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Samospráva v novom zložení

→2

Slávnostná inaugurácia nového želiezovského primátora Ondreja Juhásza a poslancov mestského zastupiteľstva sa konala 15. decembra vo
veľkej sále Domu kultúry v Želiezovciach v rámci ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Slávnostné zloženie sľubu sledovalo
niekoľko desiatok záujemcov z radov obyvateľov aj pracovníkov mesta.
Foto: (ik)
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„Verím, že nájdeme spoločnú reč“
Slávnostná inaugurácia nového primátora a
členov MsZ sa konala 15. decemra v Dome
kultúry. Pri tejto príležitosti sme nového primátora Ondreja Juhásza požiadali o rozhovor.
Dovoľte, aby sme Vám na úvod rozhovoru
v mene čitateľov i redakcie Želiezovského
spravodajcu zablahoželali k Vášmu zvoleniu za primátora mesta Želiezovce.
Ako vnímate fakt, že ste zvíťazili s výrazným odstupom?
- V prvom rade sa chcem aj touto cestou poďakovať všetkým občanom, ktorí sa volieb zúčastnili a medzi nimi aj tým, ktorí zakrúžkovali
moje meno. Teším sa z toho, ale zároveň každý
jeden hlas vnímam ako záväzok voči občanom.
Budem sa snažiť splniť ich očakávania a nesklamať ich dôveru.
Veril som, že uspejem, ale musím sa priznať,
že až taký výrazný odstup som nečakal. Čím
to je? Asi sa mi niečím podarilo občanov presvedčiť. Z výsledkov volieb primátora podľa
mňa vyplýva, že drvivá väčšina občanov chcela
zmenu.
Vaša volebná kampaň bola vnímaná ako
silná.
- Myslím si, že volebná kampaň každého
z kandidátov na primátora mala svoje silné
i slabé stránky. Ja som sa rozhodol predstaviť

občanom nielen svoj stručný volebný program,
ale aj svoje vnímanie súčasného stavu mesta
a možných východísk. Napokon, je to v duchu
jedného zo základných bodov môjho programu
– zmena prístupu k občanom a zlepšenie komunikácie medzi všetkými zložkami mesta.
Myslíte si, že občanov oslovila vami ponúkaná zmena kurzu, keď namiesto plánovania mesta ako turistickej destinácie sa vy
chcete zaoberať vytváraním pracovných
príležitostí?
- Myslím si, že áno. Musím však opäť zdôrazniť, že nechcem ignorovať potenciál mesta
v oblasti kultúry ani historických a prírodných

daností. Zdravé mesto sa musí rozvíjať vo
všetkých oblastiach. Ale myslím si, že doterajšie
vedenie pracovalo s víziami bez reflektovania
reálneho stavu, teda nekoncepčne. A občania

Aké budú vaše najbližšie kroky?
- Oboznámiť sa so stavom mestských financií
aj so situáciou na mestskom úrade. Budem
hovoriť s jednotlivými referentmi o ich práci,
o možnostiach zlepIng. Ondrej Juhász sa narodil v roku 1960 v Želiezovciach. Po skončení šenia a efektivizácie
základného vzdelania absolvoval štúdium na Strednej priemyselnej jednotlivých činností.
škole stavebnej v Lučenci v odbore Pozemné stavby. V štúdiu tohto Vychádzam z toho, že
odboru potom pokračoval na Stavebnej fakulte Vysokej školy tech- prácu na jednotlivých
nickej v Bratislave. Neskôr si svoje vzdelanie doplnil štúdiom odboru referátoch najlepšie
Právo v investičnej výstavbe na Právnickej fakulte UK v Bratislave a na poznajú tí, ktorí ju
každodenne vykonáústave súdneho inžinierstva na Žilinskej univerzite.
Pôsobil ako vedúci odboru výstavby a územného plánovania na vajú. Oni najlepšie
MsNV v Želiezovciach, od roku 1986 na ONV v Leviciach. V rokoch vedia, čo sa dá ako
1990 – 1994 bol prednostom Obvodného úradu v Želiezovciach, od zlepšiť a čo k tomu
roku 2000 je spolumajiteľom a konateľom stavebnej firmy Stavmont. potrebujú. Znamená
V rokoch 1994 – 2002 bol poslancom MsZ v Želiezovciach. Je ženatý to, že denne budem
absolvovať niekoľko
a má dospelého syna.
stretnutí, ale povapotrebujú čo najviac pracovných príležitostí. žujem za dôležité čo najviac z toho stihnúť
Na to sa chcem sústrediť. Myslím si, že aj to do sviatkov. Neobídem ani Vašu redakciu, aby
občanov oslovilo.
som si s Vami pohovoril o tom, ako zlepšiť in„Viac pracovných príležitostí“ je polož- formovanosť občanov. Chcem, aby sa čím skôr
kou takmer každého volebného programu sformoval tím, ktorý od nového roka začne
kandidátov nielen v našom, ale aj iných pracovať.
mestách. Ako slogan už dve desaťročia Často spomínate slovo tím...
oslovuje väčšinu obyvateľov Slovenska. - Áno, skutočne chcem, aby referenti na mestA darí sa to len málokde a ani to nie v do- skom úrade vedeli čo robia aj prečo to robia.
statočnej miere. U predchá- Aby každý v plnení svojich úloh videl časť celdzajúceho vedenia tiež možno ku, ktorý tvorí práca celého tímu. Každý v tíme
evidovať snahu v tomto smere, má na starosti niečo iné, jeden financie, ďalší
aj keď bez výraznejšieho úspe- informácie, projekty... Ale všetci spolu musia
chu. Takže je to asi ťažké. Ne- tvoriť jeden celok, ktorý je v prípade potreby
obávate sa, že toto očakávanie schopný spoločného ťahu na bránku – riešenie
nedokážete splniť?
problému v prospech zlepšenia života občanov.
- Nepopieram, že aj predchádzajú- Ja viem, že zamestnanci mesta na takýto príce vedenie sa snažilo o vytvorenie stup neboli zvyknutí. Ale som si istý, že ho pripracovných príležitostí. Chce to vítajú a od nového roka budú sami prichádzať
každý. Ten, kto by dokázal väč- s návrhmi.
šine nezamestnaných ponúknuť Spomínali ste názorové rozdiely medzi
v mieste bydliska vyhovujúce poslancami. Budete vedieť s väčšinou z nich
zamestnanie, mal by postarané nájsť spoločnú reč alebo kompromis?
o úspech na niekoľko volebných - Myslím si, že áno. Mrzí ma, že ešte sme ani
období. Uvedomujem si, že to nie nezačali a už sa začalo špekulovať, kto bude
je ľahké. Som však presvedčený, že prednostom, zástupcom primátora a kto bude
iným spôsobom sa dostavia iné, v skutočnosti riadiť mesto. Ja som primátor
lepšie výsledky. Tým iným spôso- a tieto funkcie obsadím ľuďmi, ktorým dôvebom je nielen oživenie projektu rujem a o ktorých som presvedčený, že s nimi
priemyselného parku, ale aj hľa- dosiahnem žiadané výsledky. Verím však,
danie investorov a komunikácia že poslanci to napokon pochopia a sami sa
s nimi. Samozrejme, riešiť musíme aj ďalšie presvedčia o tom, že podobnosť názorov neakútne problémy, či už dobudovanie kanalizá- znamená, že niekto niekoho ovláda. Dokonca
cie a mnoho ďalších.
verím, že sa pridajú a v záujmoch mesta rýchlo
Vo svojom inauguračnom prejave ste nájdeme spoločnú reč.
sa pozitívne vyjadrili aj o výsledkoch Chceli by ste občanom niečo odkázať?
volieb poslancov mestského zastupiteľ- - Áno. Chcem ich uistiť, že napriek prichástva...
dzajúcim sviatkom v ničom nepoľavujeme,
- Áno, vidím to nádejne. Niektorých z nich po- skôr naopak. Snažím sa čím skôr prevziať
znám dávnejšie ako schopných ľudí. Predbežné úrad a usmerniť prácu celého tímu tak, aby
rozhovory, ako aj stretnutie pri okrúhlom stole, sa čím skôr dostavili výsledky. Zároveň prajem
ukázali ďalšie pozitíva. Som presvedčený, že so všetkým občanom čo najkrajšie prežitie viazastupiteľstvom v tomto zložení bude možné nočných sviatkov.
naše plány realizovať, aj napriek istým názo- Ďakujeme za rozhovor.
rovým rozdielom.
Števo Hečko, Ladislav Levicky
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Krátko
Po neoficiálnom, pilotnom otvorení klientskeho
centra verejnej správy v Želiezovciach začiatkom
decembra sa o niekoľko týždňov má uskutočniť
aj slávnostné otvorenie, na ktoré očakávajú aj
ministra vnútra Kaliňáka.
Minuloroční organizátori a predajcovia na želiezovských vianočných minitrhoch zvažujú, že
aj v tomto roku zorganizujú podobné podujatie
na námestí. Vianočné trhy, aj keď len za účasti
niekoľkých predajcov, boli spestrením vlaňajšieho predvianočného obdobia a mnohí obyvatelia chválili túto iniciatívu. Či sa uskutočnia
aj tento rok, bude závisieť od počtu záujemcov
o predajné miesta a niekoľko slov k tomu bude
mať možno aj „hygiena“, čiže Regionálny úrad
verejného zdravotníctva.
Mestský vianočný stromček v tomto roku bol na
námestí postavený o celý mesiac skôr ako po iné
roky. Nerozsvietený však nepútal toľko pozornosti, preto počiatočná zvedavosť okoloidúcich
na dôvody skoršieho očakávania Vianoc rýchlo
ochabla. Tie boli vcelku prozaické: vianočný
stromček v tomto roku venovala mestu rodina
zo Sacherovej ulice a prístup k záhrade bol
iba odzadu so smeru staveniska. Strom museli
odviesť predtým, ako sa začali práce na spevnených plochách, ktoré by to na čas znemožnili.
V rokoch 2015–2017 plánuje Nitriansky samosprávny kraj opravu niekoľkých úsekov
ciest II. triedy v okolí Želiezoviec. Povedal to
poslanec zastupiteľstva NSK aj MsZ Želiezovce
Tibor Csenger na októbrovej schôdzi želiezovského mestského zastupiteľstva. Práce budú
zrealizované v rámci projektov zameraných na
kompletnú rekonštrukciu cestných komunikácií
z prostriedkov EÚ a rozpočtu NSK.
V budúcom roku si na dani za psa priplatia
podnikatelia – fyzické osoby. Pre novelizáciu
zákona o miestnych daniach a poplatkoch bolo
zmenené VZN mesta o dani za psa, keď podnikatelia – fyzické osoby musia za psa zaplatiť
daň vo výške 24 €. Ostatné fyzické osoby zaplatia v rodinnom dome 10 €, v bytovom 15, resp.
24 podľa toho, či pes žije v obytnom priestore
alebo mimo neho. Daňovník je povinný daňové priznanie podať do 30 dní odo dňa, keď sa
stal majiteľom psa.
Na podnet občanov boli počas konaní a kultúrnych podujatí a diskoték, realizovaných na
pódiu amfiteátra, vykonávané merania hladiny
hluku. Merania vykonávala mestská polícia
s prístrojom Voltcra. Zistilo sa pri nich, že
namerané hodnoty neprekračovali maximálnu
povolenú hladinu hluku 45 DB.
V septembri boli prijatí do pracovného pomeru
dvaja noví príslušníci mestskej polície. Organizačná štruktúra MsP sa nezmenila, uchádzači
boli prijatí na uvoľnené pracovné miesta.
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Klientske centrum otvorené
Pre chýbajúcu kabínku na fotenie
portrétov na doklady bolo plánované
otvorenie klientskeho centra štátnej správy
v budove Mestského úradu v Želiezovciach
posunuté. Otvorenie klientskeho pracoviska, vytvoreného v rámci programu ESO,
bolo pôvodne plánované na začiatok,

neskôr na polovicu novembra, nakoniec
bolo potrebné aj tento náhradný termín
upraviť. Otvorené bolo 2. decembra za
účasti predstaviteľov Ministerstva vnútra
SR, krajských a okresných predstaviteľov

štátnej správy. Podľa Adriána Jenča, generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy MV
SR ide zatiaľ o skúšobnú prevádzku, keďže
prvýkrát sa klientske centrum otvára mimo
priestorov okresného úradu.
Rozsah služieb, ponúkaných klientskym centrom bude podľa Miloša Mrváňa
zo sekcie verejnej správy
MV SR zahŕňať kompletnú
agendu jednotného kontaktného miesta pre vybavovanie živnosti, výpisy
z obchodného registra či
účtovné uzávierky. Občania si tu ďalej budú môcť
vybaviť doklady ako občiansky preukaz alebo pas,
osobitnú matriku či osvedčovanie listín a overovanie
podpisov alebo registrovať
občianske združenia. Pracovisko bude slúžiť aj ako
podateľňa okresného úradu, centrálne trhovisko a
podateľňa katastrálneho úradu. Klientske
centrum štátnej správy je otvorené od 2.
decembra na prízemí mestského úradu
v kanceláriách č. 9 a 10 každý utorok od 8:
00 do 14:00 hodiny.
(ik)

Daň z nehnuteľnosti sa takmer nemení

Daň z nehnuteľnosti sa podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva v budúcom roku
výrazne nezmení. Na poslednej, októbrovej schôdzi MsZ bol schválený návrh len s minimálnymi zmenami oproti tohtoročnému VZN o dani z nehnuteľnosti, vyplývajúcimi zo zmien
legislatívy. V dôsledku týchto zmien v jednom prípade dokonca sadzba dane poklesla, a to za
stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu s tým súvisiacu, zo sadzby 1,58 €/m2 na 1,5 €/m2 za rok. Za rodinné domy, stavby slúžiace na poľnohospodársku produkciu, skladovanie a administratívu, ako aj za byty zostáva v platnosti sadzba
0,11 €/m2/rok za každý, aj začatý m2. Za stavbu garáže zaplatíme 0,474 €, za nebytové priestory
0,06 € ak neslúžia a 0,3 € ak slúžia na podnikateľskú činnosť.
(ik)

