adott területen. A műanyag táskák
mennyiségének csökkentéséről már
tájékoztattunk, és talán kedves olvasóink is egyetértenek azzal, hogy erre a
szabályozásra szükség van. Sőt, a zselízi üzletek egyike, amely évekig szinte
minden kiflihez külön táskát kínált ingyen, már 3 centért árulja a szatyrokat.
Bízzunk abban, hogy még nincs minden
veszve a környezetvédelem terén, hiszen
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Több mint 700 új fát kell ültetnie
a nyilvánosságot, majd környezetvédelmi
hatásait vizsgálták. Az értékelésről szóló
beszámolót 2010 márciusában kapta meg a
város, nyilvános vitáját ugyanez év április
27-én tartották a művelődési otthonban. A
városi képviselő-testület 2010 áprilisában még egyszer állást foglalt az ügyben,
amikor jóváhagyta a városrendezési terv
módosításait és kiegészítéseit, amivel a
dokumentummal összhangba hozta a
tervezett beruházást. A beruházási szándék ügyében elvi építési engedélyezési és
vízjogi eljárás is folyt. A város mindegyik
eljárásról a helyben megszokott módon,
nyilvános hirdetmény által tájékoztatta a
lakosságot a zselízi, garammikolai és szódói hivatali táblákon és a város honlapján.
Mindegyik eljárásban lehetősége volt a
A tábla szerint 2016 augusztusába fejeződik be az építkezés. nyilvánosságnak arra, hogy érvényesítse
álláspontjait és kifogásait, amelyekkel az
gása miatt. El kell azonban mondani, hogy az adott szervnek foglalkoznia kellett” – mondérintett intézmények és szervezetek mellett a ja Kalló Béla, a városi hivatal építésügyi és
lakosságnak is több lehetősége volt befolyá- területfejlesztési osztályának munkatársa.
solni az építkezést. Az aktuális – elsősorban Hozzátette, hogy az elvi építkezési engedélyt
a szociális hálókon folyó – tiltakozásoknak a város adta ki, a többi eljárásban a város
már nincs meg ez az ereje. Az erőmű építését mint álláspontot adó résztvevő szerepelt.
a lakosság főleg a beruházás előkészítésének
korai szakaszaiban tudta volna befolyásolni,
amikor a városi képviselő-testület jóváhagyFarkas Iván Dél-Szlovákia talán legfelkéta a beruházóval való együttműködést, majd
a városrendezési terv módosítását, illetve a szültebb gazdaságpolitikusa, a városunktól
későbbi nyilvános megvitatások során. Az nem messzi Párkányból származik. Ma a
ilyen nyilvános üléseken azonban csak né- szőlészetéről híres Muzslán él, így ő a hozzánk,
Zselízhez legközelebb élő országos politikus.
hány érdeklődő vett részt.
„A zselízi kis vízerőmű építésének előkészü- Az MKP gazdaságpolitikai alelnöke, a párt EP
listájának második helyén méretteti meg magát
letei 2008 júliusára nyúlnak vissza, amikor
a május 24-ei választásokon. Ennek kapcsán
a képviselő-testület jóváhagyta a beruházó
beszélgettünk vele.
Hydroenergia K-vel való együttműködést.
Hogy látja mind Dél-Szlovákia, mind a
A vízerőmű-építés beruházási szándékát szűkebb körben a Garam-mente gazdasági
nyilvánosságra hozták, 2009 nyarán a projekt helyzetét?
értékelésének terjedelméről tájékoztatták Gazdasági szempontból tragikusan. Mind Dél-SzloA garammikolai kis vízerőmű építésének
előkészületei az utóbbi hetekben nagy visszhangot váltottak ki városunk lakosságának
körében. Többnyire negatív hangneműt,
mégpedig az ártéri erdő egy részének kivá-

Jelenleg az építkezés előkészületei befejeződtek, az építési engedély jogerős. A közérdek,
természetes és jogi személyek építkezéssel
kapcsolatban felmerülő jogainak és érdekeinek védelmét állami építési hatóság felügyeli.
„A fakivágásra Zselíz város adott engedélyt,
mint vidék- és természetvédelmi állami hatóság, amely meghatározta ennek feltételeit is.
A Hydroenergia K-nek az erőmű üzembe
helyezésétől számított három éven belül 710
darab egy méter magas fát kell kiültetnie saját forrásból a folyó mellett, a töltésen és egyéb, a város által megjelölt területen” – teszi
hozzá Kalló Béla.
A 3,9 MW nominális teljesítményű kis vízi
erőmű az előzetes tájékoztatások alapján
több mint 13,3 millió euróba kerül majd, és
6 munkahelyet biztosít. A város és a Hydroenergia K. között kötött együttműködési
megegyezés szerint a projekt része lesz az
árvízvédelmi rendszer és egy mezőgazdasági
gépek által használható híd is. A beruházó a
gáton gyalog- és kerékpárutat építene, a gát
alatti területet pedig úgy rendezné, hogy
sportolási és rekreációs lehetőségekre is
alkalmas legyen.
(ik)

