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Mnoho otázok bolo zodpovedaných,
sformulovali sa nové záväzky a dohody
s cieľom čo najviac eliminovať možné
negatíva výstavby malej vodnej elektrárne
a ťažiť z jeho pozitív. Rokovanie naznačilo
určitý trend, že investor vodného diela
to s akceptáciou požiadaviek a potrieb
miestnych obyvateľov myslí vážne.
(Viac na strane 5.)

Mestské noviny

Spoločnosť Selyz Nábytok, ktorá sa
zatiaľ ako jediná usídlila v želiezovskom
priemyselnom parku ešte v roku 2005,
rozširuje svoje kapacity. Podľa zámeru
materskej spoločnosti, nemeckej Himolla
Group má v Želiezovciach vyrásť ďalšia
čalúnnická dielňa nábytku
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Po čase sa usadili v areáli bývalých Vinárskych závodov. Najhoršie však bolo,
že pálili pneumatiky, čo sa nesmie. Zakazovali sme im to ale oni to robili naďalej.
Nemali sme ich však ako sankcionovať.
A práve od dymu z tých pneumatík boli
čierni.“
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Februárové zasadnutie MsZ

Novinkou Slovo
pre verejnosť

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadlo na svojom 4. riadnom zasadnutí 26.
februára v sobášnej sieni MsÚ. Zasadnutie
sa začalo netradične – inauguráciou
mladých
poslancov, žiakov
oboch
mestských základných škôl, ktorí budú
tvoriť mládežnícky parlament mesta. Po 6
mladých poslancov a poslankýň z oboch ZŠ
bolo predstavených primátorovi, členom
MsZ a zložilo slávnostné sľuby.
Pokračovanie
zasadnutia
bolo
tradičné, s mierne pozmeneným poradím
rokovacích bodov oproti predchádzajúcim
rokovaniam a novými prvkami, akým
bol bod s názvom Slovo pre verejnosť.
Správa o kontrole plnenia uznesení
a interpelačných pripomienok tak bola
prerokovaná v úvode schôdze. V rámci
nej sa pozornosť venovala vzťahom
k spoločnosti Innovia, najmä čo sa týka
prehodnotenia
dohody
o urovnaní
záväzkov, prijatej koncom minulého
volebného obdobia. Podľa primátora by
namiesto pôvodnej pokuty 3-krát 50
tisíc eur, resp. dohodnutého obstarania
projektovej
dokumentácie,
platieb
a vyhotovení balkónových striešok mohla
spoločnosť tento svoj záväzok odpracovať,
napríklad na rekonštrukcii telocvične
T-18, prípadne na iných mestských
projektoch. Projektová dokumentácia za
80 tis. eur sa podľa neho vyhotovuje na
stavby s investíciou 25 mil. eur. „Musíme
mať jasno, na aký účel chceme slobodáreň
využívať. Je tu veľa sociálne odkázaných
občanov, po rekonštrukcii by tento objekt
mal slúžiť na sociálne účely,“ vyjadril svoje
presvedčenie Ondrej Juhász. Peter Martosy
→2

Na februárovom zasadnutí MsZ 12 mladých poslancov slávnostne zložilo sľub, v ktorom sa zaviazalo ochraňovať záujmy mesta, školy a občanov a podporovať prácu primátora mesta a poslancov
MsZ. Poslancov nášho mládežníckeho parlamentu si predstavíme nabudúce.
(foto: šh)

Mesto zmapuje športový život.
Chce efektívnejší systém podpory
Komisia športu pri MsZ v Želiezovciach
zasadala 23. februára na svojom prvom
zasadnutí pod vedením svojho predsedu
Ladislava Sokola. Ten v úvode informoval
prítomných, že na zasadnutí MsZ navrhne
rozšíriť členstvo komisie o Miroslava
Krišku, predstaviteľa
OZ
Ironsheep
Crew. Predseda komisie, ktorý je zároveň
predsedom Mestského športového klubu,
informoval
o minuloročnej
činnosti
organizácie. V rámci klubu pôsobí futbalový
oddiel,
tvorený
piatimi
družstvami
– tímom dospelých, dorastu, dvoch žiackych
družstiev a prípravky. Zdôraznil, že na
rozdiel od mnohých iných klubov až 97

% členov A tímu tvoria Želiezovčania. Vo
svojom hodnotení venoval veľký priestor
finančným a prevádzkovým podmienkam
družstiev, keďže tie značne limitujú
ich možnosti. V rámci analýzy príjmov
a výdavkov klubu spomenul, že mesto
prispieva na činnosť MŠK približne 19 tis.
eurami ročne, a to najmä na prevádzku
športoviska a zamestnanca. „Náš štadión
patril v minulosti k tým lepším v širokom
okolí. Dnes je situácia taká, že v ktorákoľvek
dedina na okolí má svoje športové zariadenia
v lepšom stave. Sprchy sú ešte z roku 1967,
mnohé okná musia byť priklincované, aby
plnili účel, šatní je málo a sú nevyhovujúce,
→3
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priblížil
filozofiu
prijatia
dohody o urovnaní – tou sa
podľa neho mesto dostalo
k aspoň nejakej náhrade za
pokuty, ktoré by vraj možno
vymáhalo bezvýsledne. Spolu
s Pavlom Polkom boli toho
názoru, že za prieťahy vedúce
k neplneniu pôvodných zmlúv,
ku ktorým boli pokuty viazané,
mohlo aj mesto, preto úspešnosť
prípadného vymáhania by
bola otázna. Viacerí poslanci
sa vyjadrili, že by si vedeli
predstaviť urovnanie záväzkov
Innovie odpracovaním na
telocvični.
Prehodnotenie
aktuálnej dohody podporila
aj Marianna Šedivá svojou
rečníckou otázkou: načo budú
mestu projekty za 80 tis. eur,
keď aj tak nemá prostriedky na
rekonštrukciu slobodárne?
MsZ zobralo na vedomie
plán
činnosti
hlavnej
kontrolórky,
vyhodnotenie
kultúrnych
kalendárov
mestských inštitúcií za minulý
rok a návrh ich činnosti na tento
rok. Zobralo na vedomie správu
o kontrolnej činnosti za druhý