Priestor pred domom smútku bol obnovený

V priebehu októbra prebehli práce na úprave
okolia domu smútku
v Želiezovciach. Po jarnej rekonštrukcii domu
smútku vo Svodove tak
mesto pristúpilo k skrášleniu budovy v želiezovskom cintoríne, ktorý je
v najhoršom technickom
stave zo všetkých na území mesta. V rámci rekonštrukčných prác, ktoré vykonala firma Eurospinn,
s.r.o., bola spevnená plocha pred budovou domu
smútku a vykonali sa opravy aj v čelnej fasáde objektu. Mesto investovalo do úpravy 6,5
tis. eur, správca cintorínov, firma Chryzantéma prispela sumou 2000 eur. Na pokračovanie rekonštrukcie želiezovského domu smútku zatiaľ nie sú vyčlenené ďalšie finančné
prostriedky v budúcoročnom rozpočte, v rokoch 2016 a 2017 sa vo výhľadovom rozpočte
počíta s ročnými výdavkami 5–5 tisíc eur na tento účel.
(foto: ik)
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Hodnotili finančné zdravie (aj) Želiezoviec. Dostali
sme dostatočnú (I.)
S cieľom zlepšiť informovanosť občanov
o finančnej stabilite obcí, miest a VÚC a
prispieť tak k zvýšeniu tlaku občanov na
zlepšovanie ich hospodárenia spustil Inštitút
pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)
pred niekoľkými rokmi monitoring hospodárenia miest, obcí a samosprávnych krajov.
V rámci neho každoročne skúma hospodárenie samospráv a podľa jednotlivých kritérií
zvolenej metodiky hodnotí ich finančné
zdravie.
Finančné zdravie mesta, obce alebo VÚC
vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mestu, obci
alebo VÚC hospodárenie spôsobuje, alebo
nespôsobuje problémy. Finančné zdravie
je jedno číslo v intervale 0 (najhoršie) až
6 (najlepšie), nezávislé od roku, a počíta sa
kombináciou piatich vybraných indikátorov
finančnej stability: celkového dlhu, dlhovej
služby, záväzkov neuhradených 60 a viac
dní po lehote splatnosti,
okamžitej likvidity a základnej bilancie.
Podľa týchto kritérií
je najlepšie hospodáriacim mestom na
Slovensku za rok 2013
Kysucké Nové Mesto so skóre 5,6 z celkového možného 6. Najhoršie hospodárila
Myjava, ktorá dosiahla skóre iba 2,5. Z nášho
okolia sa v prvej 15-ke umiestnilo Štúrovo so
skóre 5,3.
Mesto Želiezovce sa rebríčku finančného
zdravia umiestnilo na 107. mieste z celkového
počtu 138 s hodnotením dostatočné a skóre
3,8. Najlepšie zo spomínaných ukazovateľov
naše mesto bodovalo v oblasti záväzkov po
lehote splatnosti, kde získalo plné skóre 6,
najhoršia je situácia v oblasti okamžitej likvidity, ktorá je na úrovni 1,2. Základná bilancia
Želiezoviec je hodnotená na 3,8, dlhová služba na 3,4 a celkový dlh mesta na skóre 4,3.

pokrývať svoje bežné výdavky (chod samosprávy) a kapitálové výdavky (zveľaďovanie
majetku) zo svojich bežných príjmov (napr.
daňové príjmy) a kapitálových príjmov (napr.
predaj majetku).
Dlhová služba –17,2 % (priemer obcí SR
6,5 %)
Ukazovateľ informuje o tom, aké vysoké
výdavky má samospráva v
súvislosti s obsluhou dlhu.
Ak je dlhová služba obce
(VÚC) na úrovni 0 %, je
jej pridelené skóre 6. S
rastúcou dlhovou službou
pridelené skóre, vzhľadom
na rastúce riziko pre obec
(VÚC), lineárne klesá. Pri
dlhovej službe na úrovni

rovné 3 (stred škály) a pri hodnote rovnej
alebo vyššej ako 120 % je pridelené skóre 0.
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti – 0,0 %
(priemer obcí SR 0,7 %)
Výška záväzkov obce (VÚC) aspoň 60 dní
po splatnosti je počítaná ako (záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti)
/ (bežné príjmy za predchádzajúci rok). Ak je

výška záväzkov obce (VÚC) aspoň 60 dní po
splatnosti presne na úrovni 0 eur resp. 0 %, je
jej pridelené skóre 6. Ak výška týchto záväzkov v pomere k príjmom predstavuje hodnotu medzi 0 % a 3 %, pridelené je skóre medzi
3 a 0 (lineárne) a ak je hodnota na úrovni
rovnej alebo vyššej ako 3 %, skóre je 0.

25 % je skóre rovné 3 (stred škály) a
pri hodnote rovnej
alebo vyššej ako
50 % je pridelené
skóre 0.
Celkový dlh – 33,3
% (priemer obcí SR
25 %)
Dlh je uvádzaný v
pomere k bežným príjmom za predchádzajúci rok a podľa zákona by nemal presiah-

Hlavné ukazovatele mesta Želiezovce
Základná bilancia – 13,6 % (priemer obcí
SR 3,0 %)
Ukazovateľ informuje, či samospráva hospodárila prebytkovo alebo deficitne z pohľadu
bežného a kapitálového účtu ako celku. Vypovedá teda o tom, ako dokáže samospráva
nuť úroveň 60 %. Ak je
celkový dlh obce (VÚC)
na úrovni 0 %, je jej pridelené skóre 6. S rastúcim
dlhom pridelené skóre,
vzhľadom na rastúce
riziko pre obec (VÚC),
lineárne klesá. Pri dlhu
na úrovni 60 % je skóre

Okamžitá likvidita – 45,2 % (priemer obcí
SR 141,7 %)

Ukazovateľ vypovedá o tom, do akej miery
dostupné prostriedky na finančných účtoch
samospráv postačujú na splatenie krátkodobých záväzkov. Ak je
okamžitá likvidita obce
(VÚC) na úrovni 0 %,
je jej pridelené skóre 0. S
rastúcou okamžitou likviditou pridelené skóre,
vzhľadom na klesajúce
riziko pre obec (VÚC),
lineárne
rastie. Pri
okamžitej likvidite na
úrovni 100 % je skóre rovné 3 (stred škály)
a pri hodnote rovnej alebo vyššej ako 200 %
je pridelené skóre 6. Inak povedané, ak je objem prostriedkov na finančných účtoch obce
(VÚC) vyšší ako výška jej krátkodobých
záväzkov, získava skóre vyššie ako 3 (podľa
veľkosti tohto pomeru). V opačnom prípade
je pridelené skóre zo spodnej polovice škály.
(spracoval: ik)
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Rozvoj vidieka bez hraníc
Dolnohronské rozvojové partnerstvo
v spolupráci so Spolkom rozvoja vidieka
Börzsöny-Duna-Ipoly v rámci spoločne
realizovaného medzinárodného projektu
LEADER organizuje sériu podujatí s prednáškami, školeniami a odborným pora-

denstvom. Projekt, ktorý bol odštartovaný
v septembri a potrvá do marca budúceho
roka, je venovaný najmä prvovýrobcom
a záujemcom pôsobiacim v oblasti vidieckeho turizmu a rozvoja vidieka. Odborníci
v jednotlivých segmentoch týchto odborov odovzdávajú
svoje poznatky
a skúsenosti na
víkendových
stretnutiach,
organizovaných
s
týždennou
a dvojtýždennou
periodicitou
v
maďarskom
Letkési.
Doteraz
sa
záujemcovia
mohli oboznámiť
s
inovačnými
prvkami v produkcii a marketingu miestnych
produktov, organizovaním miestpodujatí,
Jednou zo zaujímavostí októbrového Trhu pozemských pokladov bola prí- nych
napr. obecných
prava domáceho cesta.
foto: (Gabriel Melczer)

Výstavba nájomných bytov pokračuje
Výstavba bytov bežného štandardu v centre mesta pokračuje vzhľadom na blížiaci
sa zmluvný termín odovzdania stavby vo
zvýšenom tempe. Firma Innovia má podľa

zmluvy výstavbu ukončiť do konca tohto
roka, aby mesto mohlo stihnúť termín
podania žiadosti o úver na Štátny fond
rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý je 15. janu-

ára. Innovia, s.r.o. je súčasne investorom
aj realizátorom stavby, ktorú už hotovú
po kladnom posúdení žiadosti o úver zo
ŠFRB a žiadosti o štátnu dotáciu z Minis-

terstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR (MVRR SR) mesto odkúpi. Následne
bude objekty prevádzkovať ako nájomné
bytové domy.

slávností a gastrofestivalov, predajom
miestnych produktov, marketingom obcí,
predajných sieťach, zmenami spotrebiteľských zvykov, požiadavkami na kvalitu
potravín a podmienkami organizovania
miestnych trhov. Účastníkom prostredníctvom krátkych filmov a prezentácií
predstavili dobré praktiky v oblasti
rozvoja vidieka a následne sa zúčastnili
diskusie na túto tému. Na pestrej palete
školení si svoje miesto našlo aj predstavenie produktov rastlinnej, záhradkárskej
výroby a spracovateľskej technológie používanej v živočíšnej výrobe.
Na ďalších podujatiach získajú účastníci informácie o skúsenostiach z prípravy a realizácie projektov rozvoja vidieka,
o udržateľnom lesnom hospodárstve
a chove divej zveri, o rozvoji predajných
zručností, domácej a malopodnikovej produkcii, o jednotlivých článkoch
potravinovej produkcie, bioprodukcii
a aplikácii marketingovo-komunikačných
prostriedkov. Sériu vzdelávacích podujatí
uzavrie medzinárodná konferencia.
„Vzdelávanie je bezplatné. Záujemcovia sa môžu zúčastniť nielen celej série
podujatí, ale aj jednotlivých víkendových
stretnutí podľa okruhu svojho záujmu.
Doterajšie podujatia boli sprevádzané
miernym záujmom obyvateľov nášho
mesta a okolia, viacerí sa zúčastnili len
vybraných tematických okruhov. Niektorí
záujemcovia sa však zúčastňujú takmer
všetkých sústredení. Naučia sa mnohému
a po každom jednom podujatí sú nadšenejší,“ hovorí Júlia Melczer, pracovníčka
Dolnohronského rozvojového partnerstva.
Sériu vzdelávacích podujatí spestril
festival v Letkési s názvom Trh pozemských pokladov, na ktorom sa domácimi
produktmi prezentovali predajcovia a remeselníci z oboch strán hraníc. Projektoví
partneri, posmelení úspechom podujatia,
sa rozhodli zorganizovať adventný trh,
ktorý sa uskutočnil v Letkési na Tržnici
pozemských pokladov 13. decembra.
(ik)
Na priestranstve medzi radovou zástavbou
na južnej strane Sacherovej ulice a hasičskou stanicou sa dokončujú tri trojpodlažné bytové domy s 12 bytmi, spolu teda
v meste pribudne 36 bytov. Ide o jedno-,
dvoj- a trojizbové byty s rozlohou od
35 do 60 m2. V okolí domov bude vybudovaných 66 parkovacích miest. Podľa
manažéra stavby Karola Lichtnera by sa
výstavba mala dokončiť do stanoveného
termínu, avšak dôležité je, aby tomu prialo
aj počasie. Začiatkom decembra pracovalo
na stavbe v priemere 24–30 ľudí denne.
(ik)

6

december 2014

Želiezovský spravodajca

Návšteva Mikuláša
Tiché tóny vianočnej hudby, stlmenie
svetiel a tajomný príchod dlho očakávaných
hostí spoza opony javiska - tak sa začalo
v piatok, 5. decembra Mikulášske popoludnie v Dome kultúry v Želiezovciach. Podu-

jatie zorganizovalo Centrum voľného času
v spolupráci s Miestnou organizáciou Matice
slovenskej a s materskými a základnými
školami v našom meste. Všetko prebehlo vo
výbornej atmosfére, ktorú vytvárali deti zo
škôlok, školských klubov detí oboch ZŠ, ako
aj mažoretky a tanečnice z CVČ. Vďaka pani
učiteľkám a vychovávateľkám prišli deti na
program skvele pripravené a svojimi vystúpeniami sa tak po celý čas starali o neutíchajúci
potlesk. Svoje nadšenie neskrýval ani Mikuláš,
ktorý mal čo robiť, aby stíhal rozdávať vrecia
s darčekmi a sladkosťami. Ani po programe
deti nezačali hneď odchádzať, veď si nechceli
nechať ujsť príležitosť odfotiť sa s Mikulášom,
čertíkom či anjelikom...
( CVČ )

Kde nám hroby vyvyšujú...

