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Jedným z deklarovaných úsilí nového
primátora Ondreja Juhásza je skvalitnenie vzťahov vedenia mesta s miestnymi
obyvateľmi. V jednom zo svojich predvolebných vyjadrení povedal, že v komunikácii mesta s jednotlivými skupinami
obyvateľov pociťoval v uplynulých rokoch nedostatky, ktoré sa po nástupe do
funkcie rozhodol riešiť.
(Podrobnejšie na 2. strane.)

Mestské noviny

...čo sa týka kaštieľa, mesto má len
akési vizualizácie, ale nemá pripravenú žiadnu projektovú dokumentáciu. Počas rokovaní s potenciálnym
zhotoviteľom
dokumentácie
sa
odhadované celkové náklady oproti
pôvodnej výške 10 000 eur zvyšovali a
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cena: 0,35 eur

...mesto ako zriaďovateľ nemôže hodnotiť
kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu
v školskom zariadení a na riešenie osobných
sporov nemá možnosti – preradenie
učiteľky MŠ do druhého zariadenia (MŠ
na Ul. SNP 9) by bolo možné, len ak by sa
niektorý pedagóg z tohto zariadenia bol
ochotný s ňou vymeniť.
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Januárové zasadnutie MsZ

Zloženie komisií
schválené
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadalo v januári na dvoch schôdzach.
Tretie riadne zasadnutie MsZ sa konalo
29. januára v sobášnej sieni MsÚ. V úvode
sa poslanci zaoberali návrhom na zloženie
odborných komisií, pôsobiacich ako
poradné orgány MsZ. Počet komisií
vzrástol na 7 po schválení poslaneckého
návrhu Pavla Polku, aby bola komisia
kultúry a športu rozdelená na dve oddelené
komisie. Predsedom kultúrnej komisie sa
stal navrhovateľ, za predsedu športovej
komisie bol zvolený Ladislav Sokol.
Následne MsZ zvolilo členov jednotlivých
komisií. Po schválení ich personálneho
obsadenia poslanci zvolili aj delegátov
mesta v školských samosprávach.
Zásady odmeňovania poslancov MsZ,
návrh na odovzdanie kaštieľa do správy
Mestskej knižnice aj návrh plánu činnosti
hlavnej kontrolórky boli z rokovania
stiahnuté. MsZ
vyhovelo
protestu
prokurátora, ktorý bol mestu doručený
ešte v roku 2013 a zrušilo VZN mesta č.
2/2013 o verejnom poriadku na území
mesta. Návrh prepracovaného nariadenia
o verejnom poriadku má byť predložený
na marcové zasadnutie zastupiteľstva.
MsZ schválilo zriadenie vecných bremien
na určené pozemky mesta v prospech
Západoslovenskej distribučnej a.s. za
odplatu vo výške 1000 eur a súhlasilo
s odpredajom parcely tejto spoločnosti.
Zobralo na vedomie informatívnu správu
o vymáhaní nedoplatkov na nájomnom.
Poslanci prerokovali návrh na predaj
majetkového podielu mesta v Pozemkovej
spoločnosti
bývalých
urbariaristov
obce Hronská Mikula. Mesto má
→2

Na 2. riadnom zasadnutí sa udiali prvé personálne zmeny v mestskom zastupiteľstve. Diana
Csicsmanová sa vzdala mandátu a stala sa prednostkou MsÚ. Na jej miesto nastúpil Norbert
Šuchter, ktorý na schôdzi zložil poslanecký sľub.
(Foto: ik)

MsZ schválilo nariadenie
o prideľovaní bytov
Mestské zastupiteľstvo zasadalo 13. januára
na svojom druhom zasadnutí v novom
volebnom období. Rokovanie otvoril
a viedol primátor mesta Ondrej Juhász,
ktorý v úvode informoval poslancov o tom,
že k začiatku roka menoval za svojho
zástupcu Gézu Nagya a za prednostku MsÚ
Dianu Csicsmanovú.
Keďže vymenovaná prednostka bola
právoplatne zvolenou poslankyňou mesta,
pred vymenovaním sa musela vzdať
poslaneckého mandátu. Učinila tak koncom
minulého roka a informácia o tomto akte
bola predmetom rokovania januárovej
schôdze. Po schválení programu rokovania

a zloženia návrhovej komisie zastupiteľstvo
zobralo informáciu o vzdaní sa mandátu na
vedomie. Na uvoľnené poslanecké miesto
zasadol prvý náhradník podľa výsledkov
minuloročných komunálnych volieb Norbert
Šuchter, po tom, čo na zasadnutí zložil
poslanecký sľub. Zastupiteľstvo vo svojom
uznesení vyhlásilo nastúpenie náhradníka
a konštatovalo zloženie predpísaného sľubu.
Po krátkej diskusii k téme a porade
poslanci schválili VZN č. 1/2015
o podmienkach prideľovania bytov vo
vlastníctve mesta Želiezovce. Predsedovi
komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
uložilo zastupiteľstvo uznesením úlohu
→3
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Zloženie komisií schválené
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v spoločnosti podiel vo výške 53/1000 o uhradenie dovolenky bývalého primátora Sokol poznamenal, že sa otvorila možnosť
z výmery 405 386 m2 lesných pozemkov. a rovnako ako na predchádzajúcej schôdzi čerpať dotáciu na rozšírenie kapacít
Po zvážení ponúkanej kúpnej ceny zo návrh opäť neschválilo.
materských škôl od ministerstva školstva.
strany záujemcu vykupujúceho aj ďalšie
V diskusii sa hovorilo o kvalite On, Pavel Polka aj Pavol Ivan požadovali
podiely v spoločenstve a faktu, že pri 5 % novovybudovaného mikulského chodníka. viac informácií o pripravovanej malej
podiele mesto nebude mať rozhodujúce Primátor vyhlásil, že sa bude usilovať vodnej elektrárni, resp. o tom, čo investor
slovo v organizácii, vedúcemu odboru o zabezpečenie rekonštrukcie a budovania za povolenie výstavby ponúkol mestu. Géza
správy mestského majetku uložili pripraviť ďalších úsekov tohto chodníka. Ladislav Nagy navrhol, aby sa pripravila správa
odpredaj tohto majetkového
vyhodnocujúca obdobie uplynulých 8
Delegáti mesta v školských samosprávach
podielu.
rokov z pohľadu finančných vzťahov
Pri prerokovaní správy Do školskej rady (ŠR) ZŠ Želiezovce zvolili P. Polku, K. mesta. Prednostka MsÚ Diana
o kontrole plnenia uznesení Kovácsa, L. Sokola, M. Šedivú, do ŠR ZŠ s VJM Želiezovce Csicsmanová informovala poslancov
riešili prítomní otázku možnosti L. Sokola, T. Csengera, Ľ. Baku, G. Nagya. Do ŠR MŠ o zavedení
krízového
režimu
spätného
získania
budovy v Želiezovciach boli v zastúpení zriaďovateľa zvolení P. z dôvodu zlej ekonomickej situácie
mestskej polície, ktorú mesto Polka, L. Vékony, N. Šuchter, do ŠR MŠ s VJM M. Kepka a T. samosprávy. Tibor Csenger navrhol,
predalo na jeseň minulého roka.
aby sa spracovalo vyhodnotenie
Csenger, do ŠR MŠ v Mikule L. Vékony a P. Ivan. Členmi
Podľa vyjadrenia účastníkov je
rentability
mestských
budov
ŠR ZUŠ sa stali P. Martosy, M. Kepka a Ľ. Baka, ŠR CVČ K.
to teoreticky možné, ak s tým
a inštitúcií.
súhlasia obe strany, avšak za Kovács a L. Sokol a do mestskej školskej rady boli zvolení
(ik)
cenu, ktorú určí súčasný majiteľ. M. Kepka a vedúci odboru školstva a kultúry na MsÚ P.
MsZ sa opäť zaoberalo žiadosťou Hostačný.

Schválili zloženie
komisií

Zloženie odborných komisií pri MsZ
v Želiezovciach vo volebnom období
2014-2018 bolo schválené na 3. zasadnutí
MsZ takto:
Komisia ekonomiky: Tibor Csenger
– predseda, Marianna Šedivá, Peter Martosy, Ivana Kunovičová–Gábrišová, Gábor
Melczer, Ladislav Boška st.
Komisia výstavby, územného rozvoja
a životného prostredia: Kazimír Kovács
– predseda, Eva Červenáková, Gabriel
Szalai, Alexander Tóth, Róbert Paál, Tibor
Molnár, Miroslav Hasznos, Géza Nagy
Komisia školstva, vzdelávania a mládeže: Marek Kepka – predseda, Vojtech
Tomašovič, Anikó Máté, Ľubomíra Kölešová, Július Klimo, Mária Szajka, Katarína
Cserbová, Ľudovít Baka
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva:
Pavol Ivan – predseda, Juliana Hanzová,
Alexandra Jurčeková, Juraj Orság ml., Petra Tomašovičová, Jozef Halámik, Norbert
Šuchter, Anita Riedlová
Komisia vnútorných a organizačných
vecí: Ladislav Vékony – predseda, Július
Tar, Ondrej Hovan, Henrieta Kurucová,
Alexander Tóth, Daniel Bellus, Ondrej
Sárai
Komisia kultúry: Pavel Polka – predseda,
Ester Juhász, Csilla Révész, Magdaléna
Holková, Peter Batár, Alexandra Jurčeková
Komisia športu: Ladislav Sokol – predseda, Peter Hegedűs, Tibor Rotík, Marek
Kepka, Ákos Csonka
Komisia ochrany verejného záujmu: Ladislav Vékony – predseda, Pavol Ivan, Géza
Nagy
(r)

Samospráva zlepšuje vzťahy
s podnikateľmi
Jedným z deklarovaných úsilí nového primátora Ondreja Juhásza je skvalitnenie
vzťahov vedenia mesta s miestnymi obyvateľmi. V jednom zo svojich predvolebných vyjadrení povedal, že v komunikácii
mesta s jednotlivými skupinami obyvateľov pociťoval v uplynulých rokoch nedostatky, ktoré sa po nástupe do funkcie
rozhodol riešiť. Medzi zvlášť špecifikované cieľové skupiny patrí aj podnikateľská
verejnosť.
S cieľom naplnenia
tohto úsilia zorganizovalo mesto 22.
januára stretnutie
podnikateľov s poslancami mestského
zastupiteľstva a vedúcimi
odborov
Mestského
úradu
v
Želiezovciach.
Na
podujatí
sa
v priestoroch amfiteátra zúčastnilo
asi 100 záujemcov.
Organizátori
ich
pohostili a pripravili im kvalitný
program v podaní
žiakov ZUŠ Franza Schuberta.
Primátor predstavil podnikateľom novozvolených poslancov aj vedúcich pracovníkov MsÚ. Vo svojom príhovore vyzdvihol prístup podnikateľov nečakať na
náhodu a šťastie a ocenil ich schopnosť
vytvoriť si situáciu, ktorá im neskôr prinesie úspech. „Myslím si, že naša budúcnosť,
budúcnosť tohto mesta by pre nás všetkých

mala byť vysokou prioritou. Životaschopnú
budúcnosť mesta vidím práve v spojení
s vami – miestnymi podnikateľmi, pretože
sme odkázaní vzájomne na seba. Prosím
vás o spoluprácu a súčinnosť na miestnych
projektoch, zameraných na rozvoj mesta.
Želám vám, aby ste mali chuť niečo zmeniť, zlepšiť vo vašom živote, pretože práve
vaše predstavy, kreatívne myslenie a chuť
do práce nastolia zmenu, ktorá sa v našom

meste právom očakáva,“ povedal primátor.
Po oficiálnej časti patril priestor súkromným rozhovorom účastníkov stretnutia,
trvajúcim do neskorých večerných hodín.
Ich rozsah podal svedectvo o tom, že
podobné stretnutia medzi predstaviteľmi
mesta a podnikateľskou sférou v našom
meste roky chýbali.
(ik)
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informovať poslancov o stave posúdených
žiadostí, pripravených do žrebovania
podľa predmetného VZN.
Zastupiteľstvo schválilo prípravné
práce súvisiace s podaním žiadosti
o nenávratné finančné prostriedky na
rekonštrukciu kaštieľa a náklady súvisiace
s prípravou žiadosti uložilo zapracovať do
najbližšej zmeny tohtoročného rozpočtu.
Neschválilo vyplatenie náhrady platu
bývalého primátora za nevyčerpanú
dovolenku za rok 2013 v rozsahu 5 dní
a za rok 2014 v rozsahu 23 dní.
V otázke odkúpenia novopostavených
bytových domov v lokalite za Rákócziho
ulicou schválilo MsZ investičný zámer
odkúpenia objektov od spoločnosti
Innovia, s.r.o. Zároveň schválilo spôsob
financovania odkúpenia nájomných
bytov v celkovej cene 1 671 000 eur
z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR a úveru
zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Schválilo spôsob financovania technickej
vybavenosti,predloženie žiadosti o dotáciu
a o úver, účel podpory, zabezpečenie
záväzku kupovanou nehnuteľnosťou. MsZ
v uznesení deklarovalo, že po celú dobu
splatnosti úveru, najmenej však 30 rokov
dodrží nájomný charakter bytov a že pri
prenájme dodrží záväzok vyplývajúci zo
zákona o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní. Schválilo aj
zriadenie záložného práva na nájomné
byty vrátane pozemkov a technickej

vybavenosti pre MDVaRR SR a ŠFRB,
vyčlenenie finančných prostriedkov
v rozpočte vo výške 33 106 eur na
spolufinancovanie odkúpenia technickej
vybavenosti, zabezpečenie a zapracovanie
splátok úveru do rozpočtu a návrh
kúpno-predajnej zmluvy na predmetné
nehnuteľnosti.
Zrejme raritou v histórii rokovaní
želiezovského mestského zastupiteľstva
bolo schválenie čerpania bezúročnej
pôžičky od zamestnanca mestského
úradu.
Poslanci
skonštatovali,
že
odvody do fondov Sociálnej poisťovne
za novembrové mzdy zamestnancov
mesta neboli do konca minulého
roka odvedené z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov na účtoch mesta.
Zastupiteľstvo preto schválilo prijatie
bezúročnej pôžičky vo výške 9000 eur
na krytie chýbajúcej čiastky s cieľom
splnenia odvodovej povinnosti mesta do
Sociálnej poisťovne od prednostky MsÚ
Diany Csicsmanovej.
Poslanec Tibor Csenger, ktorý
je zároveň poslancom Nitrianskeho
samosprávneho
kraja
(NSK),
informoval
o tom,
že
prebieha
pripomienkové
konanie
zmeny
územného plánu NSK, ktorý sa týka
aj nášho regiónu. Primátor v závere
rokovania informoval prítomných
o svojich rokovaniach a činnosti za
uplynulé obdobie.
(ik)

Pracovná morálka pod paľbou kritiky

Päť dni za rok 2013, 23 dní za rok 2014. Presne toľko dovolenky si údajne
nevyčerpal bývalý primátor Pavel Bakonyi do konca svojho pôsobenia na čele
mesta. Na januárové zasadnutie mestského zastupiteľstva bol predložený návrh na
vyplatenie náhrady za 28 dní nevyčerpanej dovolenky zo strany vedúcej odboru
vnútorných a sociálnych vecí, ktorá medzičasom rozviazala pracovný pomer s
mestom. Ako dôvod nevyčerpania dovolenky bola uvedená pracovná vyťaženosť,
realizácia projektov a skutočnosť, že dovolenku si nemohol vyčerpať z dôvodu
skončenia mandátu.
K téme sa na zasadnutí rozvinula rozsiahla rozprava, v ktorej zo strany
poslancov nebola núdza ani o tvrdé slová na adresu pracovnej vyťaženosti či
morálky bývalého primátora. Členovia zastupiteľstva adresovali kritiku práve
na odôvodnenie žiadosti o vyplatenie náhrady dovolenky. Pracovnú vyťaženosť
bývalého primátora označili za otáznu a viacerí sa kriticky vyjadrovali najmä
o jeho neskorých príchodoch do práce. Zhodli sa na tom, že žiadne objektívne
dôvody nestáli v minulom roku v ceste tomu, aby si svoju dovolenku vyčerpal. Po
niekoľkých návrhoch na uhradenie časti dovolenky P. Bakonyiho z pléna nakoniec
zastupiteľstvo neschválilo vyplatenie akejkoľvek náhrady dovolenky.
K téme sa MsZ vrátilo aj na svojom druhom januárovom, celkovo 3. riadnom
zasadnutí. Bývalý želiezovský primátor listom požiadal o vyplatenie náhrady
dovolenky už len za rok 2014 v rozsahu 23 dní. V liste sa vyjadril, že s uznesením
zastupiteľstva z 13. januára nesúhlasí, považuje ho za nezákonné a v prípade
odmietnutia jeho žiadosti sa uhradenia náhrady dovolenky bude domáhať súdnou
cestou. Mestské zastupiteľstvo tak opäť hlasovalo o žiadosti a svoje odmietavé
stanovisko z predchádzajúceho zasadnutia potvrdilo.
(ik)