polrok 2014. Na poslanecký
podnet sa hlavná kontrolórka
na schôdzi zaviazala, že
v budúcnosti
bude
tieto
správy podávať aj s finančným
vyčíslením.
Zastupiteľstvo
vzalo na vedomie aj správu
o kontrole stavu vybavenia
sťažností a petícií za uplynulý
rok.
Schválilo
odpredaj
časti
mestského
pozemku
spoločnosti Západoslovenská
distribučná
a.s.,
dodatok
k zmluve o zriadení vecného
bremena so spoločnosťou MVE
Želiezovce, zníženie nájomného
na areál Bike parku pre OZ
Ironsheep Crew zo 75 na 1 euro
na rok. Súhlasilo s odpredajom
mestských
pozemkov,
schválilo zásady odmeňovania
poslancov, zástupcu primátora
a členov komisií zriadených
MsZ. Prítomní sa oboznámili
so
zmenou
organizačnej
štruktúry MsÚ a zobrali ju
na vedomie. Na vedomie
vzali aj návrh primátora
na
ustanovenie
členov
dozornej rady spoločnosti
Eurospinn, s.r.o., ktorú podľa

Dobré správy, samosprávy
Slovenské samosprávy nečaká v tomto roku vo finančnej
oblasti nič zlé. Prekvapivé, v ostatných rokoch málo používané
tvrdenie vyslovil na pôde Mestského úradu v Želiezovciach
Milan Muška, výkonný podpredseda Združenia obcí a miest
Slovenska, ktorý sa 27. februára zúčastnil na zasadnutí
Dolnohronského regionálneho združenia.
„Daň z príjmu fyzických osôb, z ktorého pochádzajú najväčšie
príjmy slovenských samospráv, vzrastie oproti minulému
roku o 5-9 %. Vláda sa v roku 2015 nechystá na reštrikcie či
obmedzenia. SR nemusí konsolidovať svoje verejné financie,
lebo dodržiavala svoje záväzky voči EÚ. Rozpočty obcí a miest
sa budú môcť realizovať podľa očakávaní,“ dodal predstaviteľ
najväčšieho združenia samospráv na Slovensku. Riziko podľa
neho predstavuje eskalácia napätia na Ukrajine, situácia
v Grécku alebo zhoršenie ekonomickej situácie Nemecka.
Milan Muška informoval zúčastnených starostov
a primátora Želiezoviec o aktuálnych legislatívnych zmenách,
medzi nimi o budúcom postavení spoločných úradov,
pripravovaných zmenách zákonov, ale aj o pripravovanom
projekte
datacentra
obcí
a miest
alebo
zvýšení
podielových daní na 70,3 % z dane z príjmov fyzických
osôb. Prítomní hovorili aj o snahe združenia o opätovné
zavedenie verejnoprospešných prác, sociálnych podnikov
a o možnostiach rozšírenia činnosti obcí o podnikanie
v oblasti pôdohospodárstva na základe príkladov z Maďarska.
Výsledkom bol návrh na zorganizovanie konferencie v našom
regióne na túto tému, ktorá by sa mohla uskutočniť v lete.
(ik)

návrhu budú tvoriť poslanci
Marianna Šedivá a Kazimír
Kovács. Primátor informoval
poslancov
o rozhodnutí
valného
zhromaždenia
spoločnosti Ekoferment, s.r.o.,
založenej na realizáciu zámeru
vybudovania
elektrárne
na zhodnocovanie odpadu
v Želiezovciach. MsZ zrušilo
uznesenie z novembra 2011
o udelení súhlasu na uzavretie
zmluvy o prevode obchodného
podielu mesta v spoločnosti
na firmu Mumbles, s.r.o.
a primátorovi
odporučilo
odstúpiť od zmluvy o prevode
obchodného
podielu.
Poslanci zobrali na vedomie
správu o stave a vymáhaní
nedoplatkov na nájomnom,
správu o činnosti mestskej
polície za január a schválili
zámer predaja akcií Prima
banky vo vlastníctve mesta
väčšinovému
akcionárovi,
spoločnosti Penta Investments
Limited na základe ponuky
na odkúpenie. Za 20 ks
kmeňových akcií v nominálnej
hodnote 399 eur za akciu
ponúka majoritný vlastník
12 000 eur, čiže 600 eur za
akciu. Schválili rozšírenie
komisie športu, keď za člena
orgánu
zvolili
Miroslava
Krišku.
Novinkou na februárovom
zasadnutí bolo Slovo pre

verejnosť, ktoré využili traja
záujemcovia. V diskusii sa
primátor poďakoval všetkým,
ktorí
nejakým
spôsobom
prispeli k úspechu mestského
plesu. Informoval o tom, že
podnik Selyz Nábytok rozširuje
svoju výrobu a že sa začali
rokovania o využití cestnej
komunikácie na pozemku
bývalých vinárskych závodov
ako novej prístupovej cesty do
areálu podniku. Informoval aj
o podaní projektu na rozšírenie
kapacít
materských
škôl
a o možnosti žiadania grantu
na telocvičňu T-18. Opäť
sa hovorilo o možnostiach
zavedenia
plateného
parkovania pred bytovými
domami a priebehu výstavby
malej
vodnej
elektrárne.
Podľa Petra Martosyho by sa
mesto v budúcnosti malo viac
angažovať v pripomienkovaní
plánu výrubov pri Hrone.
Emese Gubíková odpovedala,
že to bude možné práve v tomto
roku, keď bude predložený
na pripomienkovanie 15ročný plán výrubov. Tibor
Csenger upriamil pozornosť na
možnosti využitia grantov NSK,
avšak pripomenul, že napríklad
hrobka Esterházyovcov nie je
zaznačená v katastri, preto nie
je možné podať projekt na jej
rekonštrukciu.
(ik)

Mestská polícia zmenila svoje sídlo. Koncom februára sa presťahovala sa do suterénnych priestorov budovy Mestskej knižnice.
(foto: šh)
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Pribudnú
pracovné miesta

Spoločnosť Selyz Nábytok, ktorá sa zatiaľ ako
jediná usídlila v želiezovskom priemyselnom parku
ešte v roku 2005, rozširuje svoje kapacity. Podľa zámeru
materskej spoločnosti, nemeckej Himolla Group má
v Želiezovciach vyrásť ďalšia čalúnnická dielňa nábytku,
v ktorej sa vytvorí 50 nových pracovných miest.