V želiezovskom cintoríne sa objavili možno až znesväcujúce ceduľky na hroboch, v prípade ktorých už dlhšiu dobu nie je zaplatené nájomné za prenájmy hrobových miest. Medzi
návštevníkmi cintorína vyvolali tieto ceduľky veľké pobúrenie, veď v mnohých prípadoch ide
o impozantné, z etnografického hľadiska vzácne a významné hroby.
Správca cintorínov, na adresu ktorého odznieva v ostatnej dobe stále intenzívnejšia
kritika a voči ktorému bola podľa našich informácií podaná sťažnosť aj na MsÚ, argumentuje tým, že v cintoríne sa blížime k dosiahnutiu maximálnej kapacity, preto staré
zanedbané a neudržiavané hroby treba zlikvidovať, aby na ich mieste mohli vzniknúť
nové hrobové miesta.
Samospráva mesta sa pred časom zaoberala touto problematikou, riešenie sa však
nenašlo. Bola zvažovaná možnosť zriadenia odbornej komisie, zloženej z historikov,
ktorá by označila z kultúrno-historického hľadiska hodnotné hroby v našom meste,
zatiaľ sa však v tejto veci nekonalo.
V mnohých obciach a mestách je zaužívané, že takýto problém riešia vytvorením
alternatívneho pohrebiska na mieste, kde síce pochovávanie nie je možné, zato je možnosť umiestnenia starých náhrobníkov. Takto by sa to mohlo riešiť aj v Želiezovciach,
napríklad na voľnej lokalite medzi domom smútku a plotom. Dúfajme, že samospráva v
novom zložení nájde aj na tento problém adekvátne riešenie. Ákos Csonka

Vznikla žiacka školská rada pri ZŠ

V Základnej škole, Mierová 67 v Želiezovciach vznikla v tomto školskom roku žiacka
školská rada. Jej členov tvoria zástupcovia jednotlivých tried. Na svojom prvom zasadnutí,
ktoré sa konalo 27. 10. 2014, bol zvolený výbor v zložení: predseda - Nikoleta Nagyová
z 9. A, podpredseda - Lea Somogyová z 9. B, tajomník - Alexandra Fuxhofferová zo 7.
A, pokladník - Kristína Michlová zo 7. B, zástupca pre styk s verejnosťou - Alžbeta Horváthová z 9. C, športový manažér - Viktória Laszabová zo 6. A, kultúrny manažér - Karin
Kecskésová z 8.A.
Poslaním žiackej školskej rady je reprezentovať žiakov tejto školy, zastupovať ich záujmy
vo vzťahu k vedeniu školy a zúčastňovať sa na organizovaní školských akcií. Počas svojho
krátkeho trvania sa jej členovia stihli podieľať na viacerých aktivitách, ako vítanie prvákov,
rozhlasová relácia ku Dňu študentstva 17. 11., príprava výstavy žiackych prác a projektov
v priestoroch základnej školy, príprava Mikuláša pre 1. stupeň a súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy. Fotografie z týchto aktivít si môžete pozrieť na webovej stránke školy
www.zszeliezovce.edupage.sk
Monika Zimovčáková

Mesiac úcty k starším si pripomenuli aj v Materskej škole v Mikule,
kde si deti nacvičili krátky kultúrny program. „Prvý rok sme organizovali oslavy sviatku úcty k starším. Myšlienka vznikla na základe
učebných osnov, keďže v deťoch pestujeme úctu nielen voči rodičom,
kamarátom a pedagógom, ale nezabúdame ani na starých rodičov, ktorí
sa v mnohých prípadoch podieľajú na výchove našich drobcov. Detičky v programe predviedli, čo sa za prvé dva mesiace naučili – básne,
piesne, riekanky a pozdravili svojich starých rodičov vlastnoručne napísanou básňou, piesňou a tančekom. Vystúpenie malo obrovský úspech,
pozvanie prijalo veľa starých rodičov a počas celého podujatia vládla
veselá atmosféra. Na záver detičky pozvali do tanca svojich starých
rodičov, spoločne si s nimi zaspievali a obdarovali ich vlastnoručne vyrobenými darčekmi,“ informovala o podujatí riaditeľka MŠ v Mikule
Margaréta Adamcseková.
(ik, foto: MŠ)

V poradí 92. Literárna kaviareň sa uskutočnila 5. novembra v Dome kultúry pod hlavičkou Mestskej knižnice, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a MO Matice slovenskej. Hosťami
podujatia boli spisovateľka a novinárka Magdaléna Lavrincová
a vojnový veterán a publicista Július Molitoris. Magdaléna Lavrincová predstavila svoju najnovšiu knihu s názvom Človek zomiera
dvakrát. Dielo prostredníctvom 90 príbehov opisuje udalosti Slovenského národného povstania, a to aj z takých uhlov, akým sa
autori príbehov z tohto obdobia doteraz vyhýbali. Niekoľko príbehov je venovaných aj osobám so želiezovskými súvislosťami. Július
Molitoris hovoril o príprave SNP a objasnil niekoľko zákulisných
informácií z toho obdobia. Zaujímavý bol jeho výklad o interpretácii SNP v jednotlivých obdobiach uplynulých 70 rokov.
(ik, foto: archív MsK)
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Odviezli pneumatiky, objavili sa nové
Improvizované zberné miesto odpadu
so stojiskom kontajnerov v lokalite za štadiónom pri Gaštanovej aleji bolo už pred vyše
rokom presunuté do areálu Regionálneho centra na zhodnotenie
biologicky rozložiteľných odpadov,
nachádzajúceho sa pri hlavnej ceste
smerom na Karolinu za železničným
priecestím. Presun kontajnerov bol
sprevádzaný masívnou informačnou kampaňou. Vďaka tomu väčšina obyvateľov mesta zmenu včas
zaregistrovala a pomerne rýchlo si
zvykla na nové, zabezpečené a strážené miesto areálu BRO, poskytujúce väčší komfort.
Ako to však vždy býva, nájdu
sa výnimky. Lokalita za štadiónom
bola vyčistená a opatrená upozornením
na zákaz vynášania smetí, napriek tomu sa tu
počas tohto obdobia úplne nepodarilo udržať konštantnú čistotu. „Problém spôsobuje
najmä uloženie starých pneumatík v lokalite
pri Gaštanovej aleji. Od minulého roka, keď
sa zberné miesto presunulo do zberného

dvora BRO, sme museli zabezpečiť odvoz
pneumatík už niekoľkokrát. Aj keď lokalitu
pri týchto príležitostiach vyčistíme, vždy sa

tam však objaví znova. Naposledy boli vyzbierané špecializovanou firmou v polovici
októbra, keď sa z tejto lokality odviezlo 5280
kg starých pneumatík,“ povedal Vojtech Kalló, pracovník referátu výstavby mestského
úradu. Začiatkom novembra sa tam opäť
objavilo niekoľko použitých pneumatík...

Odvoz a zhodnotenie opotrebovaných
pneumatík zabezpečovala košická firma
V.O.D.S. „Firma tieto pneumatiky recykluje,
získava z nich gumový granulát, z ktorého
sa vyrábajú napríklad gumené dlažby pre
športové, multifunkčné či detské ihriská.
V niektorých krajinách sa gumová drvina
pridáva do asfaltu pri budovaní povrchov
vozoviek, čo podľa skúseností prispieva
k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky
aj k ochrane životného prostredia a čo je
tiež podstatné, znižuje náklady na výstavbu a opravy ciest,“ informuje pracovníčka
referátu životného prostredia MsÚ v Želiezovciach Gabriela Bieliková. Dodáva, že
aj keď spoločnosť realizovala zber a odvoz
opotrebovaných pneumatík z nášho mesta
bezplatne v rámci projektu Recyklačného
fondu, vznik divokých skládok z tohto typu
odpadu je environmentálnou záťažou pre
mesto. Preto tam mesto plánuje opäť umiestniť fotopascu, pomocou nej odhaliť previnilcov a tak predchádzať vzniku ďalšej divokej
skládky.
(ik)

Vo výstavnej sieni Centra kultúry Junior usporiadal Oblastný výbor
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Leviciach v spolupráci s Jozefom Kanyukom výstavu jeho obrazov, zachytávajúcich
najmä hrôzy II. svetovej vojny a obete protifašistického odboja. Autor
žijúci a tvoriaci v Mikule aj touto svojou hodnotnou výtvarnou výpoveďou reprezentuje naše mesto, ZO SZPB,
MO JDS a MO MS, ktorých je aktívnym
členom. Výstavu jeho 46 obrazov za účasti
Komunálne voľby nám každé štyri roky ponúkajú možnosť na sebaurčenie, šancu na
predstaviteľov Oblastného výboru JDS
ovplyvnenie nášho osudu. Ďakujem všetkým voličom, ktorí sa volieb zúčastnili, že vďaka ich
a SČK, ako aj početných priateľov autora
dôvere, vyjadrenej prostredníctvom odovzdaných hlasov, budú mať Želiezovce nového priotvoril predseda OV SZPB Ján Hamar. Vymátora a obnovené mestské zastupiteľstvo. Považujem za dôležité, aby si primátor, mestské
zdvihol širokú spoločenskú aktivitu Jozefa
zastupiteľstvo aj mestský úrad vybudovali dobré vzťahy s obyvateľstvom, aby naše mesto
Kanyuka a jeho sociálne cítenie, prejavujúmalo vedenie založené na partnerstve, orientované na budúcnosť. Mojím cieľom je riešenie
ce sa v jeho každoročnej účasti na benefičproblémov, ochrana a presadzovanie verejného záujmu. Keďže mnohí z nás, nech sú to deti,
nej akcii Art for Help, pri zrode ktorej stál.
dospelí alebo ľudia v „najlepších rokoch“, majú kreatívne myšlienky, ktoré sú nášmu mestu
Aj v tomto roku venoval niekoľko svojich
prínosom, zabezpečím priestor na vzájomnú komunikáciu, na vytvorenie skutočnej komuobrazov, aby výťažkom z nich potešil na
nitnej práce a na prípravu a realizáciu malých projektov. Ďakujem vám za vaše hlasy, resp.
Vianoce deti zo sociálne slabých rodín
za dôveru voči mojej osobe, prejavenú takýmto spôsobom. Prajem vám požehnané vianočné
a vybraných seniorov z nášho okresu.
sviatky a šťastný nový rok!
Jozef Výboch,
S úctou: Diana Csicsmanová
predseda ZO SZPB
V pondelok 24. novembra bola v Dome kultúry otvorená zaujímavá
výstava. Mladá výtvarníčka Alexandra Abrahámovičová predstavila
svoje kresby v štýle pop-art. Výstavu tvorili portréty známych osobností.
(šh)

Poďakovanie
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Úspešné pokračovanie druhej etapy projektu
na Gymnáziu v Želiezovciach
Dopytovo orientovaný projekt „Kvalitné
vzdelávanie otvára žiakom bránu do sveta
práce“, vstúpil do svojej druhej polovice.
Po prvotných prípravách prichádza čas
na implementáciu získaných inovovaných
vzdelávacích materiálov a didaktických
prostriedkov do tvorivej praktickej podoby.
Súčasne s vybudovaním mobilného laboratória pre vyučovanie fyziky a doplnením
knižničného fondu sa realizuje modernizácia

vytvorené inovované vzdelávacie a študijné
materiály, zamerané na rozvoj jednotlivých
kompetencií a zručností žiakov, sa uplatňujú
vo forme metodických príručiek, digitálnych
učebníc, pracovných listov, náučných hier,
testov a prezentácií. Špecifický cieľ projektu
tak nadobúda reálnu podobu v aktívnych
výstupoch a v overovaní nadobudnutých
vedomostí a zručností žiakov priamo vo
vzdelávacom procese. Nové trendy a ino-

didaktických prostriedkov. Prestavba tradičnej školy na modernú si vyžiadala nielen
nové odborné publikácie, ale aj kvalitatívne
iný prístup učiteľov a nové moderné formy
vyučovania. Učitelia upustili od tradičných
foriem vyučovania a vytvorili podmienky
pre rozvíjanie vyšších kognitívnych schopností žiakov prostredníctvom rozvoja ich
kompetencií a zabezpečili prechod od faktografického učenia k rozvoju kľúčových kompetencií. Počas trvania projektu uskutočnili
didaktickú reformu zameranú na používanie
moderných vyučovacích stratégií a efektívnych foriem a metód vzdelávania. Realizácia
projektu zabezpečila vytvorenie dlhodobo
realizovaného moderného vzdelávacieho
programu, ktorý je podporený potrebným
materiálnym vybavením, didaktickými postupmi, novými znalosťami učiteľov a existujúcimi nástrojmi na jeho udržanie a trvalé
zlepšovanie. Pedagogickými pracovníkmi

vatívne vzdelávacie prostriedky poskytujú
žiakom možnosť získať kvalitnejší prístup
k vzdelávaciemu obsahu a informáciám.
Zmena tradičnej úlohy učiteľa, rôznorodosť
učebných zdrojov a nové organizačné formy
vyučovania, ktoré uprednostňujú spoluprácu žiakov, prispievajú k ich aktívnemu
učeniu sa zábavným spôsobom. Vytvára
sa priestor na sledovanie pokrokov v práci
žiakov učiteľom, s možnosťou rýchlej vzájomnej interakcie v uvoľnenejšej atmosfére
na vyučovaní. Žiakom sa otvára priestor
zapájať sa do poznávacieho procesu riešením úloh, dotvárať ho na základe získaných
vedomostí, schopností, skúseností a výsledky
aplikovať do praktickej podoby. Dôraz je
kladený na porozumenie, prirodzené osvojovanie si vedomostí, rozvoj predstavivosti
a tvorivosti. Vzdelávanie je orientované na
žiaka, ktorý preberá osobnú zodpovednosť
za svoje výsledky v učení. Implementáciou