Vhodná úloha pre občanov
Prípravné práce výstavby malej vodnej
elektrárne v Želiezovciach sú sprevádzané
zrejmým záujmom verejnosti, teda aspoň čo
sa týka vyjadrení na sociálnych sieťach. Podľa
pozorovateľov komunikácie prebiehajúcej na
tejto platforme ide najmä o kritické komenty
adresované zástupcom mesta, ktorí v rokoch
2008–2009 vo viacerých fázach odsúhlasili
výstavbu vodného diela.
Podobné prejavy vzrastajúcej uvedomelosti
občianskej komunity sú vítané, zostáva už
len doladiť detaily. Napríklad načasovanie
a pole pôsobenia, pretože ataky na sociálnej
sieti počas realizácie investície sú, ako by
Francúz povedal, passé. Nič nedokážu zmeniť,
poskytujú komentujúcemu možno dočasný
pocit uspokojenia, že to niekomu „nandal“.
Z praktického pohľadu by bolo dobré, keby sa
aspoň občiansky aktívnejší obyvatelia zaujímali
o aktuálne dianie v meste najmä vo fáze príprav
a svoj názor uplatnili vtedy, keď ešte zaváži.
Diskusie na sociálnych sieťach aj v tejto téme
zrejme znamenajú, že ideme dobrým smerom,
ale do cieľa je ešte dlhá cesta. Čiže: verejná
kontrola existuje, zatiaľ však funguje s fázovým
oneskorením.
Stavba MVE bola povolená, na tom nič
nezmeníme. Pragmatický prístup diktuje,
aby sme sa pozreli na to, ako z tejto situácie
vyťažiť pre mesto čo najviac. Mesto v roku
2008 uzavrelo so spoločnosťou Hydroenergia,
s.r.o. Bratislava dohodu o spolupráci, v ktorej
zakotvili záväzky investora výmenou za to, že
sa mu umožní výrazným spôsobom zasiahnuť do
obrazu krajiny v blízkosti mesta. Spoločnosť sa
zaviazala, že zamestná 6 miestnych pracovníkov,
výstavbou MVE zabezpečí protipovodňovú
ochranu mesta, vybuduje most s obslužnou
komunikáciou so šírkou 4,5 m, vhodnou na
prechod poľnohospodárskej techniky a pre účely
individuálnej turistiky. Záväzkom Hydroenergie
zakotveným v tejto dohode, je aj realizácia
technických riešení s cieľom zachovať úroveň
súčasnej hladiny spodnej vody aj starých
meandrov Hrona. Hrádzu na pravom brehu
upraví tak, aby bol jej profil vhodný pre budúcu
rekreačnú zónu nadväzujúcu na centrum mesta,
na korune aj pod korunou hrádze na strane
Hrona vybuduje chodník pre cyklistov a chodcov
a priestor pod hrádzou upraví, aby mohol byť
využitý na športovo-rekreačné účely a uskutoční
výsadbu ako náhradu za stromy vyrúbané počas
realizácie projektu. Investor sa v dohode zaviazal,
že pri výbere dodávateľov bude preferovať podľa
možností lokálne firmy a po vybudovaní diela
bude podporovať kultúrne, športové a sociálne
aktivity v meste.
Záväzkov investora je celkom dosť, teraz
pôjde o to, aby ich aj plnil. Vyžadovať to od
neho je úlohou mesta. Vyžadovať od mesta
dôslednú kontrolu dodržiavania tejto dohody je
zas vhodná úloha pre občanov. Dosiahneme tým
určite viac, ako lamentovaním nad dávnymi, už
nemennými rozhodnutiami. Je načase občiansku
aktivitu presmerovať tak, aby mala silu meniť
veci k lepšiemu.
Ladislav Levicky
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Každý nech hovorí za seba. Najlepšie svojou
S primátorom mesta Ondrejom Juhászom
hovoríme o aktuálnych témach.
Zámer mesta využiť vhodnú výzvu
a požiadať o prostriedky na aspoň čiastkovú
rekonštrukciu kaštieľa vzbudzoval nádeje,
ktoré potom padli. Kde sa podľa Vás stala
chyba?
- Chybou bolo, že bolo neskoro. Výzva bola
vyhlásená ešte 18. novembra, teda 3 dni po
voľbách a my sme sa vedenia mesta ujali až 15.
decembra. Chybou však bolo už to, že na ňu
nereagovalo bývalé vedenie. A čo je pre mňa úplne
nepochopiteľné, prečo projektová dokumentácia
nebola už dávno pripravená? Podľa toho, ako
sa tu osem rokov skloňoval kaštieľ a koľko sa
tu hovorilo o rôznych pripravených projektoch,
čakal som, že projekt na rekonštrukciu kaštieľa je
pripravený a čaká sa len na vhodnú výzvu. A keď
sa vhodná výzva objavila, zisťujeme, že existuje
len vizualizácia rekonštruovaného kaštieľa bez
projektu. Nechcem sa stále vracať do minulosti, ale
tam sa stala tá zásadná chyba. My sme robili, čo sa
dalo, ale nevyšlo to.
Čo
teda
bude
ďalej
s kaštieľom?
- Absolvovali sme rokovania na
pamiatkovom úrade v Nitre,
kde sme zvážili ich stanovisko
a určili ďalší postup tak, že
ďalej budeme rekonštrukciu
riešiť komplexne, teda objekt
spolu s parkom. Robíme to
tak, aby nás v budúcnosti
nič nezaskočilo, aby sme boli
pripravení. Samozrejme, všetko
bude závisieť od finančných
prostriedkov, veď vieme, v akom
stave je mesto, od 1. februára
sme pristúpili na krízový režim, vytvorili sme
komisiu na prehodnotenie nevýhodných zmlúv
a určenia si ďalšieho postupu a riešenia.
Áno, občanov o tom informujeme. Napriek
tomu sa však pýtajú, čo sa robí. V čase,
keď budú čítať tieto riadky, budú to už dva
mesiace, čo ste vo funkcii...
- Viem, že občania neradi počúvajú o tom, že po
prevzatí mesta sa formuje tím a zoznamujeme
so stavom, ktorý nie je dobrý. Ale žiaľ, stav
financií je tou štartovacou čiarou a od neho sa
odvíjajú možnosti. Krízový režim je na to, aby
sa konsolidovali financie. To má na starosti
prednostka Diana Csicsmanová.
Čo ste okrem toho podnikli?
- Najskôr to boli vstupné rokovania so zástupcom
spoločnosti Kaufland, za účasti vtedy ešte budúcich
členov komisie výstavby Kazimíra Kovácsa,
Ľudovíta Baku a Gézu Nagya. Obrátili sa na nás
so žiadosťou o vytipovanie vhodnej lokality na
výstavbu nákupného strediska. Rokovania budú
pokračovať. Zúčastnili sme sa aj kolaudačného
konania ohľadne nových bytoviek realizovaných
spoločnosťou Innovia. Natrafili sme tam na vážne
problémy technického charakteru, informovali
sme o nich mestské zastupiteľstvo. Podľa

zástupcov spoločnosti bude týchto 36 bytových
jednotiek odovzdaných do užívania približne
v júni. V súvislosti s týmito bytovkami sme
vstúpili do rokovaní so spoločnosťou Teplo GGE
ohľadne možnosti napojenia bytov na ich zdroj
tepla. Rokovania boli úspešné, spoločnosť je
ochotná na vlastné náklady pripraviť projektovú
dokumentáciu, napojiť a umiestniť v jednotlivých
bytoch radiátory. So zástupcami spoločnosti
Innovia som rokoval viackrát, pretože podávame
žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania. Zúčastnil
som sa sympózia s medzinárodnou účasťou Urbact
II v Bratislave ohľadne architektonických riešení
podobných nášmu mestu. Našu účasť kvitovali
a bolo to veľmi podnetné, ale na to, aby sme sa
mohli zapájať, musí byť mesto solventné, musí
mať vlastné zdroje. Rokoval som aj so zástupcami
budapeštianskej spoločnosti INNO-LAB, boli tu
ohľadne kaštieľa, v rámci cezhraničnej spolupráce
bude možné realizovať niektoré kultúrne projekty.
Ako jednu z priorít ste si vytýčili dobudovanie
kanalizácie v meste spôsobom, že investorom
budú Západoslovenské vodárne a kanalizácie.
Rokovali ste s nimi?
- Áno, ten spôsob sa javil ako
schodný. Rokovali sme so
zástupcami spoločnosti, naša
požiadavka zahrnúť naše mesto do
ich investičného plánu bola následne
prerokovaná
v predstavenstve
spoločnosti, ktorého členom je
aj primátor Levíc Štefan Mišák.
Bolo nám oznámené, že ako
najbližší možný termín realizácie
bol určený rok 2017, preto sme
sa skontaktovali so spoločnosťou
BTF Žilina, ktorá paralelne riešila
projektovú dokumentáciu nezávisle
od ZsVaK a pod ich investorstvom by to mohlo byť
skôr. Vstupné rokovania budú v Želiezovciach v
polovici februára za prítomnosti členov komisie
výstavby a životného prostredia.
Na pozvanie riaditeľa spoločnosti Selyz Nábytok
sme ju navštívili a prezreli si závod. Požiadali nás
o podporu pri vybavovaní stavebného povolenia
na ďalšiu výrobnú halu, ktorá mestu prinesie 100
až 150 nových pracovných príležitostí. V prvej
etape pôjde o prístavbu 4000 m2 haly. Zároveň
sa vyrieši aj jeden z najzávažnejších problémov
z minulosti, keď investor z vlastných prostriedkov
zabezpečí prekládku závlahového vodovodu.
Za veľmi dôležité považujem to, že naše mesto
sa aktívne zúčastňuje pripomienkovania zmien
a doplnkov územného plánu NSK, aby do nich
záujmy mesta boli zahrnuté. To všetko za účasti
poslanca MsZ i zastupiteľstva NSK Tibora
Csengera.
Mali ste ešte nejaké rokovania, ktoré by mohli
výrazným spôsobom prispieť k pozitívnej
zmene života v našom meste?
- Ku každému rokovaniu alebo stretnutiu
pristupujem tak, že môže byť dôležité. Nedá
sa vopred vedieť, z čoho niečo vzíde. V dnešnej
dobe je dôležité mať včas tú správnu informáciu

a kontakty. Zaujímavé informácie som sa dozvedel
aj na stretnutí so zástupcom spoločnosti Prounion
Ing. Danielom Ácsom, rokovali sme ohľadom
prístupovej cesty do priemyselného parku. Ale
aj na zasadnutí Dolnohronského rozvojového
partnerstva, na ktorom nás poslanec Zastupiteľstva
NSK Iván Farkas informoval o ďalšom smerovaní
miestnych akčných skupín. Rokoval som aj
s riaditeľom Ister-Granum, ktorého je naše mesto
členom, Géza Nagy sa zúčastnil na rokovaní
v Ostrihome. Všetky tieto stretnutia znamenajú
kontakty a informácie. So zástupcami MsÚ Šaľa
sme si vymieňali skúsenosti z riadenia mestských
samospráv, s okresným predsedom Csemadoku
Ernő Dubom sme hovorili o možnostiach obnoviť
celoštátny folklórny festival v Želiezovciach...
Stále hovorím, že sa nechcem vracať do minulosti,
ale nie všetky aktivity sú zamerané len na
budúcnosť. Niektoré rozhodnutia z minulosti sme
nútení prehodnocovať.
Prehodnocovať?
- Eurospinn a najmä Biofermentor. Alebo riešenie
separovania odpadu v meste, ohľadom ktorého
som rokoval so zástupcami firmy Mikona. Zajtra
mám stretnutie s primátorom Isaszegu o ďalších
možných spoločných projektoch, ale hneď potom
ma čaká stretnutie týkajúce sa restov z minulosti
– už druhé stretnutie s prokuratúrou ohľadne
riešenia súladu medzi zákonmi SR a našimi VZN.
A pozajtra mám stretnutie s riaditeľom Jednoty
COOP Nové Zámky, týkajúce sa sľubov, ktoré
vedenie nášho mesta dalo pri výstavbe parkoviska
pri supermarkete, ale nesplnilo ich... Našťastie,
drvivá väčšina aktivít sa týka budúcnosti.
Dnes ste sa stretli aj so zástupcami spoločnosti
Hydroenergia...
- Áno, hovorili sme o postupe prác na vodnom
diele a o možnosti jeho využitia na rekreačné
účely. Aj tu sa snažím hľadieť do budúcnosti.
Samozrejme, Hron už nikdy nebude taký, aký bol.
Momentálne je to stavenisko, ale myslím si, že ak
občania budú trošku trpezliví, nakoniec si zvyknú
a prijmú to, čo vodným dielom získame. Myslím si,
že tá vodná plocha, hrádza a cyklistické chodníky
budú tiež istým prínosom. A okrem toho získame
výmenu všetkých svietidiel verejného osvetlenia za
úsporné LED a prevádzkovanie na 10 rokov bude
na náklady firmy.
To znie zaujímavo. Za jeden a pol mesiaca vo
funkcii ste toho stihli dosť.
- Ak ide o to, tak musím povedať, že to zďaleka nie
je všetko. Včera som mal rokovanie s riaditeľom
Prima banky o ďalšej spolupráci, stretávam sa
s riaditeľmi škôl ohľadne financovania, riešime
presťahovanie mestskej polície, rokoval som
s dvomi potenciálnymi investormi ohľadne možnej
výstavy objektov služieb v centre mesta, popoludní
som mal pracovné stretnutie týkajúce sa určenia
nákladov na rekonštrukciu mestskej športovej
haly T18. Mali sme 3 zasadnutia Mestského
zastupiteľstva a snažím sa zúčastňovať aj na
miestnych akciách a stretávať sa s občanmi.
Vaša účasť na podujatiach miestnych združení
je kvitovaná. Dobrý ohlas malo aj stretnutie
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prácou
s podnikateľmi.
- To stretnutie považujem za jedno
z najdôležitejších. Ale tie stretnutia nie sú preto,
aby som vytváral dobrý dojem. Ako primátor
potrebujem vedieť, čím žijú občania. Keby som
len sedel v kancelárii a prijímal návštevy, mal by
som veľmi obmedzený obraz o živote mesta. Preto
navštevujem spoločenské a kultúrne podujatia.
Napokon také stretnutia s občanmi sú omnoho
bezprostrednejšie. V stretávaní sa s rôznymi
skupinami občanov budem pokračovať.
Čo zatiaľ považujete za najväčší úspech?
- Myslím si, že je priskoro o tom hovoriť. Úspechy
z pohľadu občanov ešte len prídu a to, čo sa zatiaľ
deje, je len prípravou. Stále riešime aj personálne
otázky, ale ten tím, ktorý som spomínal, začína
fungovať. Diana Csicsmanová sa ujala riadenia
mestského úradu i krízového štábu. Jej aktivity

smerujú ku konsolidácii mestských financií
a k efektivizácií práce mestského aparátu. Môj
zástupca Géza Nagy, okrem toho, že ma zastupuje
na mnohých stretnutiach, aktívne sa ujal mnohých
záležitostí, pričom využíva svoje kontakty
a skúsenosti v prospech mesta. A postupne
vnímam pribúdajúce nadšenie aj u zamestnancov
mesta, takže náš tím sa začína rozširovať.
To všetko znie optimisticky. Je aj niečo, čo vás
trápi?
- Áno. Pôvodne som o tom nechcel hovoriť, ale
súvisí to s mojou predchádzajúcou odpoveďou...
Nemám nič proti kritike, pretože každý, kto niečo
robí, robí aj chyby. Nič nie je dokonalé a všetko
môže byť aj lepšie. Hnevá ma však, keď je niekto
neinformovaný a po informáciách ani netúži,
a napriek tomu sa vyjadruje. Samozrejme,
zásadne len negatívne. Viem, že ktokoľvek iný na

Iba vizualizácia

Mestské zastupiteľstvo na svojom druhom riadnom zasadnutí dňa 13. januára odsúhlasilo prípravné práce k podaniu žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných
prostriedkov na rekonštrukciu kaštieľa. Išlo
o výzvu v rámci regionálneho operačného
programu, prioritnej osi Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu. Výška oprávnených
výdavkov 2,4 milióna eur by umožnila rekonštrukciu jedného krídla kaštieľa.
Vtedy vysvitlo, že čo sa týka kaštieľa, mesto
má len akési vizualizácie, ale nemá priprave- Aký krásny bude kaštieľ po
nú žiadnu projektovú dokumentáciu. Počas rekonštrukcii – to vidno na
rokovaní s potenciálnym zhotoviteľom do- vizualizácii. Okrem nej však
kumentácie sa odhadované celkové náklady nič neexistuje...
oproti pôvodnej výške 10 000 eur zvyšovali
a nakoniec sa ukázalo, že na vykonanie všetkých opatrení potrebných na
úspešnú reakciu na výzvu vypísanú 18. novembra 2014 do termínu podania
žiadosti (18. február 2015) už nezostáva čas.
(šh)

Mesto si požičalo. Bezúročne.