Pred 10 rokmi bol podnik Selyz Nábytok otvorený
ako šijacia dielňa, ku ktorej postupne pribúdali ďalšie
bloky – čalúnnická dielňa v roku 2010 a dve v roku 2012.
Čalúnnická dielňa, ktorej výstavba sa má začať v apríli,
má byť už štvrtou v rámci želiezovskej firmy.
V šijacej dielni pracuje v súčasnosti 240 odborných
a6
administratívnych
pracovníkov,
v dvoch
čalúnnických dielňach je zamestnaných 100 ľudí.
V spoločnosti spracovávajú 15 tis. m3 materiálu za rok,
otvorením novej dielne sa výrobná kapacita podniku
zvýši na 24 tis. m3 ročne. Zvýšenie kapacity výroby
bude znamenať aj mierne zvýšenie intenzity kamiónovej
dopravy, smerujúcej do alebo zo závodu. Jeho dopad však
nebude príliš významný, zo 100 kamiónov mesačne sa
zvýši na 150. Náklady na výstavbu novej haly dosiahnu
1,2 milióna eur. Jej otvorenie sa plánuje v septembri tohto
roka.
(ik)
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Plesová sezóna
napokon vydarená

Aj keď sa plesová sezóna zdala byť začiatkom roka ohrozená pre pretrvávajúce
výskyty ochorenia hepatitídy v našom meste, nakoniec sa uskutočnilo viacero
vydarených plesov. Tohtoročnú sezónu by sme podľa mnohých plesajúcich
mohli dokonca označiť za jednu z najúspešnejších za ostatných niekoľko rokov.
Aj keď obdobia, keď sa na plesoch zišlo 150–200 účastníkov, sú nateraz preč,
intenzita plesového využitia domu kultúry bola v tomto roku na slušnej úrovni,
čo znamená 1 až 2 plesy za víkend. Podľa vyjadrenia pracovníkov DK jednotlivé
plesy navštívilo 60 až 120 účastníkov.
Sezóna sa začala matičným plesom, po ktorom nasledoval ples miestnej
reformovanej cirkvi a o týždeň neskôr rodičovský ples maďarskej ZŠ a gymnázia.
Nechýbal detský maškarný ples katolíckej cirkvi, plesové podujatia slovenského
gymnázia, študentský ples maďarského gymnázia a sezónu uzatváral ples
Csemadoku. Okrem podujatí, uskutočnených vo veľkej sále domu kultúry,
tanečné podujatie uskutočnilo aj vo Witch Clube. „Ples útvaru“, alebo oficiálne
Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach, bol kvôli žltačke
s predstihom presunutý do Sikenice. Snáď jedinou tienistou stránkou tohtoročnej
sezóny bolo neuskutočnenie tradične hojne navštevovaného rybárskeho plesu.
Hlav nou
udalosťou sezóny
bol
mestský
ples, ktorý si
svoju tradíciu po
niekoľ koro čnej
prestávke obnovil
netradične – bol
z o r g a n i z o v a ný
ako
benefičný.
Výťažok z neho
bude
na
jar
použitý
na
revitalizáciu
verejnej
zelene
na križovatke Ul.
SNP a Poľnej ulice.
Podľa vyjadrenia organizátorov záujemcovia prijali informáciu o benefičnom
charaktere podujatia s nadšením, ochotne ho podporili morálne aj finančne.
Práve pre pozitívne prijatie tohto prístupu zo strany verejnosti má mesto záujem
tradíciu benefičných podujatí ďalej budovať.
(ik)

Mesto zmapuje športový život. Aby ho vedelo lepšie
podporiť
1→

na záchodoch chýbajú dvere. Hoci sme mali aj dievčatá – futbalistky,
nemáme ženské záchody,“ poznamenal L. Sokol. Predstavitelia klubu
majú aj návrh na riešenie tejto situácie: ak by príjmy z prenájmu
Denného baru a bytu na štadióne boli príjmami MŠK a nie mesta,
tieto pravidelné a kalkulovateľné tržby by mohol použiť na postupnú
rekonštrukciu objektu. Keďže MŠK dlhuje mestu na nájomnom za
miestnosť Tiposu, predseda sa ponúkol, že v prípade možnosti by si
to členovia klubu radi odpracovali, napríklad na kosení prístupovej
cesty k štadiónu. Popri tom sa funkcionári naďalej snažia oslovovať
sponzorov, reagovať na projektové výzvy a granty nadácií. Podľa
predsedu by klub na samotnú činnosť potreboval asi 10 tis. eur.
O aktivitách ďalších športových subjektov informovali ďalší
prítomní. Predstaviteľ OZ Ironsheep Crew Miroslav Kriška
informoval o minuloročnej činnosti a tohtoročných pripravovaných
aktivitách subjektu združujúceho mladých cyklistov. Ako spomenul,
medzi najdôležitejšie plány na tento rok patrí vybudovanie
fitcrossovej dráhy a zorganizovanie súťaže. Pre jedného z členov