Poďakovanie voličom

Chcel by som poďakovať občanom mesta Želiezovce za podporu
v komunálnych voľbách. Počet hlasov, ktoré som vo voľbách dostal,
ma mimoriadne potešil. Zároveň ma to zaväzuje k tomu, aby som
robil správne rozhodnutia a bol pre mesto užitočný. Konkrétnosti nebudem sľubovať, keďže som len jeden z 12 poslancov, okrem iných sa
však budem snažiť presadiť vznik veľkého detského ihriska v parku,
novej cyklotrasy, využiteľnej aj pre iné druhy športu, ako aj dosiahnuť
zlepšenie vzhľadu budov v meste.
Všetkým občanom mesta prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia a šťastia v novom roku.
Ladislav Sokol

komplexného inovovaného obsahu vzdelávacích produktov a prostriedkov v jednotlivých vyučovacích predmetoch získavajú
študenti reálnejší predpoklad na prijatie
na vysokoškolské štúdium a uplatnenie sa
vo svete práce. V súčasnosti sa uskutočňuje
priebežné monitorovanie nadobudnutých
vedomostí žiakmi, ktoré bude pokračovať až
do ukončenia jednotlivých etáp implementačného procesu. Od začiatku realizácie projektu
sa preinvestovalo 52.836 eur, do školskej knižnice pribudlo odborných publikácií a učebníc
v hodnote 34.524 eur, školenia v rámci vzdelávacích modulov „Digitálny obsah vzdelávania“ a „Žiacke projekty“ postupne absolvuje
jedenásť učiteľov. Záverečné overenie rozvoja
kľúčových kompetencií žiakov, vyhodnotenie
vzdelávacích aktivít a projektu ako celku, ako
aj informácia o miere úspešnosti a naplnenia
predstáv žiakov a učiteľov podieľajúcich sa na
realizácii projektu, bude predložená širokej
verejnosti po spracovaní a vyhodnotení cieľov
vzdelávacích aktivít v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Výsledky projektu budú
využívané v rámci regulárneho vzdelávacieho
procesu školy aj v ďalších rokoch po skončení
projektu. Nadväzujúcimi aktivitami bude
postupné uplatňovanie inovatívnych metód a
foriem výučby ďalších žiakov, vďaka čomu sa
zlepší pripravenosť žiakov na potreby spoločnosti založenej na znalostiach, skúsenostiach,
zvýši sa úroveň kľúčových kompetencií a súlad s potrebami ďalšieho štúdia. Realizácia
projektu, náročná po odbornej, organizačnej
aj administratívnej stránke, vďaka manažérskemu tímu, schopným a tvorivým pedagógom prináša svoje prvé ovocie. Ďakujeme.
Gymnázium Želiezovce

Novembrové vystúpenia
Miešaného zboru

Spevokol vystúpil počas novembra na
troch podujatiach. Dňa 15. 11 sa zúčastnil
V. stretnutia speváckych zborov na Gemeri
v Rimavskej Sobote. Keďže mesto dokázalo
želiezovský zbor podporiť len zabezpečením priestorov na nácvik, zbor sa dostal do
takej finančnej situácie, že mohol cestovať
na podujatie len v prípade, ak by organizátori zabezpečili cestovné. Nakoniec sa
našlo riešenie: Miešaný zbor Hlas Zobora
z Kolíňan ponúkol, aby sme na stretnutie
cestovali spoločným autobusom. 29. novembra sa v Bátorových Kosihách konalo
prvé stretnutie speváckych zborov za účasti
6 spevokolov. Organizátori v oboch prípadoch žiadali okrem klasickej hudby aj iné
žánre, čo v prípade nášho zboru nerobilo
problém. Dňa 30. novembra slávila základná organizácia Csemadoku 65. výročie
svojho vzniku. Jedným z účinkujúcich bol
aj Miešaný zbor F. Schuberta.
(hg)
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Viete o jazdeckom dvore?
Želiezovce sú malá „obec“, kde, ako sa
hovorí, každý vie všetko o každom. Možno ale nie všetci vedia, že v Želiezovciach
máme Jazdecký dvor Mária, ktorý nájdete
na Ružovej ulici. Ako už z názvu vyplýva,
chovajú sa tu prevažne kone, ale aj ovce,
hovädzí dobytok, hydina, psy aj mačky.
Momentálne je tu ustajnených 7 koní,
na ktorých si má možnosť zajazdiť každý
návštevník jazdeckého dvora, ktorý má
dostatočnú odvahu. Deti aj dospelí majú
možnosť naučiť sa tu kompletnú starostlivosť o kone, od čistenia cez sedlanie,
kŕmenie až po ich ustajnenie. Jazdí sa tu
westernový štýl.
Počas letných prázdnin sa v jazdeckom
dvore organizujú detské jazdecké tábory.
Deťom sa tu veľmi páči, pretože sú celý
deň v prírode a zamestnané starostlivosťou o zvieratá.
Jazdci s koníkmi sa úspešne zúčastňujú
rôznych súťaží v okolí. V jazdeckom dvore
sa preteky vo westernovom jazdení detí prvýkrát organizovali koncom augusta 2014.

I keď nám počasie veľmi neprialo, deti sa
nevedeli dočkať, kedy vysadnú na koníka.
Veková kategória jazdcov bola v rozmedzí

Športové výsledky gymnazistov
Dňa 28. 11. 2014 absolvovali žiaci a žiačky našej školy obvodné kolo v stolnom tenise, ktoré sa konalo v Leviciach na Gymnáziu
sv. Vincenta de Paul. Po jednom víťazstve
nad Obchodnou akadémiou v Leviciach a
jednej prehre s Gymnáziom sv. Vincenta de
Paul Levice obsadili 2. miesto a tesne nepostúpili do okresného finále. Ďakujeme im za
reprezentáciu školy a veríme, že budúci rok

bude úspešnejší.
Zloženie družstva žiakov: Patrik Hrnčiar,
Adam Majtán, Daniel Mihók, Lukáš Rupek.
Dňa 21. 11. 2014 sa uskutočnilo obvodné
kolo vo futsale, kde žiaci našej školy obsadili
2. miesto. Po jednom víťazstve nad SOŠ PaSV
Levice 8:4 a jednej prehre so SPŠ Levice 5:3
naši chlapci nepostúpili do okresného finále.
Ďakujeme im za reprezentáciu školy.
Zloženie družstva: Dean Páchnik, Adam Majtán, Lukáš Rupek,
Roland Hutai, Marko Šafár, Juraj
Klenko, Dávid Klenko, Gabriel
Gyurcsek, Lukáš Kuruc, Marián
Nagy, Jakub Merva. Zloženie
družstva dievčat: Karin Babinská, Rebeka Hrncsjárová,
Monika Melichová, Lenka Mesárošová.
(gymzeliezovce.edupage.org)

Želiezovský šach
IV. liga B12
MŠK Elithaus Šahy – ŠK TJ SLOVAN Želiezovce A 3:5
ŠK TJ SLOVAN Želiezovce A – KŠC
Komárno D 31⁄2:41⁄2
ŠK Dvory nad Žitavou A – ŠK TJ
SLOVAN Želiezovce A 6:2
Najlepšími hráčmi želiezovského
A družstva sú Jozef Kovács, Róbert
Polcsák a Jozef Kakacska.
(ik)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dvory n/Žitavou A
Bašta N. Zánky B
KŠC Komárno C
KŠC Komárno D
Dvory n/Žitavou B
MŠK Elithaus Šahy
Želiezovce A
Svätý Peter A
OŠKA P. Ruskov

4
3
4
3
4
4
3
4
3

4
3
2
2
1
1
1
1
0

0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
0
3
3
2
3
3

12
9
7
7
3
3
3
3
0

26.0
19.0
19.5
16.5
13.0
11.0
10.5
8.5
4.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

od dvoch do sedemnásť rokov. Všetci pretekali v dvoch westernových disciplínach:
trail a horsemanship. Starší a skúsenejší
absolvovali aj disciplínu pleasure. Na prvý
ročník pretekov bola účasť pretekárov
i divákov veľká. Za úžasné výkony boli
deti odmenené medailami a vecnými cenami, na ktoré boli právom hrdé. (Krátky
film o Jazdeckom dvore Mária si môžete
pozrieť tu: http://www.youtube.com/
watch?v=yJrZiaV4fZg)
Jaroslava Kovácsová

FUTBAL
IV. liga – dospelí –juhovýchod
Želiezovce – Veľké Lovce 1:0 (1:0)
Vavrík
Želiezovce – Dvory n/Ž.
1:3 (1:1)
Rotík T.
IV. liga – dorastenci – juhovýchod
Želiezovce – Kost. Kračany 1:3 (1:2)
Páchnik D.
Želiezovce – Hurbanovo
8:1 (3:1)
Páchnik D. 4, Pásztor D. 3, Torač P. 1
III. liga – starší žiaci – juh
Želiezovce – Gabčíkovo
2:3 (2:2)
Pastorok R. 2
Veľký Meder – Želiezovce 0:4 (0:3)
Čík T. 2, Burin D. 2
III. liga – mladší žiaci – juh
Želiezovce – Gabčíkovo
0:10 (0:7)
Veľký Meder – Želiezovce 9:1 (5:1)
Dudáš D.
(nzf)
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Vianočné recepty
Kapor na cesnaku
Suroviny:
Kapor (1,5 kg), 15 strúčikov cesnaku, soľ, 1 lyžička drvenej rasce, maslo, 2 plátky tvrdého syra, petržlenová vňať
Postup:
Očisteného kapra osolíme, potrieme drvenou rascou z
vonku aj z vnútra (tam dáme aj vňať) a uložíme ho do
pekáča vymasteného maslom. Pod kapra i vedľa neho
dáme nahrubo nakrájaný cesnak. Pečieme asi pol hodiny, podľa potreby podlejeme vodou. Potom kapra pokryjeme dvomi plátkami syra a ešte asi 10 minút prudko
zapečieme pod grilom. Porcie kapra prelejeme šťavou a
obložíme kúskami cesnaku a podávame so zemiakmi a
zeleninovým šalátom.
Americké koláčiky (podľa Woodyho Allena)
V tomto recepte nemôžete nič pokaziť!
Suroviny:
300 g hladkej múky,
štipka soli,
čajová lyžička prášku do pečiva,
2 vanilkové cukre,
200 g masla (alebo HERA),
75 g arašidového masla (nič sa nestane ak ho dáte trochu
viac)
175 g práškového cukru
1 vajíčko
250-300 g mletých orechov
Postup:
Všetko zmiešame spolu, vznikne nám mäkké nelepkavé
cesto. Dáme ho na chvíľu do chladničky. Potom ho vyvaľkáme na hrúbku cca 0,8-1 cm. Povykrajujeme a pečieme
cca 12 minút na 170 C. Koláčiky ostanú dlho mäkké
(teda neostanú, lebo sa zjedia skôr ako si myslíme...:))
To arašidové maslo dáva koláčikom výbornú príchuť.
Kto má rád korenené, odporúčam pridať do cesta trochu
škorice.

65 rokov Csemadoku
Členovia a sympatizanti Miestnej organizácie Csemadoku v Želiezovciach si koncom novembra pripomenuli
65. výročie založenia kultúrnej organizácie. „Že nás je
tak veľa pri tejto jubilejnej príležitosti znamená, že za
nami sú roky bohaté na udalosti a že sme na dobrej ceste
za zveľaďovaním maďarského povedomia a našej kultúry,“ vyhlásil predseda MO Peter Batár. 65-ročnú históriu želiezovského Csemadoku predstavil zaujímavou
prezentáciou Ján Gunyics. Predsedníctvo organizácie
odmenilo členov, ktorí v uplynulom období zohrali v jej
živote rozhodujúcu úlohu, najmä predsedov organizácie,
ale aj ďalších, ktorým za obetavú prácu môže byť kultúrne založené obyvateľstvo mesta vďačné. V mimoriadne
pestrom kultúrnom programe vystúpili žiaci ZŠ a Gymnázia J. A. Komenského s VJM, Miešaný zbor F. Schuberta a tanečný súbor Kincső. Na podujatí sa zúčastnil
aj novozvolený primátor Ondrej Juhász, ktorý vysoko
hodnotil hodnotnú činnosť Csemadoku. Vyhlásil, že
organizácia sa aj v budúcnosti bude môcť spoliehať
na podporu mesta, keďže svojou činnosťou obohacuje
miestny kultúrny život.
Ákos Csonka

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek

14. 11. András Tóth Kurucz, 15. 11. Zoe Vargová, 4. 12. Alex Božik, 5. 12.
Tomáš Kišš, 9. 12. Lea Beníková (všetci Želiezovce)

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

22. 11. Marek Imrece (Handlová) – Zuzana Vargová (St. Hrádok)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Alžbeta Hlavnyová02. 12.
Tibor Mihálka
13. 12.
Hana Molnárová 05. 12.
Darina Polková
07. 12.
Mária Vargová
07. 12.
60
Anna Fejesová
Alžbeta Kováčová
Gabriel Ottmár
Ladislav Pukša

17. 12.
17. 12.
01. 12.
04. 12.

Ľudovít Zólyomi

05. 12.

70
Alžbeta Kötelešová04. 12.
Július Nagy
06. 12.
Jozef Petrovics
Matej Terem

06. 12.
14. 12.

80
Mária Tóthová

22. 12.

Opustili nás – Elhunytak

14. 11. Dušan Ličko (Želiezovce, 85 r.), 21. 11. Mária Krahulecová (Sikenica,
97 r.), 23. 11. Anna Hrnčiarová (Želiezovce, 84 r.), 28. 11. Mária Černáková
(Bielovce, 82 r.), 5. 12. Stanislav Blaho (Želiezovce, 86 r.)