O finančných problémoch nášho mesta z minulého volebného obdobia
informovali v prvých týždňoch roka regionálne aj celoštátne médiá. Stalo sa to
pre kuriozitu, vďaka ktorej si celý prípad vôbec všimli. Fyzická osoba poskytla
mestu pôžičku vo výške niekoľko tisíc eur. Bezúročne.
Na prvej januárovej schôdzi mestského zastupiteľstva, druhej v poradí
zasadnutí tohto volebného obdobia, poslanci skonštatovali, že odvody do
fondov sociálnej poisťovne za novembrové mzdy zamestnancov mesta neboli
odvedené do konca roka. Zároveň schválili prijatie bezúročnej pôžičky vo výške
9000 eur od fyzickej osoby – novej prednostky Mestského úradu v Želiezovciach
Diany Csicsmanovej s 30-dňovou splatnosťou. Pôžička bola použitá na vykrytie
chýbajúcej čiastky odvodovej povinnosti mesta do fondov SP.
Na schôdzi odznelo, že k tejto neutešenej situácii došlo napriek tomu,
že predchádzajúce vedenie mesta ešte v októbri každého ubezpečovalo,
že s mestskými financiami je všetko v poriadku. Podľa ekonómky mesta
Moniky Tomekovej bolo treba náklady za výstavbu multifunkčného
ihriska uhradiť z bežného rozpočtu, kde potom chýbali na vykrytie úhrad
na originálne kompetencie mesta. Situácia sa podľa nej nezlepšila ani po
predaji budovy mestskej polície za 39 tis. eur. Nové vedenie mesta po
preskúmaní finančnej situácie mesta sa začiatkom roka rozhodlo zaviesť
krízový režim.
(ik)

mojom mieste by to robil inak. Po svojom. Ale ja
to tiež robím po svojom a využívam na to svoje
právo – vyberám si svojich spolupracovníkov.
Tie negatívne vyjadrenia sa totiž týkajú najmä
personálnych otázok. Akoby išlo o niečo, na čo
netreba informácie a čo doteraz bolo v poriadku.
Pripadá mi to tak, ako keď niekto hľadá na
druhom len chyby a sám akoby bol dokonalý.
Tiež môžem mať výhrady k mnohým ľuďom,
poslancom a podobne. Ale načo? Každý nech
hovorí sám za seba. A najlepšie svojou prácou.
Žiada sa vám niečo dodať?
Áno. Všímam si občanov, ktorí sa zúčastňujú
aktivačných prác, ako sa aj v tomto nepriaznivom
počasí snažia udržať poriadok v meste. Ďakujem
im za to.
A ja vám ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko

O rozšírení vo februári
Dolnohronské
rozvojové partnerstvo spolu so
samosprávou obce Hronovce
organizovali v priestoroch
kultúrneho domu v Hronovciach 29. januára konferenciu o rozvoji vidieka, ktorej
najdôležitejším bodom bolo
prerokovanie možností rozšírenia Dolnohronského regiónu. Na podujatí boli prítomní
starostovia z území Poiplia
a Pohronia, ako aj južného
regiónu. Informačné stretnutie otvoril miestny starosta,
Róbert Csudai, predseda Dolnohronského
regionálneho
združenia. Po jeho príhovore
popísal súčasný stav predseda
Dolnohronského rozvojového
partnerstva Marián Kotora,
ktorý načrtol výsledky dote-

nasledovalo odborné vysvetlenie problematiky LEADER-ra
v bežiacom novom programovacom období. Hosťami
a hlavnými prednášateľmi boli
Ing. arch Viera Melušová a
Ing. Štefan Králik, vedúci pracovníci Odboru strategických
činností Úradu NSK. Predstavili aktuálne zmeny v území
regiónov Nitrianskeho kraja,
možnosti rozšírenia územia,
možnosti budúcich podpôr,
a upozornili prítomných starostov na možné komplikácie
pri zlučovaní regiónov do
väčších celkov v rámci programu LEADER. Po odbornej
prednáške nasledovala diskusia. Účastníci konferencie
sa dohodli, že sa v priebehu
februára rozhodne, či sa rozší-

rajších rokovaní so susednými
územiami a informácie o budúcnosti LEADER na Slovensku, predpokladané kritériá na
výber MAS.
Po týchto informáciách

ri územie MAS DRP v novom
programovacom období. Na
konci konferencie sa predseda
DRP Marián Kotora poďakoval hosťom a prítomným starostom za účasť.
(jg)
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Zástupca primátora bude pracovať najmä na projektoch
S účinnosťou od 1. januára tohto roka bol
Géza Nagy vymenovaný za zástupcu primátora mesta. Čo všetko však bude mať
zástupca na starosti? Spýtali sme sa na jeho
úlohy na tomto poste.
– Primátor ma požiadal o podporu v oblasti
spracovania a riadenia projektov, vedení
niektorých rokovaní. Okrem toho budem koordinovať aj prácu komisií.
Čím sa zaoberáte v súčasnosti?
– Aktuálne sa pripravujú zmeny a doplnky
územného plánu Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Niektoré zmeny sa dotýkajú aj nášho regiónu. V spolupráci s pracovníkmi úradu sme
zisťovali, či a ako sa jednotlivé navrhované
zmeny dotýkajú nášho mesta a okolitého regiónu. K niektorým zmenám, napríklad zmene
trasy navrhovanej rýchlostnej komunikácie
R3 sme uplatnili na VÚC svoje pripomienky.
Ostatné záležitosti spojené s naším mestom,
napríklad priemyselný park, projekt vodovodu Želiezovce – Sikenica alebo malý obchvat

mesta zostali
bez zmeny.
Tak t i e ž
v spolupráci
s pracovníkmi
úradu
som zisťoval,
ktoré z pripravených
projektov sa
re ali z ov ali
a ktoré nie,
čo všetko je
a čo nie je pripravené k prípadným ďalším
projektom. Tu je možné poukázať na prípad
kaštieľa. Napriek tomu, že kaštieľ bol považovaný za všeobecnú prioritu, žiadna projektová dokumentácia k nemu nebola pripravená.
S ďalšími komplikáciami to nakoniec viedlo
k tomu, že pripravovaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok sa nemohla podať.
V akých ďalších výkonných oblastiach

pôsobíte?
– Ďalšou témou, ktorá bola v minulosti zanedbávaná, je priemyselný park. Existuje projekt ešte z roku 2006, zameraný na riešenie
jeho rozšírenia, s ktorým sa v uplynulých obdobiach nikto nezaoberal. Pritom rozšírenie
priemyselného parku by pre mesto prinieslo
nemalý osoh vo forme zvýšenia počtu pracovných príležitostí, kúpnej sily obyvateľstva,
následne rozšírenie rozsahu služieb a rozvoj
mesta. Primátorovi pomáham aj pri riešení
čo najskoršej realizácie dostavby kanalizácie.
Ako postupujete v riešení týchto úloh?
Pri riešení rozvojových projektov často narážame na bariéry v podobne nepripravených
projektov a nedostatku financií. Ten pramení v zlom hospodárení v predchádzajúcich
rokoch, najmä v predražených zákazkách.
V ďalších týždňoch pripravíme o tom správu,
aby bola jasne stanovená štartovacia čiara
nového vedenia mesta.
(ik)

Budujú sa nové partnerstvá
S prednostkou Mestského úradu
v Želiezovciach Dianou Csicsmanovou sme sa porozprávali
o aktuálnych úlohách úradu.
Pozornosť je aktuálne zameraná
na zamestnancov mesta a zmluvy
uzavreté v ostatných rokoch.
– Pred voľbami, sa často hovorí
o dosiahnutých výsledkoch volených predstaviteľov mesta za štvorročné volebné obdobie a menej
často sa preverujú podané výkony
zamestnancov mestského úradu.
Ibaže sú to práve zamestnanci,
ktorí robia služby úspešnými alebo
neúspešnými. Prvých 100 dní po
voľbách je veľmi zložité obdobie
a hlavne náročné na zavádzanie
systémových zmien v oblasti riadenia úradu a spravovania mestského majetku. Bude sa vyžadovať od
zamestnancov urobiť čosi viac ako
doteraz. Nízka úroveň vedomostí
a kreativity sa nebude tolerovať.
Aká je situácia v oblasti zmlúv
a spisov?
V období analýz uzavretých zmlúv
sme s primátorom mesta Ondrejom Juhászom skonštatovali, že sa
v minulosti prejavil fenomén povrchnosti a nedôslednosti pri preverovaní a schvaľovaní niektorých
zmlúv a riadiacich aktov mestského úradu. S určitými subjektmi
bude nutné ukončiť spoluprácu
aj preto, aby sa znížili výdavky v
rozpočte mesta. Zistilo sa, že je
nevyhnutné vypracovať nové všeobecne záväzné nariadenie mesta

o verejnom poriadku, pretože
dotyční zamestnanci na mestskom
úrade od roku 2013 tomu nevenovali dostatočnú pozornosť. Prebieha audit existujúcej organizačnej
štruktúry a pracovných náplní
úradníkov. Podľa obsahu osobných
spisov zamestnancov sme počas
auditu zistili, že pracovné zmluvy
niektorých úradníkov nekorešpondujú s existujúcou organizačnou
štruktúrou, u vedúcich zamestnancov sa neobsadzovala funkcia
vymenovaním. Nové vnútorné
akty riadenia v oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami
budú spojené s administratívnou
kontrolou a presne definovanou
zodpovednosťou úradníkov. Pracovný poriadok bude konkrétne
definovať, čo sa bude považovať
za závažné a menej závažné
porušenie pracovnej disciplíny.
Nejednotnosť zámerov a cieľov
mesta po schválení rozvojového
programu bude vylúčená, pretože

vnútornou finančnou kontrolou je
potrebné zabezpečiť aj správnosť,
účelnosť a overiteľnosť vykonávania finančných operácií. Z tohto
dôvodu aj predložené materiály na
rokovanie mestského zastupiteľstva
budú zohľadňovať finančný dopad
na rozpočet mesta. Rozhodnutia
mestského zastupiteľstva budú
finančne vyčíslené.
Aké zmeny sa pripravujú v oblasti prístupu a vzťahov mestského úradu k verejnosti?
– Primátor mesta začal budovať
nové partnerstvá s cieľom zlepšiť
spoluprácu s miestnou podnikateľskou vrstvou a riaditeľmi miestnych
organizácií. Spolupráca úradu
s podnikateľmi dlhé roky stagnovala a databáza miestnych podnikateľov nebola vypracovaná. Zaviedli
sa mesačné pracovné stretnutia
primátora s riaditeľmi základných
škôl, ZUŠ, CVČ a mestskej knižnice s cieľom promptného riešenia
prípadných problémov a kontroly
finančnej disciplíny.

Nárast záujmu

Primátor mesta s netradičným zapájaním 12 žiakov základných škôl
do aktivít mesta v rolách mladých
poslancov dáva možnosť mládeži
vyjadriť sa k aktuálnym otázkam
mesta počas celého volebného obdobia. Po zložení sľubu mladých
poslancov na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa
začne výchovná práca spočívajúca
v plnení úloh mládežníckej samosprávy, v stanovení priorít, obhajobe záujmov, v spolurozhodovaní
a spoluzodpovednosti na fungovaní
miestnej samosprávy.
Koncepcia mediálnej politiky
nášho mesta bude zameraná
predovšetkým na pravidelné informovanie verejnosti o živote v meste
v celej šírke jeho aktivít. Sme si
vedomí toho, že efektívna a pravidelná komunikácia je nevyhnutná
pre informovanosť občanov, preto
od apríla zavedieme nové prvky na
zlepšenie komunikácie samosprávy
s verejnosťou.
(ik, foto: šh)

o bezpríspevkové darovanie krvi v našom meste pretrváva. To bolo
jedným z poznatkov dobrovoľného odberu krvi, organizovaného Národnou transfúznou službou SR (NTS). Podujatie sa uskutočnilo 26. januára v želiezovskom Dome kultúry a zúčastnilo sa ho 45 dobrovoľných
darcov. „K výraznejšiemu nárastu záujmu verejnosti o darcovstvo došlo
už v minulom roku a tento trend sa udržal. Kým v predchádzajúcich
rokoch sa dobrovoľného darovania krvi zúčastnilo 20–30 záujemcov,
vlani ich počet dosiahol 42 a tento rok ich bolo ešte viac,“ poznamenal
želiezovský aktivista Jozef Meliška, ktorý už roky pomáha NTS pri propagovaní dobrovoľných odberov v našom meste.
(ik)
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Obce regiónu za rýchlostnú cestu pri Hrone
Poslanec zastupiteľstva Nitrianskeho
samosprávneho kraja (NSK) Tibor
Csenger informoval starostov okolitých
obcí a primátora nášho mesta o návrhu
zmien a doplnkov k územnému plánu
NSK v spojitosti s jeho vyhláseným
prerokovaním. V zmenách a doplnkoch č.
1 figurujú aj také úpravy, ktoré sa v prípade
schválenia môžu nášho regiónu dotknúť,
v niektorých prípadoch negatívne. O téme
sa hovorilo na januárovom zasadnutí
Dolnohronského regionálneho združenia.
Krajský poslanec informoval starostov
o tom, že jednými z najdôležitejších
zmien
oproti
pôvodnému
návrhu
územného plánu samosprávneho kraja
je úprava trasovania dvoch rýchlostných
komunikácií, plánovaných na území nášho
vyššieho územného celku. Ide o rýchlostné
cesty R3 a R7. Podľa Tibora Csengera
komunikácia R7, ktorá má spájať južné
časti krajiny v smere východ – západ, bude
prechádzať medzi Svodovom a Šarovcami,
nie na sever od Šaroviec. Zmena týkajúca
sa severojužnej rýchlostnej komunikácie
R3 by sa nás dotkla omnoho negatívnejšie.
Trasa Štúrovo – Hronský Beňadik bola
v zmenách a doplnkoch zmenená za

alternatívnu trasu Šahy – Zvolen. Podľa
poslanca NSK nikto, ani projektant
nedokázal
zdôvodniť
túto
zmenu,
objednávka na novú trasu vyšla od
Národnej diaľničnej spoločnosti. Prítomní
sa zhodli v tom, že rozhodnutie môže mať
politický podtón, keďže novonavrhovaná
trasa je finančne nákladnejšou a realizačne
zložitejšou
alternatívou
pre
väčšie
nerovnosti terénu v regióne medzi Šahami
a Zvolenom. Navyše R3 by sa nemohla
napojiť na maďarskú M2, keďže podľa
tamojších plánov táto komunikácia bude
odklonená do smeru na Balassagyarmat.
Starosta Čaty Ján Varga pripomenul,
že v úvodnej časti návrhu sa píše, že
pohronská os je najzaostalejším regiónom
nitrianskej župy a do roka 2025 sa tu
očakáva najväčší úbytok obyvateľstva.
Svojich kolegov vyzval, aby každý v mene
samosprávy svojej obce pripomienkoval
do konca januára návrh zmien a postavil
sa za ponechanie cesty R3 na trase Štúrovo
– Hronský Beňadik. „Štúdia Národnej
diaľničnej spoločnosti hovorí o tom, že
výstavba rýchlostnej cesty R3 na trase
Šahy – Zvolen je drahá a nerealizovateľná
alternatíva. Podľa tej iste štúdie je trasa

Koledovali sme

Dňa 30. decembra 2014 naši koledníci dlho neleňošili, o 9:00 už koledovali novému primátorovi a pracovníčkam, ktoré boli v tom čase na mestskom úrade. Potom sme vyrazili do
mesta k prihláseným rodinám, aby sme ohlasovali radostnú zvesť Vianoc. Tešilo nás, keď po
vstupe do domov sme ešte ani nezačali spievať, no uslzená babička nás už pozývala aj o rok.
Ďakujeme každému, kto nás prijal a zvlášť deťom, že sa odtrhli na jeden deň od televízie a
od počítača. Mali sme všetci dobrý pocit, že sme urobili dobrý skutok.
Alžbeta Klenková, katechétka

Právna pomoc odkázaným
LEVICE (am) – Dňa 23. januára bolo na
mestskom úrade otvorené Konzultačné
pracovisko Centra právnej pomoci. Cieľom
služieb Centra je poskytovanie právnej pomoci osobám, ktoré si ju z dôvodu svojej
príjmovej a majetkovej situácie nemôžu
dovoliť. Právna pomoc je poskytovaná
formou predbežných konzultácií, kde v rozsahu max. 1 hodiny a za poplatok 4,50 Eur
právnik Centra rozoberie právny problém
klienta, vysvetlí situáciu z právneho hľadiska, zákonné možnosti riešenia a poradí
mu ďalšie základné kroky, ktoré môže podniknúť sám alebo prostredníctvom Centra.
V prípade, že klient potrebuje komplexnejšiu právnu pomoc spočívajúcu v spisovaní
právnych podaní alebo zastupovaní v súdnom konaní, môže požiadať o poskytnutie
právnej pomoci prostredníctvom predpísaného tlačiva. Pokiaľ žiadateľ spĺňa podmienky nároku na právnu pomoc, centrum
následne poskytne komplexnú bezplatnú
právnu pomoc.