pripravujú medzinárodnú licenciu potrebnú na štarty na domácich
aj zahraničných medzinárodných súťažiach.
Peter Hegedűs informoval o činnosti miestneho tenisového klubu.
Ako spomenul, členovia TK sa zúčastňujú organizovanej súťaže,
v rámci ktorej sa realizuje 5 turnajových zápasov ročne. Okrem
majstrovských duelov organizujú aj turnaje pre deti a dospelých,
organizovaných aj amatérskych hráčov, ktoré sú v tenisových
kruhoch veľmi obľúbené.
Primátor Ondrej Juhász informoval prítomných o tom, že
sa rozbehli prípravné práce na sfunkčnení telocvične T-18,
nachádzajúcej sa v areáli ZŠ s VJM. Spoločnosť Teplo GGE začala
práce na projekte napojenia objektu na svoje rozvody kúrenia a mesto
sa plánuje zapojiť do projektovej výzvy na zateplenie telocvične.
V závere sa prednostka MsÚ Diana Csicsmanová vyjadrila,
že v ďalšom období zmapujú všetky aktívne športové združenia
v meste s cieľom vypracovať nový, kvalitný systém ich financovania
a podpory. (ik)
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Pripomienky občanov budú vítané
Vo februári sa uskutočnilo, okrem toho
ustanovujúceho, už tretie riadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva. Každé z nich kladie pred pracovníkov MsÚ i vedenie mesta
nové úlohy a finančné problémy, ktorými sa
pritom borí, stále hrozia potrebou vykonať
i nepopulárne opatrenia. Primátor mesta
Ondrej Juhász však zostáva optimistom:
„Okolo seba vidím vytvárajúci sa nový tím
ľudí a navyše aj poslanci sa stavajú za spoločný
cieľ. Napriek tomu, že v niektorých prípadoch
to medzi nami iskrilo, dokázali sme si povedať,
že nám ide o to, aby sme toto mesto postavili
na nohy. Nechcem, aby sa tu hralo na nejaké
stranícke tričká, ani aby tu vznikali protipóly
– poslanci na jednej strane a pracovníci mesta
na druhej. A mne sa teraz zdá, že to pôjde, že
si všetci uvedomujeme, že sme na jednej lodi.
Zavedením programového bodu na mestskom
zastupiteľstve „Slovo pre verejnosť“ chcem demonštrovať, že tomuto vedeniu mesta záleží na
komunikácii s verejnosťou. “
Neľahké úlohy ležia pred prednostkou
mestského úradu Dianou Csicsmanovou,
ktorá popri formovaní systému práce celého
mestského aparátu v tomto období aktualizuje štatút mesta, pracuje na rozvojovom
programe mesta a snaží sa napraviť resty
z minulosti: „Práve sme uzavreli administratívnu kontrolu osobných spisov zamestnancov, zmapovali sme ich aktuálne pracovné
zmluvy a skutočne vykonávanú pracovnú činnosť. Vo vedení tejto agendy zaznamenávame
veľké nedostatky, ktoré je nevyhnutné napraviť.
Pracujeme na vnútorných riadiacich aktoch,
organizačných pravidlách, analýze a tvorbe
profilov pracovných miest. Od druhého polroka 2015 nemôže nastať situácia, že chodíte
z dverí do dverí a všade vás odporúčajú ďalej
a ďalej ... pretože kompetencie alebo pracovné
náplne sú zle prerozdelené. V novom organizačnom poriadku na základe rozpracovaného
rozvojového programu, cieľov a úloh plánujeme pracovnú činnosť úradu zabezpečiť s kvalifikovaným personálom a s nižším počtom
zamestnancov. To, či zamestnancov pridelená
obsahová pracovná náplň a forma odmeňovania od 1. mája tohto roku poteší alebo nie, sa
ukazuje v súčasných ekonomických podmienkach druhoradé. Každý zamestnanec úradu
musí na sebe popracovať, zlepšiť komunikáciu
s verejnosťou, vedieť zákony vzťahujúce sa
k zverenej pracovnej činnosti aplikovať a tvorivo rozmýšľať. Organizačná štruktúra úradu
bude vypracovaná v dvoch verziách a bude
zohľadňovať aj finančný dopad na rozpočet
mesta. Poslanci budú schvaľovať finančný
obnos organizačnej štruktúry úradu v apríli.
Pracujeme aj na náprave stavu z minulosti,
ktorý nám vytkla prokuratúra, a to bol úradný
postup pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie
informácií v rokoch 2013 a 2014, v dôsledku
ktorého sa sťažnosti nevybavovali správne.
Ďalším problémom vytknutým prokuratúrou
je naše VZN o verejnom poriadku z roku