Farkas Iván: Közösen változtassuk meg Európát!

vákia meghatározó hányadára, mind a Garammentére. A mindenkori kormányok tudatosan
mostohán viszonyultak, viszonyulnak ehhez a
területhez. Ennek ellenszerét kell meglelnünk,
dolgozunk a megfelelő stratégián, és a kellő lépések megtételén.
Ismerős Zselízen, van valamilyen kapcsolata
a várossal?
Jól ismerem a várost, elöljáróit és polgárait. Számos rendezvényen jártam itt. Többször volt lehetőségem látni a fenomenális Kincső néptáncegyüttest, kiváló kapcsolatokat ápolok a Csemadok városi szervezetével, utoljára az általuk szervezett
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Egyelőre nem adják el a gondozószolgálati lakásokat
1→

A testület rövid vita után elfogadta a
város zárszámadását, mégpedig a következő sarokszámokkal: rendes bevételek
4 055 424,75 €, rendes kiadások 3 813 404, 06
€, többlet 242 020,69 €, tőkealapú bevételek
438 081,48 €, tőkealapú kiadások 60 879,97
€, többlet 377 201, 51 €, bevételi pénzügyi
operációk 19 146 €, kiadási pénzügyi operációk 600 396,40 €, hiány -581 250,40 €,
bevételek együtt 4 512 652,23 €, kiadások
együtt 4 474 680,43 €, többlet 37 971,80
€, módosítás utáni többlet 22 710,20 €.
Megtárgyalta a tanügyi és kulturális bizottság ülésének eredményeit, jóváhagyta a két alapiskola, a szabadidőközpont, a
művészeti alapiskola és a városi könyvtár
költségvetésének merítését. A város és
a református egyházközség közötti telekcsere-szerződés megvitatása során a
gyülekezet jogi képviselője, Mészáros András tájékoztatott a presbitériumban lezajlott
személyi változásokról. A testület minősített
többséggel jóváhagyta a Sári-patak melletti
városi telek Garam utcai telkekre való cseréjének javaslatát. Megvitatta a nyitrai megyei
önkormányzatnak a Comenius Gimnázium

volt épületének eladására tett ajánlatát, és
rövid vitát követően jóváhagyta a vásárlási
szándékot, ám a megye által meghatározott
303 ezer eurós vételár említése nélkül. A
képviselők tudomásul vették néhány városi

A megye 303 ezer eurót kérne az ingatlanért
ingatlan eladásra való felkínálása ügyében
érkezett vételi ajánlatok kiértékeléséről szóló
beszámolót, és jóváhagyták az ingatlanok
eladását a legtöbbet kínáló érdeklődőknek.
További városi telkeket nyilvánítottak felesleges vagyonná (a volt bizsu mögötti területen és a Fučík utcában), és jóváhagyták nyil-

Leállították a lakások eladását
Városi Hivatal vagyonkezelési osztályának
vezetője.
A képviselők a lakások eladásáról szóló
javaslattal az áprilisi képviselő-testületi
ülésen foglalkoztak, ahol a helyzet mérlegelése után úgy döntöttek, hogy leállítják
a lakáseladási folyamatot, és megszüntetik
az eladásról szóló határozatot. Két
lehetőség közül választhattak. A
lakóház egyben való eladását nem
támogatták. „A másik lehetőség az
egyes lakások vagyonjogi rendezése, a lakóházban lakásegységeket
kialakítása, ennek az állapotnak a
bejegyezése az ingatlan-nyilvántartásba, majd az egyes lakások eladása,
a lakások és a nem lakás céljaira
szolgáló helyiségek tulajdonáról
szóló törvény szerint. A lakások
megvásárlására előjoga van a jelenlegi bérlőnek, a 182/1993-as számú
A bérlők többsége megvásárolta volna a lakásokat, de törvény 17. és 18. paragrafusával
nem a becsült áron, a lakás típusától függően 12 300, 15 összhangban megállapított árért.
A törvény szerint a kiszámított
600, ill. 18 700 euróért.
összeg alacsonyabb az értékbecslő
beidézett 64 bérlő közül 54-en jelentek meg. által meghatározott árnál” – tette hozzá Félix
Közülük kettő tanúsított érdeklődést a lakás Béla.
megvásárlása iránt, függetlenül a meghatáA
képviselő-testület
határozatának
rozott ártól. A bérlők közül nyolcan nem megszüntetése a lakáseladás egyik kérdését
akarják megvenni az általuk használt lakást, megoldotta, de felvetett egy másikat. A vá44-en szeretnék megvenni a lakást, de feltün- rosi költségvetés ugyanis számolt a lakások
tették, hogy számukra a meghatározott ár túl eladásából befolyó összeggel. Ez azt jelenti,
magas, mivel többségük nyugdíjas vagy túl hogy a közeljövőben megtörténhet az idei
kevés a bevétele a lakásvásárláshoz kapha- költségvetés első módosítása, ami a kiadási
tó hitelhez” – mondta Félix Béla, a Zselízi oldal csökkentésével járhat.
(ik)
Miután a városi képviselő-testület határozatot hozott a gondozóház lakásainak
eladásáról, a város dolgozói április folyamán
tárgyaltak az épület szinte minden bérlőjével.
„A tárgyalás célja az volt, hogy megállapítsuk: a bérlők meg akarják-e venni lakásaikat,
és beleegyeznek-e a megállapított árba. A