Na poskytnutie právnej pomoci bez
finančnej účasti má občan právo, ak spĺňa
súčasne tieto tri podmienky:
– Nachádza sa v stave materiálnej núdze,
t.j. je poberateľ dávky a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi alebo jeho príjem nepresahuje 1,6-násobok životného minima
a nemôže si využívanie právnych služieb
zabezpečiť svojím majetkom;
– Nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu;
– Hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom
Konzultačné pracovisko v Leviciach bude
otvorené 2x mesačne, spravidla každý druhý piatok v budove mestského úradu, na
1. poschodí, č. dverí 39. Konzultačné dni
v konzultačnom pracovisku Levice sú naplánované na prvý polrok nasledovne: 13.
februára, 27. februára, 13. marca, 27. marca,
10. apríla, 24. apríla, 15. mája, 29. mája, 12.
júna, 26. júna. Informácie o ďalších termínoch budú zverejnené na www.levice.sk,
viac na www.centrumpravnejpomoci.sk

Štúrovo – Hronský Beňadik tiež drahá,
avšak realizovateľná. Pri návrhu na
zapracovanie tejto trasy do územného
plánu kraja ide o to, aby sme mali
pripravenú alternatívu pre prípad, že sa
naozaj ukáže, že na výstavbu na šahanskej
trase nebude možné čerpať peniaze. Ak táto
alternatíva nebude, peniaze nebude možné
čerpať vôbec,“ dodal Ján Varga. Starostovia
sa zaviazali, že svoje pripomienky k návrhu
uplatnia. Podľa zástupcu primátora Gézu
Nagya návrh zmien a doplnkov ÚP NSK
pripomienkovalo v stanovenej lehote aj
naše mesto.
(ik)

DRZ aj o programe
LEADER

Predstavitelia obcí združených v
Dolnohronskom regionálnom združení
(DRZ) sa stretli v piatok 23. januára
na Mestskom úrade v Želiezovciach
na prvom zasadnutí organizácie po
komunálnych voľbách. Rokovanie viedol
predseda združenia, starosta Hronoviec
Róbert Csudai. Naše mesto reprezentoval
primátor Ondrej Juhász.
V úvode
rokovania
odzneli
prezentácie
ponúk
služieb
pre
samosprávy, po ktorých o najnovších
poznatkoch o novom programovacom
období programu LEADER informoval
starosta T. Lužian Marián Kotora. Podľa
neho bude v novom období podporených
asi 50 miestnych akčných skupín (MAS),
čo vychádza na 7 až 8 v jednom kraji.
V Nitrianskom je 21 MAS alebo verejnosúkromných partnerstiev. Medzi nimi je
aj Dolnohronské rozvojové partnerstvo,
v ktorom sú združené obce DRZ.
Podľa M. Kotoru objem finančných
prostriedkov na projekty v novom
období vzrastie, avšak LEADER bude
menej zameraný na podporu samospráv
a viac na podnikateľský sektor. Zdôraznil,
že je evidentná všeobecná tendencia
miestnych akčných skupín spájať sa do
väčších celkov. Vďaka úspešnosti DRP
v minulom
programovacom
období
prichádzajú žiadosti o prijatie za člena
takmer zo všetkých strán. Záujem
o členstvo v Dolnohronskom rozvojovom
partnerstve prejavili obce zo štúrovského
i šahanského regiónu, ako aj obce ležiace
na západ od územia DRP. „O rozšírení
miestnej akčnej skupiny rozhodneme na
valnom zhromaždení. Prijímať nových
členov by sme mali v odôvodnených
prípadoch,
rozhodne
nie
všetkých
záujemcov. Základnou logikou rozšírenia
MAS je zvýšenie šance na podporu našej
stratégie,“
dodal
tekovskolužiansky
starosta.
(ik)
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Napätie v mikulskej škôlke
„Dňa 30. júna 2014 sa končilo 5-ročné
funkčné obdobie Evy Galatovej ako riaditeľky
MŠ v Mikule. Zriaďovateľ koncom mája vypísal
výberové konanie, do ktorého sa prihlásila vtedajšia riaditeľka Eva Galatová a učiteľka Margaréta Adamčeková. Keď ani jedna z nich nezískala
dostatočný počet hlasov, vtedajší primátor poveril
riadením MŠ Margarétu Adamčekovú. S vypísaním nového výberového konania sa čakalo,
kým sa rada školy nesfunkčnila prijatím nových
členov. Uskutočnilo sa 4. novembra, keď sa
opäť prihlásili tieto dve uchádzačky. Margaréta
Adamčeková získala dostatočný počet hlasov,
preto ju rada školy navrhla vymenovať za riaditeľku“ – vysvetlil vedúci odboru školstva a kultúry MsÚ Pavol Hostačný, ako sa riaditeľkou
mikulskej škôlky stala Margaréta Adamčeková.
Dňa 2. 2. sa v zasadačke MsÚ zišli rodičia detí,
aby pomohli riešiť situáciu, ktorá v škôlke
nastala výmenou na riaditeľskom poste. Za
neprítomnosti oboch hlavných aktérok –
bývalej a súčasnej riaditeľky, ale za prítomnosti
metodika školského úradu Mariana Vajdu
a vedúcej odboru vnútorných a sociálnych
vecí MsÚ Ireny Turzovej, situáciu popísala
predsedníčka rady školy i rodičovského
združenia Laura Pokoraczká Križovičová.
Podľa nej výmenou pozícií sa osobné averzie
medzi riaditeľkou a učiteľkou začali stupňovať
a napätá atmosféra už začala vplývať na deti.
Bývalá riaditeľka vraj odmieta rešpektovať
novú riaditeľku a dopúšťa sa konania, ktoré jej
nadriadená hodnotila ako porušenie pracovnej

disciplíny a udelila jej niekoľko písomných
upozornení. Naopak, jej podriadená a bývalá
nadriadená to považuje za neopodstatnené
šikanovanie...
Podľa Pavla Hostačného mesto ako
zriaďovateľ
nemôže
hodnotiť
kvalitu
výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom
zariadení a na riešenie osobných sporov
nemá možnosti – preradenie učiteľky MŠ do
druhého zariadenia (MŠ na Ul. SNP 9) by bolo
možné, len ak by sa niektorý pedagóg z tohto
zariadenia bol ochotný s ňou vymeniť.
Prítomní rodičia neboli ochotní podporiť
črtajúce sa možné riešenie situácie – rozviazanie
pracovného pomeru s Evou Galatovou. Jednak
ani s jednou z učiteliek nemali zlé skúsenosti,
jednak neboli ochotní prispieť k prepusteniu
bývalej riaditeľky a dlhoročnej učiteľky zo
zamestnania 6 rokov pred nárokom na
odchod do dôchodku. Aj keď niekoľkí rodičia
pripúšťali isté chyby z jej strany, vyslovené
závažnejšie pedagogické zlyhania nepovažovali
za dostatočne preukázané. Jediným výstupom
z rokovania boli spísané prerokované body a
prezenčná listina.
Obe spomínané pedagogičky sme požiadali
o vyjadrenie. Riaditeľka MŠ Margaréta
Adamčeková: „Dotyčná v rámci svojho nového
pracovného zaradenia ako podriadená, radová
učiteľka v MŠ, nerešpektuje pokyny a upozornenia
svojho nadriadeného a dopúšťa sa porušovania
pracovnej disciplíny podľa platného Zákonníka
práce, na čo bola už niekoľkokrát písomne

upozornená. V rámci plnenia svojich pracovných
povinností koná svojvoľne, v pedagogickej
činnosti učiteľky nekoná v duchu etiky a morálky
pedagóga. Toto nepekné správanie prenáša do
života mimo MŠ, vyvoláva intrigy a politické hry
a jej činy sú klasifikovateľné ako priestupok proti
občianskemu spolunažívaniu.“
Učiteľka Eva Galatová: „Vyjadrenia pani
riaditeľky sú vykonštruované a nepravdivé.
Principiálne s nimi nesúhlasím. Doposiaľ som
sa nádejala, že šikanózny bossing a mobbing
proti mojej osobe sa snáď utlmí a ustane, čomu
nasvedčovalo aj krátke obdobie po komunálnych
voľbách. Preto som aktívne brzdila svojich
právnikov od dôraznejších krokov. Žiaľ, v
poslednom období sa šikanózny bossing a
mobbing proti mojej osobe znovu začal stupňovať
a tak začínam strácať nádej, že celú situáciu sa
podarí vyriešiť pokojne, bez potreby využitia
dôraznejších právnych krokov. Vždy som bola
a aj som pripravená s kýmkoľvek pracovať a
spolupracovať pri rozvoji materskej školy, s cieľom
čo najkvalitnejšieho vzdelávania detí, ktoré našu
materskú školu navštevujú. Obávam sa však, že
o spoluprácu nemá záujem druhá strana.“
Čo dodať? Ako sa dalo čakať, ide o tvrdenie
proti tvrdeniu. Nerešpektovanie nadriadeného
nemožno akceptovať. Takisto však nemožno
akceptovať ani nátlak na pracovisku, či
zavádzanie verejnosti vykonštruovanými a
nepravdivými tvrdeniami.
Situácia si však vyžaduje riešenie. Ale aké?
(šh)

Z výročnej členskej schôdze ZO SZPB
Členovia ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov rokovali 17. decembra
na výročnej členskej schôdzi za prítomnosti
predsedu ObV SZPB v Leviciach Jána Hamara a primátora Želiezoviec Ondreja Juhásza.
Správu o činnosti za ostatné 3 roky a úlohách
organizácie predniesol predseda ZO Jozef Výboch. Pripomenul, že SZPB okrem veteránov

protifašistického boja, ich potomkov a združuje
aj sympatizantov a záujemcov z mierových
vojenských misií, ktorí pôsobili v zahraničí. Kritériom vstupu je pozitívny prístup člena k SNP,
obetiam holokaustu, protifašistickému odboju

v rokoch II. svetovej vojny, ale aj odpor voči súčasným prejavom intolerancie, oživovanie neofašizmu, podpora ľudských práv, slobody, mieru.
Aj preto má organizácia pevné miesto a autoritu
v spoločnosti. Naša ZO má okresné prvenstvo
v rozširovaní členskej základne. Len v ostatnom
období sme prijali 25 nových členov. Teší nás, že
o členstvo prejavujú záujem mladí ľudia a členovia strednej generácie, mnohí so SŠ a VŠ
vzdelaním. Viacerí z nich sú potomkovia
priamych účastníkov odboja.
Činnosť ZO motivovalo 70. výročie
SNP, ktoré sme si pripomenuli celým radom hodnotných neformálnych podujatí.
O viacerých sme priebežne oboznamovali verejnosť aj na stránkach ŽS. Viaceré
podujatia sme pripravili v spolupráci so
ZO JDS, MsK, Domom kultúry a MO
MS. Zorganizovali sme zájazdy do Bratislavy, Maduníc–Vrbového–Košarísk, na
Bradlo, do Hlbokého, do Osvienčimu, na
oslavy SNP do B. Bystrice so zastavením
v Kremničke a Španej Doline. O zájazdy,
z ktorých si účastníci prinášajú silné zážitky
a rozširujú obzor svojho poznania, je patričný
záujem. Preto mienime v ich organizovaní pokračovať aj v jubilejnom roku 70. výročia oslobodenia a ukončenia vojny. Počítame s účasťou

na celoslovenských oslavách v L. Mikuláši, oslavách SNP v B. Bystrici, viacdňovým zájazdom
do Prahy, Lidíc a Terezína v spolupráci s ObV
SZPB v Leviciach a podľa záujmu členov aj
s účasťou na podujatiach okresného charakteru.
ZO SZPB chce v súčinnosti s MsÚ naďalej organizovať pietne spomienky pri Pomníku padlým
v II. svetovej vojne a obetiam holokaustu pri
príležitosti oslobodenia mesta, ukončenia vojny
v Európe a SNP.
V správe bola pozitívne hodnotená pomoc
a spolupráca MsÚ. Všetci naši doterajší primátori majú porozumenie pre našu prácu, v prípade
požiadaviek sa nám snažili vyjsť v ústrety, za čo
im aj touto cestou vyjadrujeme poďakovanie.
Preto sa tešíme na spoluprácu aj s novým primátorom, ktorému v novej zodpovednej funkcii
želáme úspechy, aby sa mu očakávania občanov,
od ktorých dostal vo voľbách silný mandát, podarilo k ich spokojnosti naplniť. Nový primátor
vystúpil v diskusii a odbojárom prisľúbil spoluprácu.
Na schôdzi boli zvolení noví členovia výboru, ktorými sa stali: Gizela Bystrická, Jozefína
Kováčová, Edita Pompošová, Eva Šimková, Mária Varkolyiová, Jozef Výboch. Pritomní zvolili aj
delegátov na oblastnú konferenciu SZBP v Leviciach.
Jozef Výboch, predseda ZO SZPB
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Šachisti si polepšili
Želiezovskí šachisti pokračujú v majstrovskom zápolení IV. ligy, skupiny B12. Od začiatku decembra, kedy sme sa výsledkami ŠK
TJ Slovan Želiezovce naposledy zaoberali, si
v tabuľke prilepšili o dve miesta. Po šiestich
kolách stoja na 5. mieste tabuľky s tromi
víťazstvami a tromi prehrami. V ostatných
troch kolách dokázali Želiezovčania vyhrať
dvakrát, z toho raz v regionálnom derby
s Pohronským Ruskovom, ktorý je v tabuľke
na poslednom mieste zatiaľ bez bodu. Naši
šachisti prehrali len s druhým družstvom
v poradí – Novými Zámkami, ktoré zatiaľ
nestratili ani bod. Do konca sezóny ich
čaká ešte duel s lídrom súťaže vo Dvoroch
nad Žitavou a v poslednom kole privítajú
Komárno C.
Najlepším hráčom ŠK TJ Slovana Želiezovce
je Jozef Kovács, ktorý v 5 partiách získal plný
počet bodov, Dušan Forbak získal v rovnakom počte partií 4, Jozef Kakačka 3,5 a Róbert Polcsák v štyroch partiách 3 body. Ďalšími hráčmi družstva sú: Ján Kollár, István
Farkas, Štefan Kuruc, Jozef Kakačka, Jaroslav
Puchrík, Ladislav Garaj, Attila Mézes.
Výsledky:
ŠK TJ Slovan Želiezovce – ŠK Svätý Peter A
61⁄2:11⁄2
OŠKA Pohronský Ruskov – ŠK TJ Slovan
Želiezovce 1⁄2 :71⁄2
ŠK TJ Slovan Želiezovce – ŠK Bašta Nové
Zámky B 3:5
(ik)

1. ŠK Dvory nad Žitavou A
2. ŠK Bašta Nové Zánky B
3. KŠC Komárno D
4. KŠC Komárno C
5. SLOVAN Želiezovce A
6. MŠK Elithaus Šahy
7. ŠK Dvory nad Žitavou B
8. ŠK Svätý Peter A
9. OŠKA Pohronský Ruskov

Malý záujem o referendum

Referendum konané 7. februára bolo v našom meste charakteristické
najmä prázdnymi volebnými miestnosťami. Želiezovčania v oveľa
väčšej miere ako celoslovenský priemer ignorovali referendum Aliancie
za rodinu. Kým celoštátna účasť dosiahla 21,4 %, v našom meste
prišlo vyjadriť svoj názor necelých osem percent občanov. Z 5936
oprávnených voličov sa referenda zúčastnilo iba 471, čo predstavuje
7,97 %. Účastníci sa vyjadrili celkom jednoznačne a väčšinou
odpovedali na všetky tri otázky pozitívne (na prvú 412 áno, 51 nie, na
druhú 392 áno, 68 nie, na tretiu 385 áno, 71 nie).
(ik)
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Viac svetla...
Značnému záujmu želiezovskej verejnosti sa tešila Literárna kaviareň
Mestskej knižnice dňa 14. januára
v Dome kultúry. Hudobník, básnik,
spisovateľ a cestovateľ Pavel Hirax
Baričák mal už dopoludnia besedu
so študentmi. Autor motivačných
knižiek Šlabikár šťastia spomínal
svoje početné projekty len minimálne. Rozprával svoje zážitky, hovoril o svojej rodine a o všetkom, čo
ho nejakým spôsobom inšpirovalo.
A zdá sa, že jeho inšpirovalo všetko. Pútavé
rozprávanie o najrôznejších témach bolo vlastne
o nachádzaní spôsobov,
ako žiť, vyrovnávať sa
so životnými situáciami
a hľadaní v samom sebe.
Sám seba charakterizoval ako amatérskeho
psychológa.
Životná
filozofia plná kladných
východísk,
obsahu-

júca isté odpustiteľné „barličky“
v podobe napríklad numerológie,
bola dopĺňaná občasným čítaním
z vlastných knižiek a pesničkami
taktiež plnými svetla v podaní Juraja Hnilicu a Michala Kulicha. Na
podujatí predstavujúcom istú životnú alternatívu bolo možné zakúpiť
si knižky hlavného aktéra a iných,
ako aj CD s debutovým profilovým
albumom hudobného hosťa.
(šh)
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V želiezovskom Bike-parku
roku
v tomto
vyrastie
nová atrakcia, informovali
nás členovia občianskeho
združenia Ironsheep Crew.
Ponuka areálu sa má
rozrásť o crossfitovú dráhu,
bežecký okruh a prírodnú
S prípravami
posilňovňu.
začali členovia OZ už
v decembri. V súčasnosti prebiehajú prípravy pred stavbou, sprevádzkovanie
(ik, foto: Miro Kriška)
sa očakáva v júni tohto roka.
Poradenstvo pre podnikateľov v Centre podnikateľských služieb na ulici
Mierová č. 24 v Želiezovciach – tretia streda v mesiaci v čase od 9:00 do
Mesto Želiezovce
14:30 hod. Zvýhodnená cena: 1,50 EUR/hod.