2013, ktorý musíme prepracovať a predložiť na Veľa otázok je v súvislosti s cintorínmi, zaznapripomienkovanie jednotlivým komisiám. Na menávame aj mnoho sťažností občanov. Stav
pracovnom stretnutí s vedením a kolektívom bude možné riešiť v druhom polroku, keď bude
Základnej školy s VJM v priestoroch školy vo vydaná nová smernica, aby sme všetko dali do
februári sme zmapovali aktuálne požiadavky súladu s platným zákonom.“
riaditeľstva na zriaďovateľa a primátor mesta Popri práci na organizačnej štruktúre MsÚ,
osobne vyzval pedagógov k spolupráci s mes- ktorá je vlastne personálnym auditom a rietom. V marci podľa plánu očakávame otvorenú šení finančnej situácie mesta primátor Ondiskusiu na tému spolupráce aj v priestoroch drej Juhász uvádza ďalšie priority: „V prvom
Základnej školy na ul. Mierovej na pracovnom rade je to riešenie prístupovej cesty pre Selyz
stretnutí s pedagógmi a vedením školy. Na Nábytok. Je to jediná rozvíjajúca sa firma na
konferencii implementácie Integrovaného re- území mesta, ktorá plánuje vytvoriť 100 až 150
gionálneho operačného programu v Nitre sme nových pracovných miest. V súvislosti s riešesa oboznámili s premenami kraja zo zdrojov ním prístupovej komunikácie do priemyselprogramu 2007-2013 a s našimi možnosťami ného parku v dohľadnom čase navštívime
na programové obdobie 2014-2020, ktoré sa Ministerstvo hospodárstva i Ministerstvo dobudú zameriavať na ľahší prístup k efektívnym pravy SR, a požiadame podporiť rozvoj nášho
a kvalitnejším verejným službám, mobilizáciu pracovného trhu touto formou. Sme v kontakte
kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie so spoločnosťou riešiacou kanalizáciu mesta aj
kvality života s dôrazom na životné prostredie, v mestských častiach Mikula a Svodov, pripramiestny rozvoj vedený podporou podnikania vujeme materiály na verejné obstarávanie. Bol
a inovácií. Náš návrh rozvojového programu som na Poľnohospodárskej platobnej agentúre
mesta vychádza z reálnych finančných mož- ohľadne financovania multifunkčného ihrisností napredovania mesta a možností daných ka v areáli ZŠ s VJM, kde sme museli riešiť
regiónom, Nitrianskeho samosprávneho kraja. nezrovnalosti, ktoré vznikali počas realizácie
Originálnym bude tým, že v ňom budú vyme- oproti projektovej dokumentácii. Rokoval som
nované konkrétne pracovné skupiny zodpoved- s riaditeľom Jednoty Nové Zámky o splatení
né za jednotlivé špecifické ciele, takže občania našich záväzkov – vytvoríme im tých 23 parbudú poznať konkrétnych
zamestnancov, ktorí na danej
úlohe pracujú. Tieto akčné
tímy budú tvoriť okrem zamestnancov aj poslanci, členovia komisií MsZ a odborníci
z externého prostredia.“
Svoj diel zodpovednosti
prijal aj zástupca primátora
Géza Nagy, ktorý sa rozhodol vykonávať svoju funkciu
aktívne a sústreďovať sa najmä na projekty: „Zistili sme,
že je možné podať žiadosť
na zateplenie športovej haly
T18 (telocvičňa v areáli ZŠ
s VJM), ktorá bola od NSK Mesto vyhovelo žiadosti Jednoty N. Zámky a vyznačilo
prevzatá v nepoužívateľnom parkovacie miesta vyhradené pre zákazníkov supermarketu.
stave, vrátane výmeny okien,
výhrevných telies i osvetlenia. Dôsledkom bude kovacích miest. Základom je však personálny
zníženie energetickej náročnosti budovy. Rieši audit, aj v prospech konsolidácie finančných
sa jej napojenie na centrálne vykurovanie, prostriedkov. Preverujeme každú možnú rezeropravená strecha i statika bude skontrolovaná, vu nielen čo sa týka úradu, ale aj škôl, knižnice,
zatiaľ však nemáme vyriešenú podlahu, ktorá CVČ, mestskej polície a spoločného podniku
nie je súčasťou projektu. Prebytočnými sa stali Eurospinn, pričom skúmame opodstatnenosť
priestory kotolne v tomto areáli, uvažujeme počtu pracovníkov a dokonca aj samotnú exiso ich využití ako učební, školských dielní, čo tenciu podniku. Je pred nami ťažké obdobie, ale
bude možné riešiť podaním projektu. Je dobré, mesto musí byť schopné plniť si svoje záväzky,
že sme do 25. februára stihli podať žiadosť aby sa mohlo rozvíjať. Nechceme ísť cestou zvyo poskytnutie prostriedkov na riešenie MŠ, šovania daní, občania si to nezaslúžia. Nie oni
aj že máme komplexne pripravený projekt na zapríčinili tento stav.“
kanalizáciu, s úpravami už nie sú problémy, Primátor vyjadril želanie, aby dopracovávýzvy sa očakávajú v mesiacoch marec až vanie rozvojového programu sprevádzala
máj. Primátor už rokoval s projektantmi, ktorí konštruktívna výmena názorov, do ktorej
vyhotovia projektovú dokumentáciu kaštieľa, sa zapoja aj občania. Ich pripomienky budú
takže budeme pripravení, keď sa objaví vhod- vítané.
(šh)
ná výzva. Podľa mojich informácií je to reálne.
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Investor MVE deklaruje ochotu riešiť problémy
S pokračujúcimi prácami na príprave malej
vodnej elektrárne (MVE) na želiezovskom
úseku Hrona sa začiatkom roka stupňovala
aj intenzita záujmu obyvateľov o túto
tematiku. Odpoveďou samosprávy na
náhle vysoký záujem obyvateľov o Hron
a pripravovanú elektráreň bolo pozvanie
predstaviteľov investora do Želiezoviec.
Vrchní
predstavitelia
spoločnosti
Hydroenergia sa s vedúcimi zástupcami
mesta, pracovníkmi dotknutých referátov
MsÚ, predstaviteľov MO SRZ a zástupcov
obyvateľov, deklarujúcich priame zníženie
životného štandardu z dôvodu poklesu
hladiny spodnej vody stretli 25. februára na
pôde mestského úradu.
„Vodné dielo v Želiezovciach bude
najväčšie svojho druhu na Slovensku. Som
presvedčený, že bude prínosom pre mesto
aj turistickou atrakciou. Zisťujem však, že
príprava výstavby spôsobila v uplynulých
týždňoch v meste veľký rozruch,“ zdôvodnil
na začiatku primátor Ondrej Juhász zvolanie
pracovného
rokovania.
Pracovníčka
referátu životného prostredia MsÚ Gabriela
Bieliková spomenula niektoré dôvody
nespokojnosti miestnych obyvateľov, medzi
nimi podnety rybárov k postupu výstavby,
reakcie obyvateľov Schubertovej ulice na
pokles vody v studniach a dopad poklesu
spodnej vody na stav verejnej zelene.
Predseda MO Slovenského rybárskeho zväzu
Ľudovít Fuxhoffer sa zmienil o 19-ročnej
histórii medzinárodnej rybárskej súťaže
v Želiezovciach a vyjadril obavu týkajúcu
sa možnosti zorganizovania jej jubilejného
ročníka na jeseň tohto roka. Podľa konateľa
investorskej spoločnosti Petra Hegedűsa sa
súťaž bude môcť uskutočniť, i keď nie na jej
pôvodnom mieste. „Na želiezovskom úseku
vlastníme veľa pozemkov, sú vám k dispozícii
na zorganizovanie rybárskej súťaže,“ vyhlásil
Peter Hegedűs, jeho kolegovia doplnili, že
na tento účel môže poslúžiť 900 m dlhý úsek
v mikulskej časti toku.
Predstavitelia Hydroenergie informovali
prítomných, že súčasné práce na Hrone
budú ukončené do apríla, potom sa do toku
rieky bude zasahovať až v druhom polroku.
Turbíny budú osadené v decembri alebo
januári budúceho roka. Podľa prieskumu
Hydroenergie pokles hladiny Hrona má
relevantný vplyv na výšku podzemných
vôd do vzdialenosti 200 od rieky, ďalej je
minimálny. Hladina Hrona má poklesnúť
celkovo o 1,8 m, v jeho blízkosti sa dá
očakávať pokles hladiny vody v studniach
o 1,6 m. Nad haťou má stúpnuť spodná
voda o 1,5 m. Pokles hladiny okolitých
spodných vôd je geologicky riadený,
spoločnosť musela vyhovieť početným
požiadavkám rôznych úradov. Predstavitelia
investora sa vyjadrili, že hať pod mostom
pôvodne ani nemali v pláne rozoberať,