Z tvorby žiakov ZŠ Želiezovce

Zub času

Kde bolo, tam bolo, žil jeden kráľ Čas. Mal krásne dcéry. Najstaršia
sa volala Časomerka, stredná Sekunda a najmladšia Digitálka. Jeho žena,
kráľovná Fauna mala veľmi rada zvieratá. Jedného dňa Fauna povedala Časovi, že by chcela ísť na výlet časom a vidieť zvieratá vo všetkých obdobiach.
V praveku videli mamutov. Tak prešli celé obdobia. Nakoniec išli do súčasnosti
a prvýkrát videli ZOO. Fauna mala veľmi rada žirafy. Hneď k nim utekala,
potkla sa a vylomila si zub. Fauna bolesť necítila, pretože bola začarovaná.
Zub zatiaľ spadol do kanála a prúd vody hod odniesol ktovie kam. Fauna už
chcela ísť domov, no keď ich kráľ chcel odčarovať naspäť, nedokázal to, pretože niečo chýbalo, a to Faunin zub. Každý sa začal prehliadať, či mu niečo
nechýba. Keď sa Čas zahľadel na Faunu, zbadal, že jej chýba zub. Začali ho
hľadať a zbadali v kanáli niečo biele. Bol to jej zub. Mrežu odmontovali a zub
vytiahli. Všetci sa šťastne vrátili domov.
Ema, Kristína, Kristína, 5. A
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Zmena otváracej doby
Mestský úrad Želiezovce oznamuje obyvateľom mesta, že prevádzka Regionálneho centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu na ul. Kpt. Nálepku mení svoju otváraciu
dobu od 11.11.2013. Počas zimných mesiacov bude prevádzka
otvorená v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. a v sobotu
od 9.00 do 14.00 hod.
Nyitvatartás-módosítás
A Zselízi Városi Hivatal tájékoztatja a lakosokat, hogy a Nálepka
százados utcában a vasúti átjáró mögött található biohulladékhasznosító regionális központ 2014. november 1-jétől módosított
nyitvatartással üzemel. A téli hónapok során a központ munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között, szombatonként reggel 9:00-től
délután 14:00 óráig tart nyitva.
Predám pianino zn. Petrof, naladené, veľmi zachované. Cena doho(14-24)
dou. Tel. č. 036/772 21 68
Predám 3-izbový byt s garážou. Tel. 0905 969 174

(14-16)

Spomienka

Kto ju poznal, ten si spomenie
kto ju miloval, nikdy nezabudne.

Máriu Jamriškovú, rod. Pozsgai

Navždy zostane v našich srdciach
Manžel, syn s rodinou

(14-25)

S hlbokým zármutkom v srdci
spomíname pri druhom výročí jej smrti
dňa 22. decembra na

Spomienka

(14-28)

Dňa 14. 12. uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil
najdrahší syn, vnuk, synovec a bratranec
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina

(14-26)

Romanko Horváth.

Kníhkupectvo Mestskej knižnice v Želiezovciach bude mať otváracie hodiny kvôli vianočným sviatkom rozšírené, a to 20. decembra
v sobotu od 8.00 do 12.00 hod., 21. decembra v nedeľu od 8.00 do
12.00 hod.
A városi könyvtár a karácsonyi ünnepek előtt módosított nyitvatartásban várja látogatóit: december 20-án, szombaton 8:00-tól 12:00
óráig, december 21-én, vasárnap 8:00-tól 12:00 óráig.

(14-27)

VIANOČNÉ PRÍBEHY Z PODKROVIA
Cena 8,27 €
Bratislava, Svojtka 2014.
Najkrajší stromček, Štedrý večer,Poníkov zvonček a ďalšie príbehy,
ktoré otvárajú detské srdiečka láske. Nádherné ilustrácie.
BABIČKINA VIANOČNÁ KUCHÁRKA
Cena 12,25 €
Bratislava, Príroda 2014.
Labužnícka oslava Vianoc a rodinných tradícií v 362 receptoch s ilustráciami. Aj ďalšie kuchárske knihy môžu byť Vaším darčekom pod
stromčekom.
Byrneová L.: LÁSKA Z NEBIES
Cena 9,99 €
Bratislava, Ikar 2014.
edinečný pohľad na lásku- anjeli mi hovoria,že láska je najmocnejšia
sila na svete.Je hodnota, pre ktorú sa oplatí žiť. Pekné čítanie cez
vianočné sviatky.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

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

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

KARÁCSONYRA SZERETETTEL
Ár: 4,95 €
Budapest, Pannon 2014.
Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában.
Szép ajándék a karácsonyfa alá.
Santhos, J. R.: A 632-es KÓDEX.
Ár 12,58 €
Budapest, Kossuth 2014.
A rejtélyes üzenetet egy idős történész hátrahagyott papírjai között
találták. A regény érdekes információval szolgál Kolumbuszról és
koráról, rendkívüli befejezéssel.
TENTE, BABA,TENTE
Ár 7,60 €
Budapest, Pannon 2014.
Altatóversek és mondókák, és további karácsonyi mesék könyvesboltunkban. Könyv nélkül nincs karácsony!
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Ismerik a Mária lovardát?
Zselíz egy kis „település”, ahol – mint
mondják – mindenki tud mindenkiről.
Lehet azonban, hogy nem mindenki tudja,
hogy Zselízen a Rózsa utcában van egy Mária nevű lovarda. Mint ahogy az a névből
következik, többnyire lovakat tenyésztenek
itt, de vannak itt juhok, szarvasmarha, baromfi, kutyák és macskák is. Jelenleg hét ló
van az istállókban, amelyeket a látogatók
közül bárki meglovagolhat, ha van elég
bátorsága hozzá. A gyerekek és a felnőttek
számára lehetőség nyílik itt megismerkedni a lótenyésztés egyes tevékenységeivel
a csutakolástól kezdődően a nyergelésen
keresztül egészen az etetésig és istállóztatásig. A lovardában westernlovaglás folyik.
A nyári szünetekben lovas gyerektáborokat tartanak a lovardában. A gyerekek
nagyon kedvelik ezeket a foglalkozásokat,
mert egész nap a szabadban vannak, és
gondoskodhatnak az állatokról.
A lovasok sikeresen vesznek részt
a környéken rendezett versenyeken. A
lovardában első alkalommal 2014. augusztus végén rendeztek gyerekek számára
westernlovagló-versenyt. Bár az időjárás

nem igazán kedvezett a rendezvénynek,
a gyerekek alig bírták kivárni, mikor ülhetnek végre lóra. A lovasok mezőnyében
kettőtől 17 éves korig voltak versenyzők.
Mindannyian két számban versenyeztek:

Összmagyar Nemzeti
Diákbajnokság

Meliska Gabriella, a zselízi alapiskola IX. A osztályos tanulója a X. Összmagyar Nemzeti
Diákbajnokságon Pécsett sakkban az általános iskolás lány kategóriában kiválóan szerepelt,
és az előkelő 3. helyen végzett.
2014. november 14–16. között immár 10. alkalommal rendezték meg az Aranycsapat Alapítvány és a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. közös szervezésében az Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság fedett pályás versenyeit Pécsett. A három napos rendezvényen a házigazda pécsi sportolók mellett a Kárpát-medence szinte valamennyi külhoni magyarlakta régiója képviseltette
magát. Érkeztek tanulók és felkészítő tanárok Erdélyből, Délvidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról
és Őrvidékről. A résztvevők a pénteki megnyitót követően szombaton és vasárnap négy sportágban – birkózás, sakk, asztalitenisz, kézilabda –, valamint irodalmi-történelmi vetélkedőben
mérték össze tudásukat két korosztályban.
Az ünnepélyes eredményhirdetést megtisztelte jelenlétével Schmitt Pál, korábbi köztársasági elnök, kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó. A Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli
elnöke kiemelte, milyen fantasztikus dolog, hogy a nemzet együvé tartozása e téren, a sport
által is megvalósult.
(alapiskolazseliz.edupage.org)

Zselízi sakk
IV. liga B12
MŠK Elithaus Šahy – ŠK TJ SLOVAN Želiezovce A 3:5
ŠK TJ SLOVAN Želiezovce A – KŠC
Komárno D 31⁄2:41⁄2
ŠK Dvory nad Žitavou A – ŠK TJ
SLOVAN Želiezovce A 6:2
A zselízi csapat legjobb játékosai:
Kovács József, Polcsák Róbert és Kakacska József.
(ik)

trail és horsemanship, az idősebbek és tapasztaltabbak kipróbálhatták a pleasuret
is. A verseny első évfolyama iránt nagy
volt az érdeklődés mind a versenyzők,
mind pedig a nézők részéről. Nagyszerű
teljesítményükért a gyerekeket érmekkel
és tárgyi jutalmakkal jutalmazták, amikre
joggal voltak büszkék. (A Mária lovardáról készült rövidfilmet megtekinthetik
az interneten is: http://www.youtube.com/
watch?v=yJrZiaV4fZg)
Jaroslava Kovácsová
LABDARÚGÁS
IV. liga – felnőttek–délkelet

Želiezovce – Veľké Lovce
Vavrík
Želiezovce – Dvory n/Ž.
Rotík T.

Dvory n/Žitavou A
Bašta N. Zánky B
KŠC Komárno C
KŠC Komárno D
Dvory n/Žitavou B
MŠK Elithaus Šahy
Želiezovce A
Svätý Peter A
OŠKA P. Ruskov

4
3
4
3
4
4
3
4
3

4
3
2
2
1
1
1
1
0

0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
0
3
3
2
3
3

12
9
7
7
3
3
3
3
0

26.0
19.0
19.5
16.5
13.0
11.0
10.5
8.5
4.0

1:3 (1:1)

IV. liga – iúsági csapat – délkelet

Želiezovce – Kost. Kračany 1:3 (1:2)
Páchnik D.
Želiezovce – Hurbanovo
8:1 (3:1)
Páchnik D. 4, Pásztor D. 3, Torač P. 1
III. liga – diákok – dél

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1:0 (1:0)

Želiezovce – Gabčíkovo
Pastorok R. 2
Veľký Meder – Želiezovce
Čík T. 2, Burin D. 2
III. liga – tanulók – dél

Želiezovce – Gabčíkovo
Veľký Meder – Želiezovce
Dudáš D.

2:3 (2:2)
0:4 (0:3)

0:10 (0:7)
9:1 (5:1)
(nyf)
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Az önkormányzati választások négyévente lehetőséget nyújtanak az önrendelkezésre, saját sorsunk befolyásolásának
esélyére. Köszönöm az urnához járuló
választópolgároknak, hogy szavazataikkal
kifejezett bizalmuk jóvoltából az elkövetkezendő négy évben új polgármestere és
megújult képviselőtestülete lesz Zselíznek.
Fontosnak tartom, hogy a polgármester,
a képviselő-testület, a városi hivatal jó
kapcsolatot alakítson ki a lakossággal,
hogy városunknak partnerségen alapuló,
jövőorientált vezetése legyen. Célom a
problémák megoldása, a közérdek védelme és érvényesítése. Mivel sokunknak
van olyan kreatív gondolata – legyen az
gyermek, felnőtt vagy „szépkorú” –, ami
városunk javát szolgálja, teret biztosítok
egymás kölcsönös meghallgatásának,
valódi közösségi munka létrehozásának,
kis projektek kivitelezésének és megvalósításának. Megköszönöm szavazataikat,
illetve az ilyen módon irányomba megelőlegezett bizalmukat. Kívánok Önöknek
áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet!
Tisztelettel: Csicsman Diana

Csupán kisebb
adóbevétel-növekedés
várható
A leköszönő polgármester szerint
az elkövetkező években nem várható az
adóbevételek jelentős mértékű növekedése. Mindezt az önkormányzat elmúlt választási időszakban elért eredményeinek
bemutatása alkalmából tartott októberi
találkozón mondta el a város pénzügyi
helyzetére irányuló kérdésre válaszolva.
Hozzátette: a részesedési adó 2009 óta
jelentősen csökkent, és az önkormányzat
a képviselőkkel egyetértésben nem folyamodott a helyi adók emeléséhez. Az 1,765
millió eurós részadó 2010-ben jelentősen,
1,396 millió euróra csökkent. Az ezt követő években a részesedési adó összege kissé
emelkedett, egészen az idei 1,633 millió
eurós szintig. „Ha semmi nem változik a
város bevételeit illetően, az elkövetkező
években nem várhatunk jelentős bevétel-növekedést, és saját forrásból a város
nagyobb beruházásokat nem tud majd
véghezvinni. Ha sikerül takarékoskodnia,
kisebb beruházásokat valósíthat meg”
– tette hozzá a volt polgármester. A jövő
évi költségvetés szerint a város 2015-ben
1,650 millió eurós részadó-bevételre számíthat. Ugyanebben az időszakban 266
ezer eurót kell városunknak a beruházási
hitelek törlesztésére fordítania.
(ik)