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek
13. 1. Zsófia Hancko, 26. 1. Oliver Valkovič (obaja Želiezovce)

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

25. 1. Ondrej Dulai (Sikenica) – Svetlana Hlilnková (Sikenica)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Ladislav Belan
Lívia Bóczová
Jozef Duba
Jarmila Hrašková
Jozef Kasala
Gabriel Kováč
Vilma Lakatošová
Zuzana Mézesová
Erika Mocsáriová
Ondrej Rózsa
Ernest Szalma

23. 02.
27. 02.
21. 02.
14. 02.
14. 02.
14. 02.
06. 02.
13. 02.
22. 02.
04. 02.
09. 02.

60
František Csicsman 14. 02.
Alžbeta Karková 22. 02.
Michal Klimaj
15. 02.
Eva Klimajová
06. 02.

Štefan Kurali
Viola Lakatošová
Július Sütő
Ladislav Varga

20. 02.
12. 02.
17. 02.
17. 02.

70
Irena Ballová
Juraj Laczó
Karol Šebők

22. 02.
04. 02.
27. 02.

80
Vlasta Bálentová 09. 02.
Eva Barkociová 15. 02.
90
Mária Tušiaková 23. 02.

(15-04)

Opustili nás – Elhunytak

Cena 12,99 €
Jozef Banáš : VELESTÚR
Bratislava, Ikar 2015.
Mimoriadne silný príbeh o tom, že skutočný zmysel života
sa oplatí hľadať. A ešte! Možnosť vyhrať super ceny!
Cena 12,99 €
Peter Pišťanek: RUKOJEMNÍK
Bratislava, Slovart 2014.
ríbeh dieťaťa, ktorému rodičia emigrovali a jeho vychovávali
starí odičia. Filmovú verziu režíroval Juraj Nvota, v hlavnej
úlohe Milan Lasica.
Giulia Enders: TAKTNE O TRÁVIACOM TRAKTE.
Cena 12,99 €
Dielo nemeckej lekárky sa stalo hitom na YouTube, oplatí sa
zoznámiť s naším tráviacim ústrojenstvom trochu inak.

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

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

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

15. 1. Estera Sabová (Želiezovce, 72 r.), 21. 1. Jozef Kobár
(Farná, 91 r.), 24. 1. Attila Valkovič (Želiezovce, 50 r.), 26.
1. Zoltán Fóthy (Želiezovce, 76 r.), Alexander Zelenyák
(Želiezovce, 62 r.), 29. 1. Gizela Bystrická (Želiezovce,
94 r.), 1. 2. Július Buda (Želiezovce, 81 r.), 2. 2. Helena
Vetterová (Hronovce, 75 r.), 3. 2. Františka Kulinovská (P.
Ruskov, 92 r.), 5. 2. Oľga Cambelová (Želiezovce, 90 r.),
9. 2. Mária Balajová (Hronovce, 104 r.)

Dr. Biró Béláné: NAGYOD. Ára 10,– €
Nagyod község történetének könyve. Az írónő Zselíz város
lakosa, egykori gimnáziumi tánárnö. Gratulálunk művéhez.
Harla Coben: NINCS TÖBB ESÉLY Ára 10,29 €
Marc élete darabokra hull, amikor betörnek otthonába, hidegvérrel meggyilkolják feleségét... krimi, de remek.
Ára 8,– €
Veres János: A BASA SÍPJA.
Igazi történet a török korból, de mostanában talán jelképnek
is felfoghatjuk. A Tompa Mihály Egyesület kiadása, gyermekszínpad részére is.
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HAVI VICC:
Hajnali négykor jön haza a férj a
kocsmából, s elkezd halkan vetkőzni az ágy
mellett. Erre felkel az asszony:
- Hova mész ilyen korán, Béla?
- Igazad van drágám, visszafekszem.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým dobrovoľným darcom
krvi, ktorí sa zúčastnili darovania dňa
26. januára 2015 v Dome kultúry v Želiezovciach a tým prispeli k úspešnému
zvládnutiu operácie našej dcérky.
Rodičia Helena a Juraj Martosyovci

(15-02)

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük az önkéntes véradóknak, hogy
2015. január 26-án a Zselízi Művelődési
Otthonban részt vettek a véradáson, és
így hozzájárultak lányunk műtétjének
sikeres lebonyolításához.
A szülők: Martosy Ilona és György.

Spomienka

Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami
v našich srdciach zostaneš
a budeš stále s nami

Júliusa Benčeka

S láskou a úctou na neho spomína
manželka, synovia a dcéry s rodinami

(15-05)

25. februára uplynie 1
rok od náhleho úmrtia
manžela, otca
a starého otca
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Javítottak helyezésükön a sakkozók
A zselízi sakkozók folytatják szereplésüket a
IV. liga B12-es csoportjának bajnokságában.
December elejétől, amikor az ŠK TJ Slovan
Želiezovce eredményeiről legutóbb beszámoltunk, két helyet javítottak tabellabeli állásukon. A hatodik kör után a táblázat 5. helyén
állnak három győzelemmel és három vereséggel. A legutóbbi három fordulóban kétszer
voltak képesek nyerni, ebből egyszer a régiós
rangadón Oroszka ellen, amely egyelőre pont
nélkül az utolsó helyen áll. Sakkozóink csak
a második helyen pontveszteség nélkül álló
érsekújváriak ellen kaptak ki. Az idény végéig
még várja őket a bajnokság éllovasa, az udvardi csapat elleni párharc, az utolsó fordulóban
pedig a komáromi C csapatot fogadják.
Az ŠK TJ Slovan Želiezovce legjobb játékosa
Kovács József, aki öt játszmában a maximális pontszámot szerezte meg, Dušan Forbak
ugyanennyi játszmából négy pontot, Jozef Kakačka 3,5 és Polcsák Róbert négy játszmában
3 pontot szerzett. A csapat további játékosai:
Ján Kollár, Farkas István, Štefan Kuruc, Jozef
Kakačka, Jaroslav Puchrík, Ladislav Garaj,
Mézes Attila.
Eredmények:
ŠK TJ Slovan Želiezovce – ŠK Svätý Peter A
61⁄2:11⁄2
OŠKA Pohronský Ruskov – ŠK TJ Slovan Želiezovce 1⁄2 :71⁄2
ŠK TJ Slovan Želiezovce – ŠK Bašta Nové
Zámky B 3:5
(ik, foto LV)

1. ŠK Dvory nad Žitavou A
2. ŠK Bašta Nové Zánky B
3. KŠC Komárno D
4. KŠC Komárno C
5. SLOVAN Želiezovce A
6. MŠK Elithaus Šahy
7. ŠK Dvory nad Žitavou B
8. ŠK Svätý Peter A
9. OŠKA Pohronský Ruskov

6
6
6
6
6
7
6
7
6

Jogsegély rászorultaknak
LÉVA (am) – Január 23-án megnyílt a Lévai Városi Hivatalban a Jogsegély
Központ konzultációs irodája, azzal a céllal, hogy jogi segítséget nyújtson olyan
személyeknek, akiknek ezt anyagi és vagyoni helyzetük miatt nincs lehetőségük más
módon igénybe venni. A jogsegélyt előzetes konzultáció alapján, maximum egy óra
terjedelemben 4,50 euróért lehet igénybe venni. A központ jogásza megismerkedik
a jogi problémával, jogi szempontból elemzi az ügyet, felvilágosítja az ügyfelet a
lehetőségekről, a megoldásról, és tanácsot ad az első és a további lépésekhez, melyekre lehetőség van a központon keresztül is. Abban az esetben, ha az ügyfél teljes
körű szolgáltatást igényel, tehát jogi beadvány megírását, vagy képviseletet bírósági
tárgyaláson, az előírt nyomtatványon kérvényezheti a jogsegélyezést. Ha az igénylő teljesíti a jogsegély igényének feltételeit, a központ teljes körű ingyenes jogi segítséget nyújt.
Az ingyenes jogi segítség igénybevételéhez egyidejűleg három feltételnek kell teljesülnie:
– az illető anyagi szükséghelyzetben van, tehát ilyen támogatást kap, ill. bevétele nem
haladja meg a létminimum 1,6-szorosát, és a jogi szolgáltatást vagyonával sem tudja
biztosítani;
– nem egyértelműen vesztett ügyről van szó;
– az ügy értéke meghaladja a törvény által megszabott minimálbér nagyságát.
A konzultációs iroda havonta két alkalommal áll nyitva, többnyire minden második
pénteken 9-től 15 óráig, a Lévai Városi Hivatal épületének 1. emeletén a 39-es számú irodában. Az első félévben a következő időpontokban terveznek konzultációs
napokat: február 13-án, február 27-én, március 13-án, március 27-én, április 10-én,
április 24-én, május 15-én, május 29-én, június 12-én és június 26-án. Tájékoztatást
a további időpontokról a www.levice.sk és a www.centrumpravnejpomoci.sk honlapon találnak.
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A képviselő-testület 2. ülésén jóváhagyta a kastély
felújítására irányuló projektum előkészületi munkálatait. A felhívás a regionális operatív program Régiók
kulturális potenciáljának erősítése és idegenforgalmi
infrastruktúra prioritás keretében jelent meg. A 2,4
millió eurós jogosult költség lehetővé tette volna a kastély egyik szárnyának felújítását.
Ezt követően vált világossá, hogy a város csupán
látványtervekkel rendelkezik, a kastély kivitelezési tervei nincsenek előkészítve. A tervdokumentáció lehetséges készítőjével a
tárgyalások során
a kezdeti, 10 000
eurós
költségek
jelentősen megemelkedtek. Végül
világossá vált, hogy
a 2014. november
18-án
megjelent
kiírást
projektanyagát a megadott
határidőn
(2015.
február 18.) belül
nem lehet előkészíteni.
(šh)
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Fennállása tán legjobb évét zárta a zselízi Kincső Néptáncegyüttes
48 fellépés, 4 ország, 4 kategóriában mintegy
65 táncos, 12 magas rangú elismerés, több
ezres nagyságrendű közönség. Fantasztikus
évet zárt a 2015 októberében fennállásának
20. évfordulóját ünneplő zselízi Kincső!
Ezeket az eredményeket egy évértékelő fellépés
keretén belül prezentálta a néptánccsoportot
fenntartó Tiszta Forrás Alap a nagyközön-

ségnek az év utolsó hetében. Az évértékelőt
minden évben hagyományosan megtartják
már sok-sok éve, főleg a szülőknek, ismerősöknek, támogatóknak, ám egy idő után
olyan nagy lett az érdeklődés, hogy immár a
nyilvánosság számára is meg kellett hirdetni.
Ezúttal is színültig megtelt nézősereggel a

Betlehemeztünk

December utolsó előtti napján betlehemeztünk, amelyen városunkban első
ízben vett részt magyar csoport. A gyerekeket nem kellett sokat biztatni, gyorsan
beleegyeztek, hogy elviszik a jó hírt a
családoknak. Nagy öröm volt hallani a
meglátogatott családoktól, hogy végre valami történik, hogy ne hagyjuk abba ezt a
szokást, és hogy jövőre is várnak minket.
Köszönöm mindenkinek, aki befogadott,
és köszönjük a gyerekeknek, hogy elfogadták meghívásomat.
Betka néni, hitoktató

Karácsonyi hangok!

Hosszú életem alatt, melyért Istennek
hála, sok karácsonyt megéltem. Szomorút is,
amikor tankok dübörgése és bombák robbanása keltett félelmet szívünkben, de emlékszem olyan karácsonyi ünnepekre is, amikor
az emberek reggel békében, szeretetben
köszöntötték egymást, figyeltek egymásra.
Az elmúlt karácsony reggelén kukásautó
csörömpölése, búgása törte meg az ünnepi
csendet. Ez bizony nagyon elnyomja az ünnepi hangulatot. Szomorúan gondoltam azokra
a dolgozókra, akik – esetleg a rossz szervezés
miatt, nem életveszély elhárítása végett – nem
ülhettek az ünnepi családi asztalnál. Kívánom, hogy az új esztendőben békés és boldog
ünnepe legyen mindenkinek. Bordán Rozália

zselízi kultúrház, és sokan még az előtérbe is
kiszorultak. A legkiemelkedőbb elismerések,
amivel a tánccsoportot vagy annak tagjait
díjazták 2014-ben:
– A Szlovákiai Magyar Felnőtt Néptáncegyüttesek Minősítő Versenyén Komáromban aranysávval tüntették ki az egész csoportot.
– A Koreográfiák Országos Versenyén Liptószentmiklóson
szintén
aranysávos minősítésben részesültek, ráadásul a verseny
kiemelt országos győztesei
lettek.
– Az a hatalmas megtiszteltetés
érte
őket,
hogy felléphettek a CIOFF
(International Council of
Organizations of Folklore
Festivals), vagyis a Nemzetközi Folklórszövetsége által
szervezett fesztiválon Lublinban (Lengyelország).
– Az Egerben tartott VIII. Országos Iúsági Szólótáncversenyen négy táncosuknak
sikerült elérnie az iúsági korosztály lehető
legmagasabb elismerését. A lányok kategóriájában Németh Eszter és Németh Rebeka
is Gyöngygalléros, míg a fiúknál Csicsmann
Dániel és Juhász Bence Zsombor Ezüstpitykés
elismerésben részesült.
– A XXII. alkalommal Dlhé Klčovóban
megrendezett Šaffa Sarkantyúja Országos
Szólótáncversenyen kiemelt aranysávot nyert
el Hutai Bianka Riedly Miklóssal, aranysávban végzett a Duba Réka—Horváth Dávid
páros, Petrovics Krisztina és Puksa Mátyás az
ezüstsáv birtokosa lett.
– A Halmos Béla Országos Népzenei Találkozón Bonyhádon Juhász Bence Zsombor
cimbalomszólóját nívódíjjal jutalmazták.
A számtalan fellépés mellett pedig természe-

tesen a hazai, már tradicionális rendezvények
sem maradhattak el a Kincsősök életéből.
Idén immáron VI. alkalommal volt Garam
Menti Verbunktalálkozó, XI. Aligvárom!
népművészeti alkotóműhely, ahol a táncosok
egy héten keresztül összezárva hódolhattak
közös szenvedélyüknek, a táncnak, zenének
és a színjátszásnak. De megvalósult a VI.
alkalommal pályázati forrásokból támogatott
Okolo Slovenska (Szlovákia körül) című turnésorozat is. Az eltelt 19 év alatt összesen 623
fellépést abszolváltak a néptáncosok, bejárva
szinte egész Európát. Az elhivatott Juhász
házaspár munkájának gyümölcseként mára
a Kincső Szlovákia egyik legelismertebb néptáncegyüttesévé vált. Ahogyan minden valamire való néptánccsoportnak, természetesen
a Kincsőnek is van saját zenekara, a Gereben,
akik elkötelezetten kísérik mindenhova a Kincsőt. Az együttes munkáját a Szlovák Kulturális Minisztérium, a Szlovák Kormányhivatal
Kisebbségi Osztálya, a Bethlen Gábor Alap,
a Nyitra Megyei Önkormányzat, valamint a
Felvidéki Néptáncosok Szakmai Szövetsége, a
Táncfórum segíti. Juhász Sándor, az együttes
egyik alapítója és vezetője szerint nagyon
fontos a szerepük az interetnikus kultúrában,
hiszen magyar hagyományokon alapuló táncokat mutatnak be gyakran szlovák közönségnek is, ami fontos kapocsként szolgál a
két nemzet között. „Hihetetlenül gazdag éven
vagyunk túl. Szakmai szempontból óriási
mérföldkövekkel, hangulatát tekintve pedig
utánozhatatlan élményekkel volt tele 2014.
Szinte minden hétvégén úton és színpadon
voltunk, a hétköznapok pedig a felkészülés és
a próbák jegyében teltek” – mondta el Juhász
Sándor, aki 50. születésnapját is – hol máshol,
mint – egy török turnéról hazafelé jövet, az
autóbuszban ünnepelte táncosai körében.
Csonka Ákos, fotó: Botta Anikó