vános felkínálásukat. Tudomásul vették a volt
„pionírház” egyik helyiségének bérbeadására
kiírt pályázat eredményeit, jóváhagyták a
helyiség bérbeadását az egyetlen jelentkezőnek évi 36 eurós négyzetméterenkénti áron,
valamint további, a Garamon túli kiskerteket
érintő telekeladásról is döntöttek. A testület
jóváhagyta az autókemping felszerelésének
bérbeadási tervezetét, és feladatul adta a
szándék kihirdetését. Tudomásul vette a bérlethátralékok behajtásáról szóló beszámolót,
jóváhagyta a csatornahálózat teljes kiépítésére kiírt pályázat szerződéseinek pontosítását,
valamint a polgármester bérének módosítási
javaslatát, amely – az elmúlt időszakhoz hasonlóan – az alapfizetés 20%-os megemelésével számol. A képviselők megismerkedtek
a városi rendőrség márciusi tevékenységéről
szóló beszámolóval. Az ülésen szó volt még
a kutyasétáltatással kapcsolatos panaszokról,
a garammikolai kis vízi erőmű építési előkészületeiről, Szűcs László leveléről, aki
festményeit ajánlotta fel a városnak, valamint egy bevásárlóközpont létesítéséről, ill.
az ingatlanfejlesztővel ez ügyben folytatott
tárgyalásokról.
(ik)

A szerződés még
mindig érvényes

„Mivel az Innovia a mai napig nem írta alá
a munkásszálló felújításáról szóló szerződést,
pótmegoldást keresünk. A felújítási munkákat
az Eurospinn társaság végezhetné, amely most
próbálkozik minél jobb feltételekkel hitelt szerezni” – tájékoztatott a polgármester a városi
képviselő-testület áprilisi ülésén, miután felolvasta a képviselőknek az Innovia képviselőinek
levelét az összkomfortos lakások építésének
menetéről. „A munkásszálló esetében nincs
aláírva semmilyen szerződés, az alacsonyabb kategóriájú lakások építéséről aláírt szerződés van
érvényben. Dönteniük kell, hogy ettől a szerződéstől visszalép-e a város, vagy sem. Ha nem áll
el tőle, a szerződés továbbra is érvényben marad,
ha a város visszalép, megkezdődhet a szankciók
kérdésének intézése” – foglalta össze a jogállást
Nyúl József, a város jogásza. A szóban forgó szerződés szerinti határidők be nem tartása miatt a
szerződésből eredő büntetés érvényesítésének
kérdése különféle reakciókat váltott ki a plénum
tagjainak körében, kezdve onnan, hogy a város
álljon el a szankcionálástól abban az esetben,
ha a cég problémamentesen megvalósítja az
összkomfortos lakások építését (P. Martosy),
azon keresztül, hogy az összkomfortos lakások
építési munkáinak megkezdése után értékeljék
át a problémát (Polka P.), egészen a szerződéses
büntetés szigorú érvényesítéséig (Kepka M.). A
témát a polgármester javaslatával zárták: a városi
képviselő-testület várjon május végéig a társaság
részéről érkező esetleges megoldási javaslatra,
s csak azt követően döntsön a szerződés sorsáról.
(ik)
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„Az önkéntesek immár néhány éve gyűjtik a Föld napja alkalmából a szemetet,
gyakran ugyanazokon a helyeken. Mindig
van mit szedni, de ez a rendszeres tevékenység kezdi meghozni gyümölcsét. A
résztvevők szerint évről évre kevesebb a
szemét” – foglalta össze Jana Bieliková a
pozitív tapasztalatokat
(Bővebben a 8. oldalon.)