bola to požiadavka vodohospodárskeho
podniku. Zníženie hladiny podzemnej vody
v Csikókerte bolo zas svojho času jednou z
požiadaviek mesta.
V zastúpení
obyvateľov
Schubertovej ulice boli na stretnutí
prítomní Jozef a Róbert Paálovci
a Ivana
Gábrišová-Kunovičová.
Časť z prítomných prekvapila
vyjadrením, že viacero domácností
v tejto lokalite nie je pripojených
na verejný zdroj pitnej vody,
ich jediným vodným zdrojom
je studňa. Vo svojich studniach
zistili pokles vody o 1 až 1,2 m
od začiatku prác na rozobratí
hrádze pod mostom. Predstavitelia
Hydroenergie uznali, že pokles
vody v studniach bol spôsobený
sčasti aj ich činnosťou a ponúkli všemožnú
finančnú aj technickú pomoc dotknutým
obyvateľom pri riešení obnovenia dodávky
vody do ich domácností. Prítomných vyzvali,
aby boli sprostredkovateľmi medzi ďalšími
poškodenými a spoločnosťou pri riešení
problémov.
S rovnakou ústretovosťou deklarovali
zástupcovia spoločnosti ochotu plniť svoje
záväzky vyplývajúce z dohody o spolupráci,
uzavretej medzi Hydroenergiou a mestom.
Konateľ konkrétne spomenul podporu
aktivít na území mesta, vybudovanie mosta,
cyklotrasy a realizáciu náhradnej výsadby.
Možné lokality na náhradnú výsadbu
predstavila Gabriela Bieliková, pričom však
spomenula, že na výsadbu v intraviláne mesta

sú potrebné väčšie stromy, čo bude pre
spoločnosť aj finančne náročnejšie. Ochota
investora spolupracovať a upokojiť verejnú
mienku bola aj v tomto prípade evidentná.

Jej predstavitelia prisľúbili, že lokality
vytipované mestom na náhradnú výsadbu,
ako aj jej parametre, budú akceptovať.
Pracovné stretnutie, hoci bez účasti
širokej verejnosti, viditeľne splnilo svoj
účel. Mnoho otázok bolo zodpovedaných,
sformulovali sa nové záväzky a dohody
s cieľom čo najviac eliminovať možné
negatíva výstavby malej vodnej elektrárne
a ťažiť z jeho pozitív. Rokovanie naznačilo
určitý trend, že investor vodného diela
to s akceptáciou požiadaviek a potrieb
miestnych obyvateľov myslí vážne. Ako
veľmi, sa ukáže už v týchto dňoch pri riešení
najakútnejšieho problému – zabezpečení
pitnej
vody pre niektoré domácnosti.
Ladislav Levicky

T-18 vo fáze prípravy rekonštrukcie

Hoci rekonštrukcia telocvične T-18 si podľa odhadov vyžiada nemalé finančné
prostriedky, mesto sa otázkou sfunkčnenia svojho najväčšieho športového stánku začalo
vážne zaoberať. Samospráva získala telocvičňu od Nitrianskeho samosprávneho kraja
výmenou za pozemok v areáli ZŠ a Gymnázia pri Sacherovej ulici v minulom roku.
Začiatkom februára sa konalo pracovné stretnutie za účasti primátora mesta Ondreja
Juhásza, pracovníkov mesta, ZŠ s
VJM, predstaviteľov Teplo GGE, ZsE
a niekoľkých
poslancov
s cieľom
zosúladiť kroky pri plánovanej
rekonštrukcii objektu. Účastníci si
pozreli objekt a dohodli sa na prvých
krokoch jeho revitalizácie. Vedúci
želiezovskej prevádzky spoločnosti
Teplo GGE Róbert Folk vyhlásil, že
spoločnosť
zabezpečí
projektovú
dokumentáciu aj pripojenie objektu
na svoj systém vykurovania. Dodal,
že veľkú športovú sálu bude treba
riešiť
systémom
teplovzdušného
vykurovania. V rámci rokovaní boli
načrtnuté aj kroky potrebné na rekonštrukciu elektrických vedení a zariadení objektu
a hovorilo sa aj o možnosti prevádzkovania objektu Mestským športovým klubom. Na
marcovom zasadnutí MsZ primátor informoval, že sa črtá možnosť podania projektu na
zateplenie telocvične z operačného programu Životné prostredie. Prípravné práce v tomto
smere už boli začaté.
(ik)
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Objavili sa v meste. Dvaja úplne čierni
ľudia, od hlavy až po päty. Veľmi čierni. Žeby
černosi? Možno ešte čiernejší...
Ľudia ich stretávali v meste. Niektorí sa na
nich zabávali a smiali, ostatní sa im vyhýbali.
Zblízka bolo poznať, že nie sú černosi a že
ide o ženu a mladého muža. Otázkou však
bolo, prečo sú takí čierni. Ak by boli špinaví,
neboli by až takí čierni. Začali sa šíriť rôzne
teórie, že sa niečím natierajú, farbou alebo
boxom na topánky. Ale prečo sa natierajú?
Jedna z teórií hovorila o tom, že zo strachu
pred ufónmi...
Ako to chodí,
skutočnosť býva
iná, zvyčajne však
menej senzačná.
Poznali ju mestskí policajti, ktorí ich pohyb
monitorovali. Všetko sa zmenilo, keď si ich
všimla aj prednostka MsÚ Diana Csicsmanová a informovala sa o nich u mestských
policajtov. Zároveň sa sestra čiernej ženy
Alena B. snažila pomôcť svojej sestre a synovcovi a navštívila želiezovský úrad práce
a potom vedúcu odboru vnútorných a sociálnych vecí MsÚ Irenu Turzovú...
Alena B. nám vyrozprávala príbeh svojej
staršej sestry Márie, ktorá po nevydarenom
manželstve prišla s dvomi synmi do Nýroviec, kde si prenajala dom. Vcelku bežné a
a pokojné nažívanie v malom prenajatom
domčeku narušila tragédia, keď jedného dňa
jej 13-ročného syna vracajúceho sa zo školy
na priechode pre chodcov usmrtilo prichádzajúce auto.
Alena B.: „Vtedy akoby sa v nej niečo
zlomilo. Začala strácať chuť do života a zanedbávať seba i domácnosť. Išlo to postupne.
Spolu s druhým synom Ferkom vykonávali
aktivačné práce, pomáhali starostovi, ale zároveň začínali aj popíjať. A vtedy neboli milí,
vykrikovali. Snažila som sa im s manželom
aj rodičmi dohovoriť, ale nepočúvali nás. Až
jedného dňa vlastnou vinou vyhoreli a ocitli sa

na ulici. Starosta im dal druhú šancu a dovolil
im bývať v priestoroch na futbalovom ihrisku,
ľudia im pomáhali, ale oni si to nevedeli vážiť
a potom chodili kade-tade. Prespávali na ulici,
autobusových zastávkach. Boli aj na liečení
v Hronovciach, nie raz, mali by brať lieky.
Zobrala som si ich k sebe, na začiatku bolo
dobre. Bývali v mojej letnej kuchyni, dala som
im sporák, kúrili si tam. Lenže lieky nebrali,
popíjali a pálili všetko možné, ľudia sa na nich
sťažovali a oni na ľudí pokrikovali. Po ôsmych
mesiacoch odo mňa museli odísť. Zobrali si