Az év első hónapjában városunkat – a múlt évhez
hasonlóan – újra megtisztelte
vendégszereplésével a Váci
Szimfonikus Zenekar Farkas
Pál vezényletével, amely a Budapesti Operettszínház művészeinek fellépését kísérte. A
január 25-ei műsorban a kultúrotthonban fellépett Szeredi
Krisztina, Domoszlai Sándor,
Szabó Noémi, Peller Károly
és Ress Krisztina, a Madách
Színház tagja. A műsorban
szerepelt az érsekújvári Csemadok
operett-szólistája,
Hajtman Lívia is. „A műsor
érdekessége, hogy Kálmán
Imre operettjei hangzottak el, és éppen idén 100 éve, hogy bemutatták a Csárdáskirálynőt. A
zenei világ nagy ünnepe, hogy ez a csodálatos operett már századik éve csendül fel a színházakban” – mondta el Szeredi Krisztina. A jól sikerült, szép művészeti élményt nyújtó előadást
180 érdeklődő kísérte figyelemmel.
(Eva Frenková, foto: DK)
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A régió községei a Garam melletti
gyorsforgalmi útért
Csenger Tibor Nyitra megyei képviselő
januárban tájékoztatta városunk és a környező falvak polgármestereit arról, hogy
éppen tart a megyei területrendezési terv
módosításainak és kiegészítéseinek nyilvános véleményezése. A javasolt módosításokban
és kiegészítésekben olyan változások is szerepelnek, amelyek – többnyire negatívan – régiónkat
is érinthetik. A témáról az Alsó-Garammenti
Regionális Társulás januári tanácskozásán
esett szó.
A megyei közgyűlés képviselője a találkozón elmondta: az új javaslatnak az
eredeti területrendezési tervtől való egyik
legfontosabb eltérése a megyén áthaladó
gyorsforgalmi utakat érinti. A régióban
két gyorsforgalmi úttal számol a tervezet: a kelet—nyugat irányú R7, valamint
az észak—déli R3. Az ország déli részeit
összekötni hivatott R7-es nyomvonalát
Szódó és Sáró között tervezik, nem pedig
Sárótól északra. Az R3-as úttal kapcsolatos
változtatás azonban sokkal fájdalmasabban
érintené régiónkat. Az eredeti, Párkány—
Garamszentbenedek nyomvonal a módosított javaslatból kimaradt, helyette az R3-ast
az Ipolyság—Zólyom nyomvonalon tervezik megépíteni. A képviselő szerint senki,
még a tervező sem tudta megindokolni a

változtatást. A nyomvonal elhelyezését a
Nemzeti Autópálya-Társaság rendelte meg.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy
a határozatnak politikai színezete lehet,
hiszen az újonnan javasolt nyomvonal
megvalósítása költségesebb és bonyolultabb az Ipolyság és Zólyom közötti jelentős szintkülönbségek miatt. Ráadásul az
R3-as nem kapcsolódna a magyarországi
M2-es gyorsforgalmi útra, amely az ottani
tervek szerint Balassagyarmat felé vezet
majd.
Varga János csatai polgármester megjegyezte,
hogy a javaslat bevezetőjében azt írják: a Garam
menti tengely a megye legelmaradottabb régiója, és 2025-ig itt várható a legerőteljesebb
népesség-csökkenés. Kollégáit felkérte,
hogy önkormányzataik nevében január
végéig mindannyian véleményezzék a módosításokat és kiegészítéseket, és érveljenek
az R3-as Párkány—Garamszentbenedek
nyomvonala mellett. „A Nemzeti Autópálya-Társaság tanulmánya szerint az R3-as
Ipolyság és Zólyom közötti kiépítése drága,
megvalósíthatatlan alternatíva. Ugyanaz
az tanulmány a Párkány—Garamszentbenedek nyomvonalat szintén drágának, ám
megvalósíthatónak tartja. E javaslatnak a
megyei tervekbe való bekerülése azért

Kis érdeklődés a népszavazás iránt

Bár voltak pillanatok, amikor tumultus volt az urnák körül, a február 7-ei népszavazást városunkban
leginkább az üres szavazóhelyiségek jellemezték. A zselíziek az országos átlagnál is jobban ignorálták
a Szövetség a Családért által kezdeményezett népszavazást. Míg országosan 21,4%-os részvételi
arányt mértek, addig városunkban a lakosság csupán nem egész 8%-a ment el szavazni. Az 5936
szavazásra jogosult polgárból csupán 471 járult urnákhoz, ami 7,97 százalékot jelent. A résztvevők meghatározó arányban igennel szavaztak mindhárom kérdésre (az elsőre 412 igen, 51 nem, a
másodikra 392 igen, 68 nem, a harmadikra 385 igen, 71 nem). (ik, foto: Sloboda S.)

fontos, hogy legyen egy előkészített alternatíva arra az esetre, ha bebizonyosodik,
hogy az ipolysági nyomvonalra nem lehet
forrásokat meríteni. Ha nem lesz alternatívánk, egyáltalán nem kapunk pénzt”
– tette hozzá Varga János. A polgármesterek megegyeztek, hogy véleményezik a
javaslatot. Városunk polgármester-helyettese, Nagy Géza elmondta, hogy a megyei
területrendezési terv módosításaihoz és
kiegészítéseihez városunk is elküldte észrevételeit és javaslatait.
(ik)

A LEADER-ről is
szó volt
Az Alsó Garam Menti Regionális
Társulásban
tömörülő
községek
képviselői január 23-án találkoztak
Zselízen a városi hivatal épületében,
a helyhatósági választások után első
alkalommal. A tanácskozást a társulás
elnöke, Lekér polgármestere, Csudai
Róbert vezette. Városunkat Juhász
András polgármester képviselte.
A
tanácskozás
elején
vállalati
szolgáltatások prezentációi hangzottak
el. A LEADER program új időszakáról
Kotora Marián, Nagysalló polgármestere
tájékoztatott. Szerinte az új időszakban
50 helyi akciócsoportot támogatnak
majd, ami kerületenként 7-8-at jelent.
A Nyitraiban 21 helyi akciócsoport
vagy köz- és magánpartnerség van.
Köztük van az Alsó Garam Menti
Fejlesztési Partnerség is, melyben a
társulás falvai tömörülnek. Kotora
Marián szerint a projektekre szánt
támogatások összege az új időszakban
növekedni fog, de a LEADER kevesebb
támogatást szán az önkormányzatoknak,
inkább a vállalkozói szektort kívánja
támogatni. Hangsúlyozta, hogy a helyi
akciócsoportok nyilvánvalóan nagyobb
csoportosulásokat hoznak majd létre. Az
Alsó Garam Menti Regionális Partnerség
elmúlt
programidőszakban
elért
sikereinek köszönhetően sorra érkeznek
a kérvények minden oldalról a társulásba
való belépésre. A tagság iránt érdeklődnek
a párkányi, az ipolysági régióból, de a
partnerségtől nyugatra fekvő községek
is. „A helyi akciócsoportok bővítéséről
közgyűlésünkön döntünk majd. Új
tagokat csak indokolt esetekben vehetünk
fel, biztosan nem minden érdeklődő
nyer felvételt. A helyi akciócsoportunk
bővítésének alaplogikája az, hogy
stratégiánk nagyobb eséllyel nyerjen
támogatatást” – tette hozzá a nagysallói
polgármester.
(ik)
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A polgármester-helyettes főleg projekteken dolgozik majd
Városunk polgármestere január 1-jétől Nagy
Gézát nevezte ki helyettesének. De mi is
lesz a polgármester-helyettes munkaköre?
Megkérdeztük tőle, milyen feladatai lesznek
ezen a poszton.
– A polgármester felkért, hogy elsősorban a
projektek vezetésében és esetenként tárgyalások lebonyolításában legyek segítségére. Emellett a bizottságok tevékenységét is koordinálni
fogom.
Mivel foglalkozik jelenleg?
– Jelenleg hagyják jóvá Nyitra megye
területrendezési tervének első módosítását és
kiegészítését. Néhány módosítás városunkat és
régiónkat is érinti. A városi hivatal dolgozóinak
közreműködésével áttanulmányoztuk a régiót
érintő módosítási javaslatokat. Néhányat, mint
például az R3-as nyomvonalának megváltoztatását véleményezésünkben kifogásoltuk. A
többi, városunkkal kapcsolatos eredeti terv
változatlan maradt, ezek közt megemlíteném
a Zselíz—Tergenye vízvezeték megépítését, a

zselízi ipari parkot vagy a városközpont tervezett kis elkerülőútját.
A
hivatal
dolgozóival
eg yüttműködve
azt
is
vizsgáltuk,
mely
előkészített
projektek valósultak meg,
melyek nem,
ill. mire van
és mire nincs előkészítve dokumentáció. Ezzel
kapcsolatban rámutatnék a kastély esetére. Annak ellenére, hogy elsőrendű prioritásként kezelték, semmiféle műszaki dokumentáció nem
volt hozzá. További komplikációkkal ez odáig
vezetett, hogy a kastély részleges felújítására
tervezett projektet nem adhattuk be.
Milyen további feladatokat lát el?

– Például olyan témával is foglalkozom, amelyet a múltban elhanyagoltak: az ipari parkkal.
Létezik egy projektum még 2006-ból a park
bővítéséről, amellyel az elmúlt években senki
sem foglalkozott. Ugyanakkor az ipari park
fejlesztése új munkahelyeket teremthetne,
amely nyomán növekedne a lakosság vásárlóereje, fejlődhetnének a szolgáltatások és maga
a város is. A polgármester segítségére vagyok
abban is, hogy minél hamarabb hozzáfoghassunk a csatornahálózat bővítéséhez.
Hogy haladnak a munkálatok?
A fejlesztési projektekkel dolgozva gyakran
ütközünk akadályokba, pl. hogy nincsenek
előkészített tervdokumentációk, vagy hiányzik
a pénzügyi keret. A pénzhiány az elmúlt évek
gazdálkodásának eredménye, azon belül is
elsősorban a túlszámlázott megrendeléseké. A
következő hetekben készítünk egy gazdasági
beszámolót erről az időszakról, hogy világosan
meg tudjuk rajzolni az új városvezetés rajtvonalát.
(ik)

Új partnerségek épülnek
A városi hivatal új vezetőjével,
Csicsman Dianával a hivatal
aktuális feladatairól beszélgettünk. Elmondta, hogy a figyelem
most a városi alkalmazottakra és
az utóbbi években kötött szerződésekre összpontosul.
– A választások előtt gyakran van
szó a választott képviselők eredményeiről az elmúlt választási
időszakban. Kevesebb szó esik a
városi hivatal alkalmazottjainak
teljesítményéről, holott éppen az
alkalmazottak tehetik a szolgáltatásokat sikeressé vagy sikertelenné. A választási időszak első
100 napja bonyolult és igényes
időszak, hiszen ekkor vezetik be
a nagy változásokat a hivatal működésében. A városi dolgozóknak
többet kell nyújtaniuk, mint eddig.
A felkészültség és kreativitás hiánya nem tolerálható.
Mi a helyzet a szerződésekkel
és iratokkal?
– Ezek vizsgálata során Juhász
András polgármesterrel együtt
megállapítottuk, hogy a múltban
a városi hivatal egyes szerződéseiben és vezetői tevékenységeiben
a felszínesség és következetlenség
nyomai fedezhetők fel. Bizonyos
szubjektumokkal meg kell szüntetnünk az együttműködést a
kiadások csökkentése érdekében.
Felfedeztük, hogy új, közrendről
szóló általános érvényű rendeletet
kell kidolgoznunk, mert a hivatal

illetékesei nem szenteltek neki
figyelmet 2013-ban. Vizsgáljuk a
szerkezeti felépítést és az alkalmazottak munkaköri leírásait. Az
egyes dolgozók iratainak vizsgálata során megtudtuk, hogy néhány
munkaszerződés nem egyezik a
szerkezeti felépítéssel, illetve a
vezető dolgozók nem kinevezéssel
kerültek posztjukra. Az új belső
előírások a közpénzekkel való
gazdálkodás terén adminisztratív
ellenőrzéseket és pontosan behatárolt hivatalnoki felelősséget
határoznak meg. A munkaköri
rendtartás pontosan határozza
majd meg, mi tartozik a komoly,
és mi a kevésbé komoly fegyelmi
vétség kategóriájába. A fejlesztési
terv elfogadása után kizárt lesz
a város terveinek és céljainak
kétértelműsége, mert a belső
pénzügyi ellenőrzés biztosítja a
pénzügyi operációk helyességét,
célszerűségét és ellenőrizhetősé-

gét. Emiatt a képviselő-testület
elé terjesztett beadványokon is
szerepel majd a költségvetésre
gyakorolt hatásuk. A testületi
döntéseket pénzügyileg is meghatározzuk.
Milyen változások lesznek a
városi hivatal nyilvánossághoz
fűződő viszonyában és hozzáállásában?
– Városunk polgármestere új
partnerségeket kezdett építeni,
hogy javítsa a vállalkozói réteghez
és a helyi szervezetek vezetőihez
fűződő viszonyát. A hivatal és a
vállalkozók együttműködés hosszú
éveken át stagnált, nem készült el
a helyi vállalkozók adatbázisa
sem. Havi rendszerességgel találkozókat tartunk majd, amelyen
a polgármester a helyi iskolák és
városi szervezetek vezetőivel meg
tudja beszélni az aktuális gondokat, és ellenőrizni tudja a pénzügyi fegyelem betartását.
Azzal, hogy a helyi alapiskolák

12 tanulóját rendhagyó módon
– fiatal képviselőként – bevonjuk a városi tevékenységébe,
lehetőséget teremtünk a fiatalság
számára, hogy az egész választási időszakban hozzászóljon az
aktuális kérdésekhez. Miután a
februári képviselő-testületi ülésen
a kis képviselők leteszik az esküt,
elkezdődik az iúsági önkormányzat
céljainak megvalósítása, megfogalmazódnak prioritásai, érdekképviseletének, az önkormányzatban
betöltött szerepének és felelősségének
alapjai.
Városunk
médiapolitikájának
koncepciója elsősorban a város
életéről való tájékoztatásra irányul
a tevékenységek egész spektrumán
keresztül. Tudomásul vesszük,
hogy a lakosság tájékoztatásához
rendszeres és hatékony kommunikáció szükséges, ezért áprilistól új
elemekkel gazdagítjuk az önkormányzat nyilvánossághoz fűződő
viszonyát.
(ik, foto: šh)

Az önkéntes véradás

iránti érdeklődés városunkban egyre nő. Erre is fény derült az SZK
Nemzeti Transzfúziós Szolgálata által szervezett önkéntes véradáson.
A január 26-ai eseményen a zselízi kultúrházban 45 önkéntes
véradó vett részt. „Már tavaly is jelentősen emelkedett a véradás
iránti érdeklődés, és ez nem változott az idén sem. Míg az előző
években 20—30-an adományoztak vért, tavaly 42-en, idén pedig
még többen” – jegyezte meg Meliška József zselízi aktivista, aki már
évek óta segít városunkban a Nemzeti Transzfúziós Szolgálatnak az
önkéntes véradás népszerűsítésében.
(ik)
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munkájával.
a közvilágítás égőit takarékos LED égőkre, és
10 évig üzemelteti azokat saját költségen.
Ez érdekesen hangzik. Másfél hónap alatt
sok mindent győzött.
– Ha erről van szó, el kell mondanom,
hogy ez még nem minden. Tegnap a
Prima banka igazgatójával tárgyaltam a
további együttműködésről, találkoztam az
iskolaigazgatókkal, akikkel finanszírozási
kérdésekről
tanácskoztunk,
napirenden
van a városi rendőrség költözése, két
beruházóval
tárgyaltam
szolgáltatási
objektumok létesítéséről a városközpontban,
délután munkaértekezleten vettem részt,
ahol a T18-as sportlétesítmény felújításának
költségeit becsültük fel. A képviselő-testület
3 alkalommal ülésezett, próbálok részt
venni helyi rendezvényeken, és találkozni a
lakosokkal.
Pozitív visszajelzéseket hallani arról,
hogy részt vesz a helyi rendezvényeken.
Jó visszhangja volt a vállalkozókkal való
találkozónak is.
– Ezt a találkozót az egyik legfontosabbnak
tartom. Ugyanakkor a találkozók nem
azért vannak, hogy benyomást keltsenek.
Polgármesterként
tudnom
kell,
mivel
foglalkoznak a lakosok. Ha csupán az

irodában ülnék, és vendégeket fogadnék, csak
korlátozott képem lenne a városi életről. Ezért
járok társadalmi és kulturális rendezvényekre.
Végül is ilyen találkozókon közvetlenül lehet
beszélgetni. Szeretnék továbbra is hasonló
találkozókra járni.
Mit tart eddigi legnagyobb sikerének?
– Talán még korai a sikereket emlegetni. A
lakosok szemszögéből a sikerek majd csak
jönnek, ami addig történik, az az előkészítés.
Továbbra is foglalkozunk személyi kérdésekkel,
de az általam említett csapat már kezd
működni. Csicsman Diana elfoglalta helyét a
városi hivatal és a válságstáb élén. Tevékenysége
a városi pénzügyek konszolidációját és a városi
hivatal hatékony működését célozza meg.
Helyettesem, Nagy Géza, amellett, hogy több
találkozón helyettesít, több ügyet is felvállalt,
amelyek során a város érdekében latba
veti kapcsolatait és tapasztalatait. A városi
dolgozóknál is látom a növekvő lelkesedést,
szóval csapatunk egyre bővül.
Ez optimistán hangzik. Mi az, ami
gondokat okoz?
– Eredetileg nem is szerettem volna beszélni
róla, de összefügg előbbi válaszommal... Semmi
kivetnivalóm a kritikával szemben, hiszem
mindenki, aki dolgozik, hibázhat. Semmi