Áprilisi önkormányzati ülés

Egyelőre nem adják el
a gondozószolgálati
lakásokat
A városi képviselő-testület április 24-én
tartotta 42. rendes ülését. Bevezetőben a
képviselők néhány helyen megváltoztatták
az eredeti napirendet: kiegészítették a városközponti lakásépítés állapotáról szóló
beszámolóval, valamint, mert a gondozószolgálati épület lakásainak eladásáról szóló
napirendi pont miatt több érdeklődő is jelen volt, megtárgyalását az ülés elejére hozták. A pont megvitatása előtt azonban zárt
ajtók mögött tanácskoztak, ahol megismerkedtek a legújabb történésekkel, valamint
a lakások eladásának jogi lehetőségeivel. A
tanácskozás eredményeként megszüntették
a gondozószolgálati lakások eladásáról
hozott határozatukat, amit a bérlők nem
titkolt tetszésnyilvánítással fogadtak.
A polgármester tájékoztatta a jelenlevőket arról a levélről, amelyben az Innovia
ügyvezetője az általános felszereltségű
lakások építésének lépéseiről informált.
„Ami a munkásszállót vagy az alacsony
felszereltségű lakásokat illeti, arról a vállalat képviselője említést sem tett” – mondta
el a polgármester, aki szerint a vállalat
annak ellenére nem igyekszik a kérdést
megoldani, hogy még mindig érvényben van az eredeti, tavalyi szerződés az
alacsony felszereltségű lakások építéséről,
amelynek betartatlan határidői miatt lehetőség van kötbért kiróni. A munkásszálló
felújításáról ez idáig nem is írtak alá a
felek szerződést, ezért a polgármester
szerint itt alternatív lehetőség is mutatkozik, például hogy a felújítást a részben
városi Eurospinn végezné el. Az ülésen
elhangzott: az Innovia április 22-én kapta
meg az építkezési engedélyt, elkezdheti hát
a városközponti építkezést.
→2
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SELÍZI

ára: 0,35 euró
A zselízi kollektíva legfiatalabb tagja egy elsős
kisfiú, a legidősebb pedig
egy tizennyolc esztendős
leány, korábban akadt
egy ötvenkét éves érdeklődő is.

A 2014-es Európai Parlamenti választások 2014. május 24-én lesznek
7-től 22 óráig. A SZK területén idén
is 13 képviselőt választanak meg az
Európai Parlamentbe. 2004-ben a
szavazásra jogosultak csupán 16,96,
2009-ben 19,64 százaléka járult az
urnákhoz
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Megújul a ravatalozó

SZÓDÓ (ik) – Április elején kezdték meg
a ravatalozó felújítási munkálatait. Úgy
tűnik, sok-sok év után a város sok lakosának szívügye – a ravatalozó felújítása
ill. új ravatalozó építése – valósággá válik.
„A szódói ravatalozó már hosszú ideje
katasztrofális állapotban volt, csak idő
kérdése volt, hogy valakinek baja essék.
Az épületről hullott a vakolat, sőt, tégladarabok is” – mondta Ladislav Vékony
képviselő, aki a felújítást már a második
választási időszakban sürgeti. Hozzáteszi,
hogy az eredeti elképzelés szerint Szódón teljesen új ravatalozó épült volna,
a sok nehézség után azonban örül, hogy
legalább a létező épület teljes felújítása
megtörténik.
Elmondja: akkor fordult jó irányba a dolog, amikor a szódói vállalkozó, Miroslav
Tokarčík tavaly pénztámogatást ígért.

„Múlt évben már nem győzték volna a
munkákat, így idénre maradt, amikor a
város is elkülönített a költségvetésben
20 000 eurót erre a célra” – tette hozzá
a képviselő. A munkát a Stavmont cég
végzi. A felújítás keretében teljesen új
tetőszerkezetet készítenek – új betonkoszorút, tetőt és fedőanyagot, kicserélik
a nyílászárókat, szigetelik az épületet, és
felújítják a homlokzatot. Az épület előtt
már létező teraszt meghosszabbítják. „A
temetőkapu előtt szilárd talajburkolatot
tervezünk, hogy legyen hol parkolni a
temetések idején. A többi szódói lakossal
együtt örülök a felújításnak, és köszönöm
a támogatást. Az épület felújításával beteljesedik az egyik képviselői álmom és a lakosok óhaja is” – mondja a szódói képviselő, és még hozzáteszi, hogy a munkákat
júniusban kellene befejezni.
(ik)