Alena B. Teplá sprcha v ubytovni a čistiace
prostriedky prinesené z úradu urobili svoje.
Bolo to vidno aj na druhý deň, keď sme ich
v ubytovni navštívili. Nehovorili veľa, najmä
Mária nechcela rozprávať o tom, prečo skončili na ulici.
Ako sa Vám žilo na ulici?
Mária: Veľmi zle, bola zima, keď sme bývali na
zastávke a na stanici.
Mali ste čo jesť?
Mária: Niekedy nie. Mama aj sestra pomohli
a potom sme žobrali.
Ako sa k vám ľudia správali?
Ferko: Dobre. Niektorí nás

Medzi nami, mimo nás...
nejaké veci so sebou a opäť žili na
ulici, prespávali v parku a kde sa
dalo.
Vybavila som im azylový dom
v Leviciach, mohli tam ísť, ale
nešli. Oni nechcú, aby sa niekto
o nich staral. Chcú sa starať sami
o seba. Ale oni sa o seba postarať
nedokážu.
Ujali sa ich akýsi Rómovia
a zobrali si ich do Pohronského
Ruskova a bývali tam asi pol
roka. Ale tí Rómovia tam začali
mať nejaké problémy a museli sa
odsťahovať. Máriu aj Ferka si zobrali so sebou do Demandíc, kde žili vyše roka.
Potom som sa dozvedela, že odtiaľ ušli, lebo ich
vraj bili a že sa zase potulujú a žobrú...“
Vtedy sa opäť objavili v Želiezovciach.
Zástupca náčelníka Mestskej polície v Želiezovciach Ján Kantor: „Zaznamenali sme,
že sa vrátili. Viackrát sme dostali hlásenia, že
sa zdržujú v poliklinike, odkiaľ sme ich museli
vykázať. Po čase sa usadili v areáli bývalých
Vinárskych závodov. Najhoršie však bolo, že
pálili pneumatiky, čo sa nesmie. Zakazovali
sme im to ale oni to robili naďalej. Nemali sme
ich však ako sankcionovať. A práve od dymu
z tých pneumatík boli čierni.“
Práve v deň, keď sa o našich „čiernych“
spoluobčanov začala zaujímať prednostka
MsÚ Diana Csicsmanová, bolo zasadnutie
komisie vnútorných a sociálnych vecí, na
ktorom vedúca odboru Irena Turzová vyzvala k riešeniu takýchto prípadov. Predseda
komisie Pavol Ivan prejavil záujem vidieť
mestskú núdzovú ubytovňu. Napokon si
v sprievode mestských policajtov pozreli aj
priestory areálu bývalých Vinárskych závodov.
Diana Csicsmanová: „Našli sme ich tam
spolu s ďalším bezdomovcom pochádzajúcim
z Juru nad Hronom. Žili tam v otrasných podmienkach, bez vody i kúrenia. Vyzvali sme ich,
aby sa na druhý deň dostavili na MsÚ. Spolu
s primátorom sme sa rozhodli, že ich ubytujeme v núdzovej ubytovni a zabezpečili sme im
oblečenie.“
Na druhý deň prišla len Mária s Ferkom,
na mestskou úrade ich čakala Máriina sestra

odsudzovali a niektorí sa smiali, že vyzerám
ako z Afriky.
Prečo ste boli takí čierni?
Ferko: Tam vo vinárskych sme pálili gumy a z
toho bol taký dym aj popol. Aj paplóny a šaty
sme mali čierne. A nemali sme vodu ani nič na
umytie.
Mária: Aj keď sme sa niekde umyli, potom sme
zase boli čierni.
Ale prečo ste pálili gumy a nie drevo?
Ferko: Nemali sme pílu, nič. A mokré konáre
nehoria.
Čo vám hovorili policajti?
Ferko: Na ulici nám hovorili, aby sme sa umyli
a nechodili takto. A keď prišli do vinárskych,
zakazovali nám páliť gumy. Ale keď nám bola
zima...
Mária: Aj hasiči prišli.
Ale teraz vyzeráte dobre...
Mária: Sestra vybavila, aby sme prišli sem. Tu
sme sa osprchovali a umyli mydlom aj kefou
a všetko zišlo dole. A pán primátor nám doniesol šaty.
Ako sa tu cítite a čo robíte?
Mária: Oddychujeme, upratujeme a varíme.
Čo bude teraz s vami?
Mária: Vonku už určite nechceme bývať.
Ferko: Chcem si nájsť robotu, peknú ženu, mať
peniaze a dom... Nový život.
O „novom živote“ hovoril aj Jozef Kolompár, ktorý býva v ubytovni a dozerá na Máriu
a Ferka. Je presvedčený, že sa im podarí začať
žiť inak. Za pomoc sú vďační a sami sa snažia
pomáhať. Ferko si nevie vynachváliť botasky
→
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Odbojári na oslavách oslobodenia
Budapešť (šh) – V rámci kontaktov
Združenia maďarských odbojárov
a antifašistov so Slovenským zväzom
protifašistických bojovníkov (SZPB)
sa na pozvanie niekoľkých členov základných organizácií levického okresu
pod vedením predsedu želiezovskej
organizácie Jozefa Výbocha vybralo
do hlavného mesta Maďarska. Dňa 13.
februára 1945 Červená armáda oslobodila Budapešť a práve pri príležitosti 70. výročia tejto udalosti sa konala
medzinárodná konferencia v Inštitúte
politickej histórie a ďalšie sprievodné
podujatia. Jedným z nich boli aj tematické výstavy. V slovenskej delegácii bol
aj Jozef Kanyuk a jedným z cieľov cesty bola
inštalácia výstavy šestnástich jeho obrazov

ký cintorín a nakoniec k Pamätníku Budínskeho dobrovoľníckeho pluku. Na každom
z týchto miest položili veniec zhotovený ďalším členom delegácie, známym aranžérom
Michalom Hangyom z Čaty. Delegáciu sprevádzal slovenský básnik a spisovateľ žijúci
v Budapešti Gregor Papuček.