Egyre több hulladékot termelünk
Az egy lakosra jutó kitermelt hulladék az
utolsó 8 év számításait figyelembe véve évi
291,4 kg-ról 409,8 kg-ra nőtt. Erről is szó esik
a város idén jóváhagyott hulladékgazdálkodási programjában.
A 2011–2015-ös évre szóló hulladékgazdálkodási programot jelentős késéssel

vel folyamatosan csökken a lakosok száma, a
jövőben pedig az újrahasznosítás arányának
növelésével lehetne szinten tartani.
A program javasolja, hogy a város foganatosítson óvintézkedéseket a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében. Pl. 2015-ig
növelni kellene az újrahasznosítás arányát a
hulladék mennyiségének 35 százalékára, és csökkenteni kellene a szeméttelepre szállított biológiailag lebomló
hulladék mennyiségét az 1995-ös
évben elért érték 45 százalékára.
Hatékonyabbá kell tenni a szelektív
hulladékgyűjtést, gyűjtőhelyeket kell
építeni a biológiai hulladék szelektív
gyűjtésére, a nyilvánosságot nagyobb
mértékben kell bevonni tájékoztató,
művelődési és propagációs tevékenység segítségével. Míg a ruházat gyűjtését a városban 2012-ben bevezették,
a közeljövőben a hulladékgazdálkoÉv végén folytatódott az illegális szemétlerakatok likvi- dási program szerint gyűjtőtelepet
dálása. A legtöbbet a transzformátor állomással szem- kell létesíteni a játékok, a könyvek,
beni erdőben és Rozinán találtak. A szemétlerakatok a bútorok, az elektronikai eszközök
gyűjtésére, és támogatni kell a helyi
kialakulásának eseteit a rendőrség is vizsgálja.
vállalkozásokat a másodlagos nyersafogadták el, aminek magyarázata abban nyagok felhasználásában.
keresendő, hogy késett az állami program, Az idei költségvetésben a hulladékgazdálkodás
és emiatt Nyitra megye hulladékgazdálko- terén 250 ezer eurós kiadással számolnak, a
dási programja is, amire a városoknak kö- következő évben a költségvetés 258 ezer eurót
tődniük kell. A városi hulladékgazdálkodási terveznek erre a célra. A kiadások a hulladékprogram alkotóinak előrejelzése szerint az -elszállítás terén növekednek 145-ről 150 ezer
egy személyre jutó kitermelt hulladék idén euróra, valamint az illegális szemétlerakatok
425 kg-ra, jövőre pedig 441 kg-ra nő. A likvidálására az önkormányzat a tervek szerint
megnövekedett hulladéktermelés egyelőre a az idén felhasznált ezer euró háromszorosát
város kiadásaiban nem mutatkozik meg, mi- fordítja.
(ik)

Szíjjártó Jenő Magyar Örökség
Díjat kap
Szíjjártó Jenő, szlovákiai magyar zeneszerző,
népdalgyűjtő és karnagy volt. A második
világháború után a szlovákiai magyar kórusok karnagyok nélkül maradtak. Ennek
nem csupán az a magyarázata, hogy sokan
elestek a háborúban vagy koncentrációs táborokban pusztultak el, hanem az is, hogy az
élve maradottak többségét Magyarországra
telepítették, az itthon maradottaknak pedig
– lévén korábban kántortanítók – lehetetlenné tették a működését. Ezen a helyzeten
próbált segíteni Szíjjártó Jenő, amikor már
az ötvenes évek elején karnagyképzőket
szervezett, és – hosszú, fáradságos előkészítés után – néhány lelkes társával együtt épp
50 évvel ezelőtt létrehozta a Csehszlovákiai
Magyar Tanítók Központi Énekkarát. A
Központi Énekkar éléről azonban – politikai
okokból – néhány hónap után távoznia kellett. Nem említhetjük a NÉPES, az Iú Szívek
nevét sem az ő neve nélkül. Minden értékes
mozgalom indulásánál ott volt, számos művet írt a szlovákiai magyar kórusok számára.

Tevékenységét főleg halála után kezdték
ertékelni, díjainak többsége posztumusz
elismerés. Most a Magyar Örökség és Európa
Egyesület is úgy döntött, hogy a beérkezett
állampolgári javaslatok alapján megítéli a
Magyar Örökség kitüntető címet Szíjjártó
Jenő számára. Nekünk, zselízieknek, tudatosítanunk kell, hogy ebben nekünk is részünk
van. Hiszen Szíjjártó Jenő 1958-ban itt szervezte meg az első országos énekkari találkozót, amit később „nulladikra” számoztak át,
mert az igazi Első Országos Énekkari Találkozó 1961-ben volt Zselízen. Ezek emlékére
2008-ban és 2011-ben városunkban Szíjjártó
Jenő Kórusfesztivált rendeztünk, az utóbbin
helyszíni CD-felvétel is készült.
A díjátadó december 13-án lesz a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében;
a laudációt e sorok írója tartja. A díjat a
zeneszerző özvegye, Nagy Ilona veszi át dr.
Tóthpál Gyulától, a Kórusok Országos Tanácsának örökös díszelnökétől.
Horváth Géza
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Kávéház focis évzárással
A Zselízi Városi Könyvtár
93., idei utolsó Irodalmi Kávéházát november 13-án tartották a Magyar Házban. Az
est vendége Gazdag József, az
Új Szó leköszönő sportriportere volt, akivel Csonka Ákos
beszélgetett a labdarúgás
jelenlegi helyzetéről, kilátásairól, valamint a sportágat kártékonyan befolyásoló „bundázásról”, fogadási csalásokról.
A (nemcsak) hazai sportberkekben ismert szakújságíró
egy sor olyan összefüggésre
irányította rá a jelenlevők figyelmét,
amelyek megismerése nyomán már-már
kilátástalannak tűnhet a foci helyzete.
A futballmaffia globális térnyerése
és a fogadási csalások Gazdag József
szerint annyira átszőtték a sportágat,
hogy az a témában rendszeresen tájékozódó pesszimisták következtetéseit
is meghaladja. Előadása ennek ellenére pozitív üzenetet is hordozott; amíg
beszélünk a témáról, érdeklődünk és
megoldásokat keresünk, addig van
esély a sportág rákszerű megbetegedésének visszaszorítására. A több órásra
nyúlt előadás kötetlen beszélgetéssel
ért véget, amely során többek közt az
is elhangzott, hogy a leköszönő sportriporter tervei között a könyvírás is
szerepel. Erre máris mutatkozik igény,
hiszen a közönség soraiból többen is

jelezték: az Új Szóban való publikálásának befejeztével sem szeretnének
lemondani Gazdag József írásairól,
futballról szerzett információiról és
legfőképpen véleményéről.
(ik)

Köszönet választóimnak

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Zselíz
város lakosainak a helyhatósági választásokon
való támogatásukért. Szavazataim száma kellemesen meglepett. Ugyanakkor kötelez is arra,
hogy jó döntéseket
hozzak, hogy hasznos
képviselője legyek városunk lakosságának.
Nem szeretnék konkrét
ígéretekbe bocsátkozni,
hiszen csak egy vagyok a
12 képviselőből, annyit
viszont elmondhatok,
hogy többek közt támogatni szeretném egy nagy játszótér és egy új, többrendeltetésű kerékpárút létrehozását. Szeretném elérni a
városban található épületek állapotának javítását is.
Mindannyiuknak kellemes karácsonyi ünnepeket,
békés, boldog új évet kívánok.
Sokol László

A Franz Schubert Vegyeskar fellépései novemberben

A zselízi Franz Schubert Vegyeskar novemberben háromszor is közönség elé állt. 15-én
részt vett Rimaszombatban az V. Gömöri Kórustalálkozón. Mivel a kórust a legutóbbi
választási időszakban a város önkormányzata csupán a próbaterem használatával tudta
támogatni, a kórus olyan anyagi helyzetbe került, hogy ezt a fellépést csak úgy tudta vállalni,
ha a szervezők bebiztosítják a kórus utaztatását. A megoldás végül megszületett: a koloni Zobor
Hangja Vegyeskar is részt vett a fesztiválon, és felajánlotta, hogy közös autóbusszal utazzanak el a
kórustalálkozóra. November 29-én hat kórus részvételével szervezték meg Bátorkeszin az első kórustalálkozót. Mindkét alkalommal az volt a szervezők kérése, hogy a kórusok ne csak komolyzenei
művekkel lépjenek közönség elé. A zselízi vegyeskarnak ez nem jelenthetett gondot. November 30-án
tartotta a Csemadok Zselízi Alapszervezete a Csemadok megalakulásának 65. évfordulója alkalmából
szervezett ünnepélyt, amelynek egyik fellépője a Franz Schubert Vegyeskar volt.
–hg–

Elvitték a gumiabroncsokat, újak jelentek meg

A futballpálya mögötti, gesztenyefasor melletti területen felállított szemétgyűjtő konténereket már több mint másfél éve áthelyezték
a Karolinára vezető út melletti biohulladékértékesítő regionális központ területére. A
konténerek áthelyezését széleskörű
tájékoztató kampány kísérte. Ennek köszönhetően a lakosok többsége időben regisztrálta a változást,
és aránylag gyorsan megszokta az
új, őrzött, jobb körülmények közt
lévő helyet.
Mint ahogy az lenni szokott,
akadnak kivételek. A futballpálya
mögötti területet kitisztították, és
figyelmeztető feliratot helyeztek
el, hogy tilos kihordani a szemetet.
Ennek ellenére azóta sem sikerült
itt teljesen és hosszú távon fenntartani a rendet és tisztaságot. „A gondot az okozza, hogy elhasználódott
gumiabroncsokat hordanak ki
rendszeresen a gesztenyefasor melletti
területre. Tavalytól, amióta a gyűjtőhelyet
áthelyeztük a biohulladék-tároló udvarára,
már több ízben el kellett szállítanunk a gu-

miabroncsokat az említett területről. Bár a
területet minden ilyen alkalommal kitisztítjuk, újra ide hozzák az abroncsokat. Legutóbb
október közepén egy erre szakosodott cég
gyűjtötte be a kidobott abroncsokat innen,

összesen 5280 kilogrammot” – mondta el
Kalló Béla, a városi hivatal építésügyi osztályának munkatársa. Két hét múltán, november elején ismét megjelent néhány használt
gumiabroncs...

A használt abroncsok elszállítását és újraértékesítését a kassai V. O. D. S. cég végezte.
„A vállalat ezeket a gumiabroncsokat újrahasznosítja, gumigranulátumot nyer belőlük,
amiből pl. sportpályák, többrendeltetésű ill.
gyermek-sportpályák gumiburkolatát készíti
el. Néhány országban a gumitörmeléket az
útfelületeket borító aszfalthoz keverik, ami
a tapasztalatok szerint növeli a közlekedés
biztonságát, és a környezetvédelem szempontjából is előnyösebb megoldás. Az sem
elhanyagolható, hogy csökkenti az útépítés és
útjavítás költségeit” – tájékoztatott Gabriela
Bieliková, a Zselízi Városi Hivatal környezetvédelmi osztályának munkatársa. Hozzátette még, hogy bár a társaság városunkból
ingyenesen gyűjtötte össze és szállította el
a használt gumiabroncsokat az Újrahasznosítási Alap projektjének keretében, az ilyen
típusú illegális szemétlerakat környezetvédelmi teher. Éppen ezért a város a jövőben
ismét kamerát helyez el a területen, amelynek segítségével feltárná a szemetelők kilétét,
és így előzné meg az újabb illegális szemétlerakat alakulását.
(ik)

6

2014. december

Zselízi Hírmondó

Vidékfejlesztés határok nélkül
Az
Alsógaram-menti
Fejlesztési
Partnerség a Börzsöny—Duna—Ipoly
Vidékfejlesztési Egyesülettel egy közösen
megnyert LEADER nemzetközi pályázat
keretében megvalósuló projekt részeként

előadás-képzés-szaktanácsadás sorozatot
indított. A szeptemberben kezdődött és
egészen jövő év március végéig tartó oktatási
sorozat elsősorban a helyi őstermelőknek,
a vidékfejlesztésben, vidéki turizmusban
tevékenykedő érdeklődőknek nyújt
hasznos információkat a heti, ill.
kétheti rendszerességgel megvalósuló
szakmai napokon.
Az
eddig
megvalósult rendezvényeken
a
helyi
termékek
előállításában
és
marketingjében
használható innovációs elemekről, a
helyi rendezvények
– pl. falunapok, helyi ízek fesztiváljai
– szervezéséről, a termékek értékesítéséről
Az októberi Földi Kincsek Vásárán városunkat Balla Liliána képviselte, és a településmarketingről kaphattak az
aki saját kezűleg készített koszorúkkal mutatkozott be.
érdeklődők bővebb
foto: (borzsonyleader.hu)

Nagy erőkkel folyik az építkezés
A városközpontban épülő összkomfortos
lakások építése fokozott tempóban zajlik,
tekintettel az átadás szerződés szerinti közeledő határidejére. A kivitelező Innovia

vállalatnak az építkezést az év végéig kell
befejeznie, hogy a város győzze az Állami
Lakásfejlesztési Alaphoz (ÁLA) benyújtani

a hitelért folyamodó kérvényt, amelynek
beadási határideje 2015. január 15. Az Innovia K. beruházója és egyben kivitelezője
is az építkezésnek. A kész épületet a tervek

szerint a minisztériumi állami támogatásra,
valamint az ÁLA hitelére benyújtott kérvény
pozitív elbírálása esetén a város megvásárol-