A Partnerség bővítéséről februárban
döntenek
Az Alsó Garam Menti Fejlesztési Partnerség Lekér önkormányzatával közösen a
lekéri kultúrházban január
29-én konferenciát szervezett a vidékfejlesztésről. A
tanácskozás legfontosabb napirendi pontja az Alsó Garam
Menti Fejlesztési Partnerség
bővítésének lehetősége volt.
A rendezvényen jelen voltak
az Ipoly és a Garam mente,
valamint a déli régió polgármesterei. A találkozót Csudai
Róbert, az Alsó Garam Menti
Regionális Társulás elnöke
nyitotta meg. Bevezető beszéde után Kotora Marián,
az Alsó Garam Menti Fejlesztési Partnerség elnöke ismertette a jelenlegi helyzetet,
kihangsúlyozva az eddigi, a szomszédos
területek képviselőivel folytatott tárgyalások
eredményeit, valamint tájékoztatott a LEADER program szlovákiai jövőjéről, a helyi
akciócsoportok kiválasztásának feltételeiről.
A tájékoztatás után szakmai magyarázat
hangzott el a LEADER program folyamatban levő új időszakáról. Viera Melušová építészmérnök és Štefan Králik mérnök, a Nyitrai
Kerületi Önkormányzat Hivatala részlegvezető munkatársa volt a főelőadó. Bemutatták a
Nyitrai Kerület régióinak területén történt

időszerű változásokat, a területek bővítésének lehetőségeit, a támogatások esélyeit, és

figyelmeztették a jelenlevő polgármestereket
arra, milyen komplikációk merülhetnek fel
a LEADER programon belül, ha nagyobb
csoportokba tömörülnek az összevont régiók. A szakelőadások után következett a
vita. A konferencia résztvevői megegyeztek
abban, hogy február folyamán döntenek arról,
bővítik-e az Alsó Garam Menti Fejlesztési
Partnerség helyi akciós csoportjainak területét az új programidőszakban. A konferencia
végén Kotora Marián, az Alsó Garam Menti
Fejlesztési Partnerség elnöke megköszönte a
vendégeknek és a jelenlevő polgármestereknek a részvételt.
(jg)

sem tökéletes, mindig lehet jobb is. Azonban
felbosszant, ha valaki nem tájékozódik, nem is
akar, ennek ellenére hozzászól. Természetesen
csakis negatív hangnemben. Tudom, bárki
az én helyemben másként cselekedne. Saját
elképzelése szerint. De én is így teszek, és
ezt a jogomat kihasználva kiválasztom
munkatársaimat. A negatív hozzászólások
ugyanis főleg személyi kérdéseket érintenek.
Mintha olyasmiről lenne szó, amihez nem
szükséges a tájékozódás, és ami eddig a
legnagyobb rendben lett volna. Mintha valaki
máson csak hibát keresne, és ő tökéletes lenne.
Nekem is lehetnek sok esetben kifogásaim, akár
képviselők esetében is. De minek? Mindenki
beszéljen a maga nevében. Leginkább a
munkájával.
Szeretne még valamit hozzátenni?
– Igen. Megfigyeltem a közmunkásokat, akik
a rossz időben is próbálnak rendet tartani
a városban. Szeretném nekik ezt megköszönni.
Én pedig köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko

Kölcsön,
kamatmentesen

Az év első heteiben városunk elmúlt
választási időszakban felmerülő anyagi
problémáiról tájékoztatott az országos sajtó
is. Egy ritkaságszámba menő cselekedet
miatt történt mindez, aminek köszönhetően
az egész esetet egyáltalán észrevették. Egy
magánszemély adott kölcsön a városnak
néhány ezer eurót. Kamatmentesen.
A városi képviselő-testület januári
első ülésén, sorrendben a jelen választási
időszak
második
tanácskozásán
a
képviselők megállapították, hogy a város
alkalmazottainak novemberi bére után
nem vezették el év végéig a Szociális
Biztosítóba az járulékokat. Ezt követően
jóváhagyták, hogy elfogadnak egy 30 napos
lejáratú, 9000 eurós kamatmentes kölcsönt
egy magánszemélytől – a Zselízi Városi
Hivatal új elöljárójától, Csicsman Dianától.
A kölcsönből fedezik a Szociális Biztosítóba
fizetendő hiányzó járulékokat.
A tanácskozáson elhangzott: ez a
helyzet annak ellenére következett be,
hogy a város előző vezetése októberben
mindenkit megnyugtatott, hogy a város
anyagi helyzete rendben van. A város
közgazdásza, Monika Tomeková szerint
a többrendeltetésű sportpálya építésének
költségeit a folyó költségvetésből kellett
fedezni, ahonnan aztán hiányzott a város
eredeti jogköreire fordítható összeg. A
helyzet az után sem javult, hogy eladták a
városi rendőrség épületét 39 ezer euróért.
Az új városvezetés, miután megismerkedett
az önkormányzat anyagi helyzetével, az év
elején válságfelügyeletet vezetett be. (ik)
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Mindenki beszéljen a maga nevében. Leginkább a
Juhász András polgármesterrel aktuális témákról beszélgettünk.
A város szándéka, hogy kihasználva a
megfelelő pályázatot támogatást kér, majd
ha csak részlegesen is, de felújítja a zselízi
kastélyt, reményt keltett, végül mégsem valósult meg. Ön szerint hol történt hiba?
– Az volt a hiba, hogy már késő volt. A pályázatot még november 18-án hirdették meg, tehát
három nappal a választások után, de mi csak
december 15-én vettük át a város vezetését.
Már az hiba volt, hogy a város előző vezetése
nem reagált rá. És ami számomra teljesen
érthetetlen, hogy miért nem volt már kész a
teljes projektdokumentáció. Ahhoz képest, hogy
nyolc éven át mennyit beszéltek a kastélyról,
és mennyi szó esett különféle kész projektekről,
elvártam volna, hogy a kastély felújítására kész
dokumentáció álljon rendelkezésre, amely csak
egy alkalmas pályázati felhívásra vár. Amikor
pedig megjelent, meg kellett állapítanunk, hogy
csak egy felújítási vizualizáció készült el, tervek nélkül. Nem akarok állandóan visszatérni
a múltba, de ott történt az alapvető
hiba. Mi tettük, amit tehettünk, sajnos
nem sikerült.
Mi lesz tehát a kastély sorsa?
Tárgyaltunk a nyitrai műemlékvédelmi hivatallal, ahol megvizsgáltuk a hivatal eddigi álláspontját.
A további eljárást úgy határoztuk
meg, hogy a felújítást komplex módon kezeljük, tehát a létesítmény
felújítását a parkkal együtt oldjuk
meg. Mindezt úgy tesszük, hogy a
jövőben felkészültek legyünk. Természetesen, minden a pénz függvénye, hiszen tudjuk, milyen helyzetben
van a város. Február 1-jétől válságfelügyeletet
vezetünk be. Megalakítottunk egy bizottságot
az előnytelen szerződések átértékelésére és a
további lépések meghatározására.
Igen, erről tájékoztatjuk a lakosokat is. Ennek ellenére azt kérdezik, hogy mi történik.
Amikor ezeket a sorokat olvassák, már két
hónapja lesz, hogy betölti a polgármesteri
tisztséget...
– Tudom, a lakosok nem szívesen hallanak arról,
hogy a város átvétele óta alakul egy csapat, és ismerkedik a helyzettel, ami nem jó. De sajnos, az
anyagi helyzet jelenti a startvonalat, és onnan
számítódnak a lehetőségek. A válságfelügyelet
célja konszolidálni a város anyagi helyzetét. Ez
Csicsman Diana elöljáró feladata.
Mit tettek eddig ennek érdekében?
– Először is megkezdtük a tárgyalásokat a
Kaufland társaság képviselőivel, melyen jelen
voltak az akkor még csak formálódó építésügyi
bizottság tagjai: Kovács Kázmér, Baka Lajos és
Nagy Géza. Azzal a kéréssel fordultak hozzánk,
hogy találjunk számukra alkalmas területet
egy bevásárlóközpont építésére. A tárgyalások folytatódnak. Részt vettünk az Innovia
társaság által épített új lakóházak műszaki

átadásán. Komoly, műszaki jellegű gondokat
észleltünk, ezekről tájékoztattuk a városi képviselő-testületet. A társaság képviselői szerint
a 36 lakóegységet júliusban adják át rendeltetésének. Ezekkel a lakóházakkal kapcsolatban
tárgyalásokat kezdeményeztünk a Teplo GGE
társasággal a lakások távhőrendszerre való
csatlakoztatásáról. A tárgyalás sikeres volt, a
társaság hajlandó saját költségén elkészíteni a
tervdokumentációt, a lakásokat rácsatlakoztatni a hőforrásra, és felszerelni a lakásokban a
radiátorokat. Az Innovia képviselőjével több
ízben tárgyaltam az Állami Lakásfejlesztési
Alapba
benyújtott
kérvényünkkel
kapcsolatban. Pozsonyban részt vettem az
Urbact II nemzetközi szimpóziumon, amelyen
városunk számára is használható építészeti
megoldásokat mutattak be. Részvételünket
kedvezően fogadták, az esemény ösztönző volt,
ám ahhoz, hogy városunk bekapcsolódjon,
tőkeerősnek kell lennie, saját forrásokkal
kell rendelkeznie. Tárgyaltam a budapesti
INNO-LAB vállalat képviselőivel a kastély
ügyében.
Elhangzott,
hogy a határon átnyúló
együttműködési
program
keretében
kulturális
projektek
megvalósítására
is
lehetőség nyílik.
A
város
egyik
prioritásaként
a
csatornahálózat teljes
kiépítését jelölték meg
úgy, hogy a beruházó
a Nyugat-szlovákiai
Vízművek lennének.
Tárgyalnak velük?
– Igen, ez az út járhatónak tűnik. Tárgyaltunk
a vállalat képviselőivel, akik szerint
városunk felvételét a cég beruházási terveibe
megtárgyalták a vezetőségben, amelynek Štefan
Mišák lévai polgármester is tagja. Elmondták,
hogy erre leghamarabb 2017-ben kerülhetne
sor. Kapcsolatba léptünk a zsolnai BTF
vállalattal, amely a vízművektől függetlenül
dolgozott a tervdokumentáción. Az ő
kivitelezésükben hamarabb megvalósíthatnánk
a beruházást. A kiinduló tárgyalások Zselízen
valósulnak meg február közepén az építésügyi
és környezetvédelmi bizottság tagjainak
részvételével.
A Selyz Bútor igazgatójának meghívására
meglátogattuk és megtekintettük a gyárat. A
segítségünket kérték egy új csarnok építésének
engedélyezésében, amelynek köszönhetően
100–150 új munkahely létesülne. Az első
szakaszban 4000 négyzetméternyi csarnok
épülne. Egyúttal elhárul egy komoly akadály,
ha a beruházó saját forrásból helyezi át a
telken áthaladó öntözőrendszert.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy városunk
érdekérvényesítési célokból aktívan részt vesz a
megyei területrendezési terv kiegészítéseinek és

módosításainak véleményezésében. Mindezt
Csenger Tibor városi és megyei képviselő
közreműködésével.
Mely további tárgyalások hozhatnak
városunk mindennapjaiba jelentős pozitív
változást?
– Minden találkozáshoz és tárgyaláshoz úgy
állok hozzá, hogy fontos lehet. Nem lehet előre
tudni, mi lesz belőle. Manapság fontos, hogy a
megfelelő időben a megfelelő kapcsolatokkal
és információval rendelkezzünk. Fontos
információkat tudtam meg a Prounion vállalat
képviselőjével, Daniel Áccsal való találkozásom
során, akivel az ipari park bevezető útjáról
tárgyaltam. Az Alsó-Garam Menti Fejlesztési
Partnerség ülésén Farkas Iván megyei képviselő
tájékoztatott bennünket a helyi akciócsoportok
terén tervezett változásokról. Tárgyaltam
az Ister-Granum igazgatójával is, amelynek
városunk tagja, Nagy Géza egy esztergomi
tárgyaláson vett részt ez ügyben. Minden ilyen
találkozó kapcsolatokat és információkat jelent.
A vágsellyei városháza képviselőivel eszmét
cseréltünk az önkormányzat vezetésének
kérdésében, Duba Ernővel, a Csemadok
járási elnökével arról beszéltünk, milyen
lehetőségek vannak az országos folklórfesztivál
hagyományának
megújítására
2016-tól
városunkban.
Állandóan azt mondom, hogy nem akarok
visszatérni a múltba, de nem minden
tevékenység kapcsolódik a jövőhöz. Néhány
múltbéli döntést át kell értékelnünk.
Átértékelni?
– Az Eurospinnt és főleg a biofermentort.
Vagy például az osztályozott hulladékgyűjtést
városunkban, amivel kapcsolatban már
tárgyaltam a Mikona vállalat képviselőivel.
Holnap
találkozom
Isaszeg
város
polgármesterével, akivel a további közös
projektek lehetőségeit vesszük át, majd
rögtön azután ismét egy múltbéli ügy
megoldása vár ránk – immár másodszor
találkozom az ügyészség képviselőjével, hogy
a városi rendeleteinket összhangba hozzuk
a törvényekkel. Holnapután az érsekújvári
COOP Jednota igazgatójával találkozom,
akivel a kultúrház melletti parkoló kiépítésének
idejéből származó városi kötelezettség
felvállalásáról
tárgyalunk.
Szerencsére
tevékenységeim zöme a jövőbe tekint...
Ma
a
Hydroenergia
képviselőivel
találkozott...
– Igen, a vízi erőmű építésének menetéről,
valamint a beruházás rekreációs célokra való
felhasználásáról beszéltünk. Itt is a jövőbe
szeretnék tekinteni. Természetesen, a Garam
már sosem lesz ugyanolyan, mint régen.
Jelenleg építkezés színhelye, de úgy gondolom,
hogy ha a lakosok türelmesek lesznek, végül
hozzászoknak, elfogadják mindazt, amit az
erőműnek köszönhetően kapunk. Szerintem
a vízterület, a töltés és a kerékpárutak
hasznosak lesznek. Emellett a vállalat kicseréli
→
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Jóváhagyták a lakások
kiutalásáról szóló rendeletet
1→

A képviselő-testület jóváhagyta a
kastély felújítására irányuló projekt
előkészületi munkáit, valamint a kérvény
elkészítésével
összefüggő
kiadások
belefoglalását az idei költségvetés
legközelebbi módosításába. Nem hagyta
jóvá a volt polgármester 2013-as évben
megmaradt 5, és 2014-ben megmaradt 23
napnyi szabadságának kifizetését.
A Rákóczi utca mögötti területen újonnan
épített
lakóházak
megvásárlásának
kérdésében a városi képviselő-testület
jóváhagyta a beruházási szándékot
a létesítmény Innovia K-től való
megvásárlására. Jóváhagyta a bérlakások
megvásárlásának kifizetési módját. Az
1 671 000 euró összértékű kifizetés
az SZK Közlekedési, Építésügyi és
Régiófejlesztési
Minisztériumának
támogatásából
és
az
Állami
Lakásfejlesztési Alaptól kapott hitelből
valósul meg. Jóváhagyta a műszaki
ellátottság kifizetésének módját, a
pályázati és a hitelkérelem beadását, a
támogatás célját, a hitelért a vásárolt
ingatlannal való kezességvállalást. A
városi képviselő-testület határozatban
deklarálta, hogy a hitel fizetésének ideje
alatt, legkevesebb 30 évig megtartja
a lakások bérleti jellegét, és hogy a
bérbeadáskor betartja a támogatásról és
a szociális lakhatásról szóló törvényből
eredő kötelezettségeket. Jóváhagyta a

bérlakásokra és a telekre létesített zálogjogot,
az SZK Közlekedési,
Építésügyi és
Régiófejlesztési Minisztériuma és az Állami
Lakásfejlesztési Alap számára, a műszaki
ellátottság megvásárlására szükséges összeg
33 106 eurós önrészének belefoglalását a
költségvetésbe, a hiteltörlesztő-részletek
költségvetésbe foglalását, valamint a szóban
forgó adásvételi szerződés javaslatát.
A zselízi képviselő-testület tanácskozásainak történetében valószínűleg
egyedülálló,
hogy
kamatmentes
hitelfelvételt hagyott jóvá a városi
hivatal
egyik
alkalmazottjától. A
képviselők megállapították, hogy a városi
alkalmazottak
novemberi
béreinek
Szociális Biztosítóba fizetendő járulékait
a múlt év végig nem lehetett elvezetni,
mivel a város számláin nem volt
elegendő pénz. A képviselő-testület ezért
jóváhagyta, hogy erre a célra 9000 euró
összegben kamatmentes hitelt vegyenek
fel Csicsman Dianától, a városi hivatal
elöljárójától.
Csenger Tibor képviselő, aki egyben
a Nyitrai Kerületi Önkormányzat
képviselője is, tájékoztatott arról, hogy
folyamatban van a mi régiónkat is érintő
Nyitra megye területrendezési tervének
véleményezése. A polgármester az ülés
végén tájékoztatta a jelenlevőket az elmúlt
időszakban folytatott tárgyalásairól.
(ik)