tájékoztatást. A következő találkozókon
szó volt az értékesítési láncokról, az élelmiszerfogyasztási szokások változásairól,
az élelmiszerminőségi követelményekről
valamint a helyi piacok jogi szabályozásáról
is. A résztvevők prezentációk és rövidfilmek
révén jó vidékfejlesztési gyakorlatokkal is
megismerkedtek, majd műhelyvitában vettek részt a témában. Az oktatás széles palettáján a növénytermesztési és kertészeti termékek, valamint az állati eredetű termékek
feldolgozási technológiájának bemutatása is
helyet talált.
A következő rendezvényeken többek
közt a vidékfejlesztési pályázatok készítési és megvalósítási tapasztalatairól, a
fenntartható vad- és erdőgazdálkodásról,
az eladói képességek fejlesztéséről, a házi és
kisüzemi termelésről, az élelmiszer-előállítás
egyes elemeiről, valamint a biotermelésről
és marketing-kommunikációs eszközök
alkalmazásáról szerezhetnek részletesebb
tájékoztatást. A képzést egy nemzetközi
konferencia zárja.
„A képzés ingyenes, és az érdeklődők
nemcsak az egész sorozaton, hanem – érdeklődési körüktől függően – egyes eseményein is részt vehetnek. Az eddigi rendezvényeket mérsékelt érdeklődés kísérte, a környékünkről többen csak egy-egy, számukra
érdekes szakmai napra jöttek el Letkésre.
Vannak azonban néhányan, akik szinte az
összes találkozón részt vettek. Ők nagyon
sok újat tanulnak, és minden alkalommal
lelkesebbek” – mondta el Melczer Júlia, az
Alsógaram-menti Fejlesztési Partnerség
munkatársa.
A képzés-sorozatot színesítette az
októberben Földi Kincsek Vására néven,
Letkésen megtartott fesztivál, amelyen
helyi termékeket kínáló, a határ mindkét
oldaláról érkezett árusok és kézművesek
vettek részt. A rendezvény sikerén felbátorodva a projektben együttműködő felek
adventi vásárt hirdettek meg december
13-ára, amely (lapzárta után) szintén Letkésen, a Földi Kincsek Vására Piactéren
valósult meg.
(ik)
ja, és a létesítményt bérházként üzemelteti a
jövőben.
A Sacher utca déli oldalán levő családi házak
és a tűzoltóállomás közti területen három
háromszintes lakóház épül 12 lakással,
összesen tehát 36 új lakás. Az egy-, két- és
háromszobás lakások 35–60 négyzetméter
kiterjedésűek lesznek. A házak körül 66
parkolóhelyet létesítenek. Karol Lichtner,
építésvezető szerint az építkezést határidőre
befejezik, de fontos, hogy az időjárás is kedvezzen. December elején átlagosan 24-30
ember dolgozott naponta az építkezésen.
(ik)
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65 éve őrzik a lángot Zselízen
Ünnepélyes keretek közt emlékeztek meg
a kultúrházban a Csemadok fennállásának
65. évfordulójáról. „Az, hogy ilyen ünnepélyes keretek közt, ennyien köszönthetjük
fel a Csemadok Zselízi Alapszervezetét, azt
jelenti, hogy eseménydús esztendők állnak
mögöttünk és továbbra is jó úton haladunk
magyarságunk és kultúránk éltetése terén”
– mondta el köszöntőjében Batár Péter, a
helyi alapszervezet elnöke.
Az ünnepélyes ceremónián Gunyics János
mélyrehatóan, ám csakugyan a teljesség
igénye nélkül mutatta be fotókkal színesített
prezentációjában az zselízi Csemadok elmúlt
65 évének jelentősebb mozzanatait.
A szervezet elnöksége oklevéllel tüntette ki
mindazokat, akik az eltelt időszakban meghatározó szerepet töltöttek be a szervezet életében. Elismerésben elsősorban azok részesültek, akik elnöki vezetésükkel elöl járva formálták a 65 év eseményeit. De kitüntetésben
részesültek azok a tevékeny tagok is, akiknek
ugyan nem elnökként, de áldozatos munkásságukért szintén módfelett hálás lehet Zselíz
és a régió kultúrabarát közönsége.

Ha pedig kultúrateremtésről volt szó, magáról az ünnepségről sem hiányozhatott
kultúrműsor. Természetesen elsősorban
olyan produkciók kerültek
ezúttal is színpadra, amelyek
maguk is szorosabban vagy
lazábban, de kötődnek a
Csemadok munkásságához.
Így a megszokottnál is színesebb műsorkavalkádhoz
hozzájárultak az alapiskola
és a Comenius Gimnázium
diákjai, vagy például a nagy
múltú Franz Schubert Vegyeskar és a messze földön
híres Kincső Néptáncegyüttes is. Az ünnepség záróakkordjaként végül számos
olyan énekes szórakoztatta
nótagyűjteményével a nagyérdeműt, akik
életük során szintén aktívan végigkísérték
a Csemadok munkáját.
Az ünnepségen tiszteletét tette Juhász
András, Zselíz újonnan megválasztott polgármestere is, aki köszöntőjében szintén

„Hol sírjaink domborulnak”
Kegyeletsértőnek is beillő felszólító cédulák jelentek meg a
zselízi temetőben, azokon a sírokon, melyeknek az ún. bérleti
díja tetemesebb ideje nincsen
rendezve. A temetőlátogatók
körében a cédulák nagy felháborodást váltottak ki, hiszen sok
esetben impozáns, helytörténeti
szempontból értékes és jelentős
sírhelyekről van szó.
A temetőt fenntartó cég – akit
az utóbbi időkben egyre több

kritika ér, sőt forrásaink szerint
már a Városi Hivatalhoz is intéztek ellenük panaszt – azzal érvel,
hogy a temető vészesen közelít
maximális befogadókészségének
eléréséhez, ezért szükséges a régi
elhanyagolt és gondozatlan sírokat felszámolni, hogy helyükön
újak létesülhessenek.

A városi önkormányzat korábban már foglalkozott a
problémával, ám megoldás
mindmáig nem született.
Felvetődött az igénye egy
történészekből álló szakbizottság felállításának, akik
majd kijelölik azokat a sírköveket, melyek kultúrtörténeti szempontból értéket
képviselnek, ám erre még
nem került sor.
Több településen bevett
szokás, hogy ezt a problémát egy alternatív sírkert
kialakításával oldják meg,
olyan helyen, ahol ugyan

méltatta a Csemadok értékteremtő munkásságát. Egyben biztosította is a jelenlévőket:
elkötelezett afelől, hogy a civil szervezet a

jövőben is számíthat a város támogatására,
hiszen az a széleskörű tevékenység, amit
kifejt, az Zselíz számára pótolhatatlan értékű, és nagymértékben gazdagítja a kisváros
kulturális életét.
Csonka Ákos

temetkezés nem lehetséges, de a
régi fejfák kiállítására lenne mód.
Ez akár Zselízen is megoldható
lenne például a ravatalozó és a
kerítés közötti üres területen.

Remélhetőleg az újonnan megválasztott önkormányzat erre a
problémára is adekvát megoldást
tud majd találni.
Csonka Ákos

Az idősek iránti tisztelet hónapjáról megemlékeztek a mikolai óvodában is, ahol a gyerekek egy rövid kultúrműsort gyakoroltak be. „Először
rendeztünk az idősek hónapja alkalmából ünnepséget. Az ötlet a tantervekből ered, hiszen a gyerekeknek nemcsak a szüleiket, barátaikat és
tanítóikat kell tisztelniük, hanem a nagyszülőket is, akik gyakran részt
vesznek nevelésükben. A gyerekek műsorukban bemutatták, mit tanultak a tanév első két hónapjában – verseket, dalokat, mondókákat, majd
nagyszüleiket énekkel és tánccal köszöntötték. A fellépésnek nagy sikere
volt, a meghívást sok nagyszülő elfogadta, és az ünnepségen vidám hangulat uralkodott. A műsor végén a gyerekek táncba hívták nagyszüleiket, közösen énekkel és a saját kezűleg készített ajándékokkal lepték meg
őket” – tájékoztatott a rendezvényről Adamcsek Margaréta, az óvoda
igazgatónője.
(ik, foto: óvodai archívum)
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Zselíz gazdasági kondícióját (is) értékelték.
Elégségest kaptunk (I.)
Azzal a céllal, hogy javítsanak a lakosok
tájékozottságán a községi, városi és megyei
önkormányzatok pénzügyi stabilitását illetően, és hozzájáruljanak ahhoz, hogy a lakosok nyomást gyakorolhassanak az önkormányzatok gazdálkodásának javítására, az
INEKO gazdaságkutató intézet néhány éve
rendszeresen megvizsgálja a városi, községi
és kerületi önkormányzatok gazdasági eredményeit. Ennek keretében minden évben
vizsgálja az önkormányzatok gazdálkodását,
és a választott módszertan egyes kritériumai
szerint értékeli pénzügyi kondíciójukat.
A városi, községi vagy kerületi önkormányzat gazdasági helyzete arról tanúskodik, hogy
milyen mértékben tartható a gazdálkodás,
és hogy az adott városi, községi vagy kerületi
önkormányzatnak okoz-e problémákat. A
gazdasági kondíció egy 0-tól
(legrosszabb) 6-ig (legjobb)
terjedő szám. Az évtől függetlenül, a pénzügyi stabilitás
öt kiválasztott indikátorának
kombinációjával számítják
ki: az adósság mértéke, az
adósságszolgálat nagysága,
a 60 napja lejárt kifizetetlen
számlák összege, a pillanatnyi likviditás, vagyis a rendelkezésre álló
pénzmennyiség nagysága és a mérleg, vagyis
a bevételek és kiadások közti különbség.
Ilyen kritériumok szerint Szlovákiában
2013-ban a legjobban gazdálkodó város
Kysucké Nové Mesto, a maximális hatból
5,6-os értékelést ért el. A legrosszabban
Myjava teljesített, csak 2,5-ös az értékelése.
Környékünkről az első 15-ben végzett Párkány, 5,3-as értékkel.
Zselíz város a 138-as listán a 107. helyen
végzett, 3,8-as értékeléssel. Az említett mutatók közül a legjobban a lejárt határidejű
kifizetetlen számlák tekintetében teljesített,
amiben 6 pontot ért el, a legrosszabb helyzet a
pillanatnyi likviditásban van, amit 1,2 ponttal
értékeltek. A mérleg Zselízen 3,8 pontot ért el,
az adósságszolgálat 3,4-et, a város adóssága
pedig 4,3-as értékelést kapott.

általános és a tőkeszámla szempontjából,
összességében. Arról tanúskodik tehát, hogy
hogyan képes az önkormányzat fedezni
kiadásait (az önkormányzat működését) és
a tőkekiadásokat (a vagyon
gyarapítása) az általános bevételekből (pl. az adókból)
és a tőkebevételekből (pl. a
vagyon eladásából).
2. Adósságszolgálat – 17,2%
(az SZK községeinek átlaga
6,5%)
A mutató arról tájékoztat,
hogy milyen magasak az
önkormányzat kiadásai az adósságkezelést illetően. Ha a község (megye) adósságszolgálata

0%, akkor értékelése 6 pont lesz. A növekvő
adósságszolgálattal kapott pontszám, a
község (megye) növekvő kockázatára való
tekintettel, lineárisan csökken. A 25%-os adósságszolgálatnál a pontok száma 3 (a
skála közepe), az 50 vagy annál több százalékos értéknél
a megadott pontok száma 0.
3. Az adósság mértéke
– 33,3% (az SZK községeinek átlaga 25%)
Az adósságot az előző évi bevételek arányához képest mutatják ki, és a törvény
szerint nem haladhatja meg a 60%-ot. Ha a
község (megye) adóssága 0%-os, 6 ponttal

Zselíz város fő mutatói
1. Mérleg – 13,6% (az SZK községeinek
átlaga 3,0%)
A mutató arról tájékoztat, hogy az önkormányzat felesleget vagy hiányt termelt-e az
értékelik. A növekvő adóssággal megadott pontok, a
község (megye) növekvő
kockázatára való tekintettel, lineárisan csökkennek.
A 60%-os adósság esetén
a pontok száma 3 (a skála
közepe), a 120 vagy annál

több százalékos értéknél a megítélt pont 0.
4. A legalább 60 napja lejárt kifizetetlen
számlák összege – 0,0% (az SZK községeinek átlaga 0,7%)

A község (megye) legalább 60 napja lejárt
kifizetetlen számláinak összegét így számolják ki: a legalább 60 napja lejárt kifizetetlen
számlák összege/az előző év kiadásai. Ha a
község (megye) legalább 60 napja lejárt kifizetetlen számláinak összege 0 euró, vagyis
0%, 6-os értékelést kap. Ha a kötelezettségek
nagysága a bevételek arányában 0 és 3%
közti értéket mutat, az elért pontszám 0 és 3
között lesz (lineáris), ha az érték 3 vagy több
százalék, a pontszáma 0.
5. Pillanatnyi likviditás – 45,2% (az SZK
Községeinek átlaga 141,7%)
A mutató arról tájékoztat, hogy az önkor-

mányzat számláin milyen mértékben van
rendelkezésre álló pénzkeret a rövidlejáratú
kötelezettségek kifizetésére. Ha a község
(megye) pillanatnyi likviditása 0%, 0 értékelést kap. A pillanatnyi
likviditás növekedésével a
kiosztott pontok száma, a
község (megye) csökkenő
kockázatára való tekintettel, lineárisan növekszik.
Ha a pillanatnyi likviditás
100%-os szinten van, a
pontok száma 3 (a skála
közepe), a 200 vagy attól
nagyobb százalékú érték esetében 6-os értékelés adható. Másképp mondva, ha a község
(megye) számláin levő pénzösszeg nagyobb,
mint a rövidlejáratú kötelezettség, 3-as értékelésnél magasabb szám jön ki (az arány
nagysága szerint). Ellenkező esetben a skála
közepétől kisebb szám jön ki.
Feldolgozta (ik)
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Röviden...
A zselízi közigazgatási ügyfélközpont december
eleji nem hivatalos megnyitója után néhány
héttel hivatalos megnyitót is tervez a belügyminisztérium, amelyre Kaliňák miniszter jelenlétét
is jelezték.
A tavalyi főtéri karácsonyi vásár szervezői és
eladói mérlegelik, hogy esetleg az idei karácsony
előtti időszakban is megszervezik a rendezvényt
a város főterén. A karácsonyi vásár, még ha csak
néhány árus részvételével is, színesítette a tavalyi
karácsonyváró időszakot, számos lakos dicsérte
is a kezdeményezést. Hogy idén megvalósul-e a
rendezvény, az az eladóhelyek iránti érdeklődéstől
függ, és valószínűsíthető, hogy egy-két szava a
tisztiorvosi hivatalnak is lesz hozzá.
A városi karácsonyfát idén a megszokottnál egy
teljes hónappal korábban állították fel a város
főterén. A december elejéig kivilágítatlan fenyő
nem keltett nagy feltűnést, ezért az arra járók
korábbi karácsonyvárás iránti kezdeti kíváncsisága is gyorsan alábbhagyott. A korábbi faállítás
oka eléggé prózai volt: a fenyőt egy Sacher utcai
család ajánlotta fel idén a városnak, és a szállítás
csupán a kert felőli oldalról volt lehetséges. Ott
azonban építkezés folyik, így a fát még azelőtt
kellett elszállítani, hogy megkezdték volna a házak közötti terület talajszilárdítási munkáit.

Megnyílt az ügyfélközpont
A fényképkészítéshez szükséges fülke hiánya miatt tolódott a Zselízi Városi Hivatal
épületében letelepedő államigazgatási
ügyfélközpont megnyitásának határideje.
Az ESO program keretében létrehozott
központ megnyitását eredetileg november elejére, majd a végére tervezték, végül
ezt a határidőt is módosítani kellett. Az
ügyfélközpontot december 2-án nyitották
meg a belügyminisztérium, valamint az
kerületi és járási államigazgatási szervek
képviselőinek jelenlétében. Adrián Jenčo,
a belügyminisztérium közigazgatási szekciójának vezérigazgatója szerint a központ egyelőre próbaüzemben működik,
mivel ez az első olyan ügyféliroda, amely
nem járási hivatali épületben kap helyet.
A központ által nyújtott szolgáltatások

ványt, útlevelet igényelhetnek. Elérhetőek
lesznek anyakönyvi hivatal szolgáltatásai

is – iratok, okmányok hitelesítése, polgári társulás bejegyzése. Az iroda a járási
hivatal, valamint a telekkönyvi hivatal

A 2015–2017-es időszakban Nyitra megye néhány Zselíz környéki másodosztályú útszakasz
felújítását tervezi. Erről Csenger Tibor, a megyei
közgyűlés és a zselízi önkormányzat képviselője
tájékoztatott a városi képviselő-testület októberi
ülésén. Az útszakaszok teljes felújításának munkálatait EU-s projektekből és megyei költségvetésből finanszírozzák.
A jövő évben a magánvállalkozók számára
emelkedik a kutyaadó összege. A helyi adókról
és illetékekről szóló törvény módosítását követően megváltozott a kutyaadót szabályozó
városi rendelet is, amely a magánvállalkozók
adókötelességét 24 euróban állapítja meg. A
családi házban lakó természetes személyek 10, a
lakásban élők 15 vagy 24 eurónyi adót fizetnek
egy kutya után attól függően, hogy az állat a
lakásban tartózkodik-e vagy azon kívül. Az új
kutyatulajdonosoknak 30 napjuk van rá, hogy
megtegyék adóbejelentési kötelességüket.
Lakossági kezdeményezésre végeztek zajszintméréseket a szabadtéri színpadon tartott
kulturális rendezvények és diszkók során. A
méréseket a városi rendőrség végezte. A több
alkalommal végzett mérések kimutatták, hogy a
színpadról kiszűrődő zajszint nem haladja meg
a 45 decibeles megengedett határértéket.
Szeptemberben két új rendőrt vettek fel a városi
rendőrség kötelékébe. A városi rendőrség állománya ezzel nem bővült, az új rendőrök csupán
megüresedett helyeket töltenek be.

Az első ügyfeleket rögtön az ügyfélközpont megnyitása után, december 2-án fogadták a
városi hivatalban kialakított irodában. Leginkább az okmányok készítése iránt volt érdeklődés.
terjedelme Miloš Mrváň belügyminisztériumi munkatárs szerint magába foglalja a
komplett ügyintézést, iparengedély kiváltását, cégjegyzéki kivonat igénylését stb.
A polgárok ezenkívül elintézhetik itt hivatalos okmányaikat, pl. személyi igazol-

iktatójaként is szolgál. Az államigazgatási
ügyfélközpont december 2-ától a városi
hivatal földszintjén, a 9-es és 10-es számú
irodákban működik minden kedden 8-tól
14 óráig.
(ik)

Az ingatlanadó relevánsan
nem változik

Az ingatlanadó a városi képviselő-testület tavalyi döntésének értelmében nem
változik jelentős mértékben. A testület októberi ülésén jóváhagyta az ide vonatkozó törvényből következő minimális változásokat eszközlő javaslatot. A változások
eredményeképpen az egyik illeték még csökkent is: az egyéb vállalkozások és a velük
összefüggő raktározási és adminisztrációs célokra használt ingatlanok építményadója
évi 1,58-ról 1,50 euróra csökken négyzetméterenként. A családi házak, a mezőgazdasági termelésre, raktározásra és adminisztrációra szolgáló épületek, valamint a lakások
esetében érvényben marad az évi 0,11 eurós négyzetméterenkénti ár. Garázsért 0,474,
nem lakás céljaira szolgáló helyiségért 0,06, illetve 0,30 eurót fizetünk, attól függően,
hogy vállalkozásra szolgál-e vagy nem.
(ik)
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Zselízi Hírmondó

„Hiszem, hogy közös nevezőre jutunk“
A novemberben megválasztott polgármester
és önkormányzati képviselők ünnepélyes
beiktatását december 15-én tartották a művelődési otthonban. Ez alkalomból szólítottuk meg városunk új polgármesterét, Juhász
Andrást.
Engedje meg, hogy beszélgetésünk elején
a Zselízi Hírmondó olvasói és szerkesztősége nevében is gratuláljunk Zselíz város
polgármesterévé való megválasztásához.
Hogy értékeli azt a tényt, hogy ennyire jelentős előnnyel nyert a választásokon?
– Elsősorban minden, választásokon résztvevő
választópolgárnak szeretnék köszönetet mondani, és különösen azoknak, akik az én nevemet karikázták be. Örülök neki, ugyanakkor
minden egyes szavazatra a lakosok iránti kötelezettségként tekintek. Igyekezni fogok, hogy
elvárásaiknak eleget tegyek, hogy bizalmukat a
jövőben is megtartsam.

Hittem abban, hogy sikerül győznöm, de be
kell vallanom: ilyen különbséget magam sem
vártam. Minek köszönhető mindez? Talán valamivel sikerült meggyőznöm a lakosok többségét.
A polgármester-választás eredményeiből szerintem az következik, hogy a polgárok meghatározó többsége változást akart.
Választási kampányát erősnek értékelték.
– Úgy gondolom, hogy mindegyik jelölt választási kampányának voltak erős és gyengébb
oldalai. Úgy döntöttem, hogy a választóknak
nemcsak egy rövid választási programot
mutatok be, de ismertetem velük azt is, hogy
látom a város jelenlegi helyzetét és a lehetséges
kitörési pontokat. Ez a hozzáállás választási
programom egyik alappillére is; hogy javítsam
az önkormányzat egyes szervei közötti kommunikációt, és megváltoztassam a lakosokhoz
fűződő viszonyukat.
Úgy gondolja, hogy az ön által felkínált
irányváltás szólította meg a lakosokat,
amely szerint a várost turistacélpontként
bemutató tervek helyett inkább a munkahely-teremtésre helyezné a hangsúlyt?
– Szerintem igen. De szükséges leszögeznem,

hogy a város kulturális, történelmi és természeti Abból indulok ki, hogy az egyes osztályok munadottságait sem szeretném figyelmen kívül hagyni. káját a legjobban azok ismerik, akik naponta
Egy egészséges városnak minden területen fej- végzik. Ők tudják a legjobban, mit és hogyan
lődnie kell. De úgy gondolom, hogy az eddigi Juhász András mérnök 1960-ban született Zselízen. Az alapiskola elvégzése
vezetés koncepciótlanul után a Losonci Építőipari Szakközépiskolában tanult földfelszíni építészet
olyan víziókat szeretett szakon. Tanulmányait a Pozsonyi Műszaki Főiskola építészeti karán folytatta.
volna
megvalósítani, A pozsonyi Comenius Egyetem jogi karán a beruházások jogi viszonylatai
amelyek nem vették szakon, majd a Zsolnai Egyetem igazságügyi szakértő-mérnöki intézetében
figyelembe a jelenlegi folytatta tanulmányait. A Zselízi Városi Nemzeti Bizottságon, majd 1986-tól
helyzetet. E szerint a a Lévai Járási Nemzeti Bizottságon építésügyi és területrendezési osztályvelakosoknak minél több zetőként dolgozott. 1990–1994-ben a Zselízi Körzeti Hivatal elöljárója volt,
munkalehetőségre van 2000-től a Stavmont építővállalat társtulajdonosa. 1994 és 2002 között zselízi
szükségük. Ezt akarom önkormányzati képviselőként tevékenykedett. Nős, egy felnőtt fiú édesapja.
szem előtt tartani. Úgy
gondolom, hogy a lakosok is ezt a szemléletet lehet javítani, és mi minden szükséges ehhez a javításhoz. Ez azt jelenti, hogy naponta több találtámogatták.
A „több munkalehetőség” egy olyan ál- kozóm lesz, de fontosnak tartom, hogy a legtöbbet
talános formula, amelyet szinte minden az ünnepekig megtartsam. Azt szeretném, hogy
választási programban megtalálhatunk, minél hamarabb egy olyan csapat alakuljon ki,
nemcsak városunkban, más települése- amely az új évtől már dolgozni kezdhet.
ken is. Erre a szlogenre már két évtizede Gyakran használja a csapat szót...
felfigyel Szlovákia lakosságának többsé- – Igen, valóban azt szeretném, hogy a városi
ge. Megvalósítani csupán néhány helyen hivatal szakelőadói tudják, hogy mit és miért
sikerült, ott sem maradéktalanul. A volt tesznek. Hogy feladatai teljesítése közben minvárosvezetés esetében is megfigyelhettünk denki lássa azt a részt, amely a többi résszel
ilyen irányú igyekezetet, bár jelentősebb együtt egy egységet alkot. Mindenkinek más
eredmények nélkül. Tehát nyilván nem feladatai vannak, az egyik a pénzügyekkel,
egyszerű célkitűzésről van szó. Nem tart a másik az információkkal, a harmadik proattól, hogy az ez irányú elvárásoknak nem jektekkel foglalkozik... Közösen alkotnak egy
egységet, amely szükség esetén a problémák
tud majd eleget tenni?
– Nem tagadom, hogy az eddigi városvezetés is megoldásában – a lakosok életének javításáigyekezett munkahelyteremtő lépéseket tenni. ban – egy irányba húz. Tudom, hogy a váMindenki ezt akarja. Akinek sikerülne megfe- rosi alkalmazottak nem szoktak hozzá ilyen
lelő munkahelyet felkínálni helyben a munka- hozzáálláshoz. De biztos vagyok benne, hogy
nélküliek többségének, annak ezzel a lépéssel kedvezően fogadják, és az új évtől saját maguk
több választási időszakon át tartó többségi állnak elő javaslatokkal.
támogatást sikerülne szereznie. Tudatosítom, Említette, hogy nézetkülönbségek vanhogy ez nem könnyű feladat. Meggyőződésem nak a képviselők között. Tud majd közös
viszont, hogy más eljárásokkal más, jobb ered- nevezőre vagy kompromisszumra jutni a
ményeket sikerül elérnünk. Ezek közé nem csak többségükkel?
az ipari park projektjének folytatását sorolom, – Úgy gondolom, hogy igen. Sajnálom, hogy
ide tartozik a beruházók keresése és a velük való még hozzá sem kezdtünk a munkához, már
kommunikáció. Természetesen a sürgős gondo- voltak találgatások arról, ki lesz az elöljáró, ki
kat is orvosolnunk kell, többek közt például a lesz az alpolgármester, ki fogja valójában irányítani a várost. De én vagyok a polgármester,
városi csatorna-hálózat teljes kiépítését.
Az ünnepi beiktatáson elhangzott beszédé- ezekbe a funkciókba olyan embereket nevezek
ben pozitívan szólt a képviselő-választások ki, akikben megbízom, akik esetében meg vagyok győződve arról, hogy elérem a várt erederedményeiről is...
– Igen, reményteljesen tekintek a kialakult ményeket. Hiszek benne, hogy ezt megértik, és
összetételre. Néhányukat már régebbről, te- maguk is meggyőződnek arról, hogy a nézetek
hetséges emberekként ismerem. Az előzetes azonossága nem feltételezi azt, hogy valaki
megbeszélések, valamint a kerekasztal-tárgy- valakit befolyásoljon. Azt is hiszem: támogatni
alások során további pozitív meglepetésekkel fognak, mert a város érdekeinek képviseletében
szembesültem. Meggyőződésem, hogy a jelenle- gyorsan közös nevezőre jutunk.
gi felállásban a városi képviselő-testülettel – a Szeretne valamit üzenni a lakosoknak?
létező nézetkülönbségek ellenére – meg tudjuk – Igen. Szeretném őket biztosítani, hogy a közelgő ünnepek ellenére nem pihenünk. Minél
majd valósítani terveinket.
hamarabb szeretném átvenni a hivatalt, és úgy
Mik lesznek a legközelebbi lépései?
– Meg kell ismerkednem a városi pénzügyek irányítani a csapat munkáját, hogy mielőbb
aktuális állapotával és a városi hivatalban megmutatkozzanak az eredmények. A lakosokuralkodó helyzettel. Beszélni fogok a szakelőa- nak kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok.
dókkal munkájukról, az egyes tevékenységek Köszönjük a beszélgetést
Števo Hečko, Levicky László
javításának és ésszerűsítésének lehetőségéről.
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Új összetételben az önkormányzat

Az újonnan megválasztott városi képviselők és Zselíz város új polgármesterének, Juhász Andrásnak ünnepélyes beiktatását december 15-én
a városi képviselő-testület alakuló ülésén tartották a zselízi művelődési otthonban. Az ünnepi eskütételt több tucat zselízi lakos és városi
alkalmazott kísérte figyelemmel.
Foto: (ik)