Munkaerkölcs
kereszttűzben
Öt nap 2013-ból, 23 nap 2014-ből. Állítólag pontosan ennyi szabadságot nem
merített ki a volt polgármester, Bakonyi Pál ténykedésének utolsó évében. A
városi képviselő-testület januári ülésén a belügyi és szociális osztály vezetője, aki
időközben felbontotta munkaviszonyát a várossal, terjesztette elő a javaslatot, hogy
a város fizesse ki a 28 nap megmaradt szabadságot. A szabadság ki nem merítésének
oka a munkában való túlterheltség, a projektek megvalósítása és hogy a volt
polgármester a szabadságát mandátumának befejezése miatt sem tudta kimeríteni.
A témával kapcsolatban hosszadalmas vita alakult ki, melyben a képviselők
részéről nem hiányoztak a volt polgármester munkamorálját bíráló szavak sem.
A testület tagjai éppen a szabadság kifizetésének indoklásával kapcsolatosan
éltek kritikával. Megkérdőjelezték a volt polgármester munkahelyi túlterheltségét,
és többen bírálóan szóltak arról is, hogy későn járt munkába. Megegyeztek
abban, hogy semmilyen objektív ok nem állt múlt évben annak az útjában,
hogy szabadságát merítse. Néhány javaslat után, melyek Bakonyi Pál megmaradt
szabadsága egy részének kifizetését javasolták, a képviselő-testület végül úgy
döntött, hogy nem hagyja jóvá a megmaradt szabadság kifizetését.
A témához a városi képviselő-testület visszatért a második januári, összességében
harmadik ülésén is. A volt zselízi polgármester levélben kérte – már csak a 2014ben megmaradt 23 nap – szabadságának kifizetését. A levélben kifejezte, hogy
nem ért egyet a január 13-i ülésen született határozattal, törvénytelennek tartja,
és kérvényének elutasítása esetén bírósághoz fordul jogorvoslatért. A városi
képviselő-testület ismételten szavazott az ügyben, és megerősítette az előző ülésen
hozott elutasító álláspontját.
(ik)

Lakosoknak való feladat
A zselízi kis vízi erőmű előkészületi munkáit
nagy érdeklődés övezi a lakosok részéről, már ami
a világháló közösségi oldalain folyó véleménynyilvánításokat illeti. A téma megfigyelők szerint
nagyrészt a város képviselőinek kipellengérezéséből áll, akik 2008–2009-ben több fázisban megszavazták a vízi erőmű építését.
Persze örvendetes, hogy egyre több a hasonló
öntudatos lakossági véleménynyilvánítás, már
csak a részletek összehangolására lenne szükség.
Például a megnyilvánulások helye és időzítése,
hiszen közösségi oldalakon bírálni egy beruházást annak megvalósítási fázisában már – ahogy
a franciák mondanák – passé. Semmin nem tud
változtatni, talán csak a kommentálónak nyújt
ideiglenes megnyugvást, hogy „jól beolvasott”
valakinek. Gyakorlati szemszögből jó lenne, ha
legalább a társadalmilag aktívabb lakosok érdeklődnének időben – még az előkészületi fázisokban
– a városban történtek iránt, amikor véleményüknek még súlya lehet. A közösségi oldalon hasonló
témákban folyó viták valószínűleg azt jelzik, hogy
jó irányba tartunk, de messze még a cél. Más
szóval: létezik nyilvános ellenőrzés, csak egyelőre
fáziskéséssel működik.
A kis vízi erőmű megépítését engedélyezték,
ezen már nem tudunk változtatni. A pragmatikus
hozzáállás azt diktálja, hogy most arra figyeljünk, hogy ebből a helyzetből a város kihozza a
legjobbat, amit lehet. 2008-ban együttműködési
egyezséget kötött a pozsonyi Hydroenergia K-vel,
amelyben rögzítették a beruházó kötelezettségeit
is, cserébe azért, hogy lehetővé vált számára beleavatkozni a városközeli területek természeti környezetébe és látképébe. A társaság vállalta, hogy
hat helyi lakost vesz alkalmazásba, a vízi erőmű
megépítésével biztosítja a város árvízvédelmét,
valamint mezőgazdasági gépek áthaladására és
egyéni turisztikai célokra is alkalmas hidat épít 4,5
méter széles úttesttel. A Hydroenergia felvállalt
kötelezettsége az is, hogy műszakilag megoldja a
jelenlegi talajvíz szintjének és a folyó régi meandereinek megtartását. A jobb part gátját a vállalat
oly módon rendezi, hogy alkalmas legyen egy jövőben kiépítendő, városközpontra kötődő rekreációs
zóna megépítésére. A gát koronáján és alatta, a
folyó felőli oldalon gyalogos és kerékpárutat épít, a
gát alatti területet kiigazítja, hogy alkalmas legyen
sportolási és üdülési célokra, a projekt megvalósítása során kivágott fákat pedig pótolja. A beruházó a
megegyezésben vállalta, hogy a szállítók kiválasztásában lehetőség szerint előnyben részesíti a helyi
cégeket és az erőmű megépítése után támogatni
fogja a városban a kulturális, sport- és szociális
tevékenységet.
A beruházó sok mindent felvállalt, a lényeg,
hogy kötelezettségeit teljesítse is. Ennek megkövetelése a város feladata. Megkövetelni a várostól, hogy az egyezség betartását következetesen
ellenőrizze és érvényesítse, viszont lakosoknak
való feladat. Biztosan többet érünk el vele,
mint régi, megváltoztathatatlan döntések feletti
sopánkodással. Itt az ideje a polgári aktivitást
olyan irányba terelni, ahol képes lehet jobbá
tenni a dolgokat.
Levicky László
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Jóváhagyták a bizottságok összetételét
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lehetőségéről. A városnak 53/1000 tulaj- polgármester kimerítetlen szabadságának A polgármester kijelentette: mindent
donrésze van a 405 386 négyzetméteres ismételt kifizetési kérelmével, de a korábbi megtesz azért, hogy a járda felújítása
erdőterületben. A több tulajdonost kivá- határozathoz hasonlóan ismét elutasította további szakaszokkal folytatódjon Szódó
sárló érdeklődő által felkínált ár tudatában, azt.
irányában. Sokol László az óvodák kapacivalamint figyelembe véve, hogy a kb. 5%-os
Az általános vitában többek közt szó volt tásának növelésére kiírt minisztériumi tátulajdonrész nem ad megfelelő hatásköröket az új mikolai járda minőségének kérdéséről. mogatási programról tájékoztatott. Mind ő,
a döntéshozatalra, arról döntötmind Polka Pál és Ivan Pavol több tátek, hogy a hivatal készítse elő a A szlovák alapiskola iskolatanácsába a testület Polka Pált, jékoztatást kért a kis vízi erőműről, ill.
Kovács Kázmért, Sokol Lászlót, Marianna Šedivát, a magyar arról, hogy a megegyezés szerint mire
tulajdonrész eladását.
A határozatok ellenőrzésé- alapiskola iskolatanácsába Sokol Lászlót, Csenger Tibort, kötelezte magát a beruházó a várossal
ről szóló beszámoló során az Baka Lajost és Nagy Gézát választotta a város képvisele- szemben. Nagy Géza azt javasolta,
ülésezők a városi rendőrség tében. A zselízi szlovák óvoda iskolatanácsába Polka Pált, hogy készüljön gazdasági beszámoló
tavaly ősszel eladott épületé- Ladislav Vékonyt, Šuchter Norbertet, a magyar óvodáéba az utóbbi 8 éves időszakról. Csicsman
nek visszavásárlási lehetőségét Kepka Márkot és Csenger Tibort, a mikolai óvodáéba pedig Diana elöljáró arról tájékoztatta a
vitatták meg. A résztvevők véle- Ladislav Vékonyt és Pavol Ivant jelölték. A művészeti alapis- képviselőket, hogy a város válságfeménye szerint elméletileg lehet- kola tanácsába Martosy Pétert, Kepka Márkot és Baka Lajost, lügyeletet vezet be a rossz gazdasági
séges, amennyiben mindkét fél a szabadiőközpont önkormányzati szervébe Kovács Kázmért helyzet hatására. Csenger Tibor azt
megegyezik, ám a jelenlegi tulaj- és Sokol Lászlót választották. A városi iskolatanács tagjává kérte, készüljön beszámoló a városi
donos által megszabott áron. A választották Kepka Márk képviselőt és Pavol Hostačný vá- szervezetek és épületek gazdaságostestület ismét foglalkozott a volt rosházi osztályvezetőt.
ságáról.
(ik)

Megalakultak
a bizottságok

Az önkormányzat javítja viszonyát
a vállalkozókkal

A képviselő-testület január végi ülésén az alábbi módon határozta meg a
testület mellett dolgozó szakmai bizottságok összetételét:
Pénzügyi bizottság: Csenger Tibor – elnök, Marianna Šedivá, Martosy Peter,
Ivana Kunovičová–Gábrišová, Melczer
Gábor, id. Boška László
Építésügyi, területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság: Kovács Kázmér
– elnök, Eva Červenáková, Szalai Gábor,
Alexander Tóth, Róbert Paál, Molnár Tibor, Miroslav Hasznos, Nagy Géza
Tanügyi és ifjúságügyi bizottság: Kepka Márk – elnök, Vojtech Tomašovič,
Máté Anikó, Ľubomíra Kölešová, Klimo
Gyula, Sajka Mária, Cserba Katalin,
Baka Lajos
Szociális és egészségügyi bizottság: Pavol Ivan – elnök, Juliana Hanzová, Alexandra Jurčeková, ifj. Juraj Orság, Petra
Tomašovičová, Halámik József, Šuchter
Norbert, Riedl Anita
Belügyi és szervezési bizottság: Ladislav Vékony – elnök, Tar Gyula, Ondrej
Hovan, Henrieta Kurucová, Tóth Sándor,
Bellus Dániel, Sárai András
Kulturális bizottság: Pavel Polka – elnök, Juhász Eszter, Révész Csilla, Magdaléna Holková, Batár Péter, Alexandra
Jurčeková
Sportbizottság: Sokol László – elnök,
Peter Hegedűs, Rotík Tibor, Kepka
Márk, Csonka Ákos
Közérdekvédelmi bizottság: Ladislav
Vékony – elnök, Pavol Ivan, Nagy Géza
(ik)

Juhász András polgármester megválasztása óta – és korábban is – hangoztatta,
hogy javítani szeretné a város vezetésének
viszonyát a lakossággal. Már az egyik választási nyilatkozatában elmondta, hogy a
város lakossággal folytatott párbeszéde az
elmúlt években elégtelen volt, és ezen változtatni szeretne. Az egyik külön megnevezett
célcsoport a helyi vállalkozói réteg.
Az elhatározás gyakorlati megvalósításának egyik megnyilvánulása volt január 22-én
az a rendezvény,
amelyen a zselízi
vállalkozók találkozhattak a városi
képviselőkkel és
dolgozókkal.
A
szabadtéri színpad
nagytermében
megrendezett
találkozón kb. 100
érdeklődő
vett
részt. A szervezők svédasztallal,
frissítővel várták
őket, a Franz Schubert
Művészeti
Alapiskola növendékei színvonalas
műsorral kedveskedtek a résztvevőknek.
A polgármester bemutatta a vállalkozóknak az újonnan megválasztott képviselő- testület tagjait és a városi hivatal
vezető dolgozóit. Beszédében méltatta azt
a vállalkozói magatartást, amely nem vár a
véletlenre vagy a szerencsére, hanem olyan
helyzetet teremt, amely később sikert hoz.

„Úgy gondolom, hogy jövőnket, városunk
jövőjét mindannyiunknak prioritásként kell
kezelni. A város életképes jövőjét éppen
önökhöz, helyi vállalkozókhoz kapcsolom,
hiszen egymásra vagyunk utalva. Kérem
segítségüket és együttműködésüket a
város fejlesztésére irányuló projektjeink
megvalósításában. Kívánom, hogy legyen
kedvük változtatni, javítani a dolgokon, mert
éppen elképzeléseik, kreatív gondolkodásuk
és munkakedvük hozhatja el a városunk-

ban megalapozottan elvárt változásokat”
– hangzott el a polgármester vállalkozókhoz
intézett beszédében. A hivatalos rész után a
résztvevők késő estig tartó beszélgetéseket
folytattak, amelyek arról tanúskodtak, hogy
hasonló, az önkormányzat és a vállalkozói
élet képviselői közti találkozók iránt már jó
ideje hiány mutatkozott.
(ik)
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Juhász András polgármester megválasztása óta
– és korábban is – hangoztatta, hogy javítani
szeretné a város vezetésének viszonyát a lakossággal. Már az egyik választási nyilatkozatában
elmondta, hogy a város lakossággal folytatott
párbeszéde az elmúlt években elégtelen volt, és
ezen változtatni szeretne. Az egyik külön megnevezett célcsoport a helyi vállalkozói réteg.
Bővebben a 2. oldalon.

Városi újság

...a város csupán látványtervekkel rendelkezik, a kastély kivitelezési tervei
nincsenek előkészítve. A tervdokumentáció lehetséges készítőjével a tárgyalások során a kezdeti, 10 000 eurós
költségek jelentősen megemelkedtek.
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ára: 0,35 euró

48 fellépés, 4 ország, 4 kategóriában
mintegy 65 táncos, 12 magas rangú
elismerés, több ezres nagyságrendű
közönség. Fantasztikus évet zárt
a 2015 októberében fennállásának
20. évfordulóját ünneplő zselízi
Kincső!
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Januári képviselő-testületi ülés

Jóváhagyták
a bizottságok
összetételét

A városi képviselő-testület januárban
kétszer is ülésezett. A testület január
29-én, a városi hivatal esketőtermében
tartotta sorrendben harmadik tanácskozását. Bevezetőben a képviselők az önkormányzati döntéshozó testület mellett
dolgozó szakmai bizottságok összetételéről döntöttek. Polka Pál képviselői javaslatának elfogadását követően a bizottságok
száma 7-re nőtt, miután a kulturális és
sportbizottság kettévált. A kulturális bizottság elnöke Polka Pál, a sportbizottság
elnöke Sokol László lett. Ezt követően a
testület jóváhagyta az egyes bizottságok
összetételét, majd megválasztotta az egyes
iskolatanácsokba delegált tagokat.
Az önkormányzati képviselők jutalmazási rendjének javaslatát, a kastély városi
könyvtár fennhatósága alá helyezését, valamint a főellenőr tevékenységének tervét
az előterjesztők elnapolták. A testület
helyt adott a 2013/2 sz., városi közrendet
szabályozó általános érvényű rendelettel
kapcsolatos, még 2013-ban előterjesztett
ügyészi tiltakozásnak, és visszavonta a
város szóban forgó rendeletét. A városi
közrendről szóló átdolgozott rendeletet a
testület márciusi ülésére kérte előterjeszteni. A képviselő-testület néhány városi telekkel kapcsolatban tárgyi teher létesítéséről döntött a Západoslovenská distribučná
Rt. javára 1000 eurós illeték ellenében,
valamint jóváhagyta két telek eladását a
vállalat részére. Tudomásul vette a lakbérhátralékok behajtásáról szóló tájékoztatást.
A képviselők tárgyaltak az egykori garammikolai úrbéri társaság telekközösségében
található városi tulajdonrész eladásának
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A második rendes ülésen megtörténtek az első személyi változások a városi képviselő-testületben.
Csicsman Diana lemondott mandátumáról, és a városi hivatal elöljárója lett. Helyére a képviselőtestületben Šuchter Norbert lépett, aki az ülésen letette a képviselői esküt.
(foto: ik)

Jóváhagyták a lakások
kiutalásáról szóló rendeletet
A városi képviselő-testület január 13án tanácskozott az új választási időszak
második ülésén. A tanácskozást Juhász
András, a város polgármestere nyitotta
meg és vezette, aki a bevezetőben
tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az
év elejétől kinevezte helyettesét Nagy Géza
személyében, elöljárónak pedig Csicsman
Dianát tette meg.
Mivel a kinevezett elöljáró a város
megválasztott képviselője volt, kinevezése
előtt le kellett mondania mandátumáról.
Múlt év végén megtette ezt a lépést, így
a lemondásról szóló információ a januári
gyűlés napirendjére került. A képviselő-

testület tudomásul vette a lemondásról
szóló információt. A felszabadult képviselői
helyet a tavalyi helyhatósági választások
eredménye alapján Šuchter Norbert
foglalhatta el, miután letette a képviselői
esküt.
Rövid vita után a képviselők elfogadták
az 2015/1-es számú általános érvényű
rendeletet a város tulajdonában levő
lakások kiutalásának feltételeiről. A szociális
és egészségügyi bizottság elnökének a
képviselő-testület
határozatban
adta
feladatul, hogy tájékoztassa a képviselőket a
szóban forgó rendelet értelmében sorsolásba
előkészített kérvények helyzetéről.
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