Nastala zmena...
s námetmi vojnových hrôz, holokaustu
a pod. Slovenskí účastníci sa potom spolu
s ostatnými vybrali k Pamätníku martýrov,
Pamätníku sovietskych hrdinov, na Americ-

V želiezovských základných školách prebehli zápisy detí do 1. ročníkov na školský rok 2015-2016. Na
ZŠ bolo prihlásených 57 detí, z toho 29 dievčat a 28 chlapcov. Trvalý pobyt v Želiezovciach má 34 z
prihlásených detí, ostatné deti budú dochádzať z obcí Hronovce (8), Sikenica (4), P. Ruskov (3), Nýrovce (2), Kuraľany (2), Pastovce (1), Keť (1), Čata (1), V. Ludince (1). Na ZŠ s VJM sa prihlásilo 39 detí,
z toho 15 dievčat a 24 chlapcov. Zo Želiezoviec je 25 detí, ostatné budú dochádzať z Hronoviec (5), M.
Ludiniec (3), Čaty (2), Bíne (1), Nýroviec (1), Žemliar (1) a Šaroviec (1).
(šh)

Dňa 12. februára 2015 sa v Dome kultúry
uskutočnila hodnotiaca členská schôdza
základnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska. Okrem hodnotenia činnosti organizácie za uplynulé obdobie a schválenia
plánu práce na ďalší rok sa uskutočnili aj
voľby do orgánov organizácie po tom, čo
aktívnych seniorov navždy opustila dlhoročná predsedníčka Mária Bakonyiová
a funkcie sa zo zdravotných dôvodov vzdala
dlhoročná tajomníčka Mária Kišďurková.
Za predsedníčku bola zvolená Katarína
Šuchterová, za podpredsedníčku Helena
Hegedűšová, za tajomníčku Paulína Kölešová, za pokladníčku a hospodárku Margita Vaďovská, za kultúrnu referentku Eva
Horánska. Členmi výboru sú aj Alžbeta
Dobrovická a Jozef Kanyuk. Do revíznej
komisie boli zvolení: predsedníčka Helena
Szalayová a členovia Alžbeta Mészárosová,
Viera Balázsová a Gizela Gašparová.
Želiezovských seniorov prišli pozdraviť
okrem predsedníčky OO JDS Eleny Kolmanovej aj prednostka MsÚ v Želiezovciach
Diana Csicsmanová, vedúca odboru vnútorných a sociálnych vecí Irena Turzová
a primátor mesta Ondrej Juhász, ktorý
vystúpil v diskusii. Vo svojom príhovore
ocenil prínosnú aktivitu želiezovských seniorov, poprial im veľa úspechov v ďalšej činnosti a prisľúbil im náležitú pomoc v rámci
ďalšej úspešnej spolupráce.
(šh)

Medzi nami, mimo nás...

od pána primátora...
O tom, že budú žiť normálne, je presvedčená aj Máriina sestra Alena B., ktorá
im naďalej pomáha, ako vie. Máriu a Ferka
zobrala na lekárske vyšetrenie a pomáha im
vybaviť dávky v hmotnej núdzi, ktoré už dávno nepooberajú. Na Úrade práce zistila šokujúcu informáciu: Na dávky v hmotnej núdzi
nemajú nárok, pretože v hmotnej núdzi nie
sú. Mária je totiž majiteľkou dvoch osobných
áut.
Niečia pomoc nebola nezištná. Alena B.
sa však nevzdáva, chodí s nimi na políciu
a vybavuje, aby svojej sestre a synovcovi
pomohla znova sa zaradiť do spoločnosti.
Pomáhať sa snažia aj na odbore vnútorných a sociálnych vecí MsÚ. Vedúca odboru

Irena Turzová: „Dobrým znamením bolo už
to, že dobrovoľne prišli. Nebolo to z donútenia.
Spolupracovali a dodržiavajú pravidlá. Od
Jozefa Kolompára máme pozitívne hlásenia, že
sa snažia a pomáhajú upratovať. Veľmi dobrá
spolupráca bola aj s jej sestrou a poďakovať sa
tu bola aj ich matka.“
Podobne sa pokúsia riešiť aj situáciu ďalších ľudí bez domova, ktorí sa nachádzajú na
uzemí mesta. Prednostka MsÚ Diana Csicsmanová: „Ešte sú tam piati, máme v pláne ich
riešiť. Aj toto bol dávnejší problém. Títo dvaja
ľudia sa tu pohybovali skoro rok, polícia to
nahlasovala, ale nikto to neriešil. Myslím si, že
takéto veci treba riešiť promptne a že aj na to
je tu príslušná komisia. Hľadať podobné prípady a tých ľudí začleniť do života. A budeme

riešiť aj objekt bývalých vinárskych závodov. Je
to frekventované miesto, ľudia tadiaľ chodia do
práce a nie je to tam bezpečné.“
Jozef Kolompár sa vyjadril tiež a pri ďalšom
stretnutí naliehal, aby som jeho vyjadrenie
zverejnil. Porovnal primátora, prednostku
MsÚ a vedúcu odboru vnútra a sociálnych
vecí s ich predchodcami: „Títo im pomohli.
A tí predtým pomohli niekomu?“
Zostáva len dúfať, že Márii a Ferkovi sa podarí vrátiť sa do spoločnosti a žiť dôstojnejší
život. Bola by tým odmenená aj snaha pracovníkov mesta a posilnené ich odhodlanie
pomáhať aj ďalším ľuďom, ktorí sa pohybujú
v našom meste medzi nami, ale mimo nás.
Števo Hečko, foto: šh, Ladislav Stellár
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Želiezovčania a referendum
Svojou odmietavou ignoranciou ste premárnili zmysluplných 6 miliónov, ale neprekážajú vám miliardy
strácajúce sa v daňových rajoch, korupcii, províziách.
Za ostatných päť rokov stálo financovanie ideológie
rodovej rovnosti, propagácie a ochrany homosexuality daňových poplatníkov oveľa viac ako 6 miliónov eur
na jedno referendum, pričom o týchto prostriedkoch
nie ste informovaní. Referendum ho malo zastaviť.
Agentúra Focus: „Slovenskí Maďari majú záujem len
o svoju politickú reprezentáciu“. Tú svoju si nedokážete ustrážiť. Prebúdzate sa spravidla dávno po budíčku
a na fejzbúku. Ten, čo by mal chodiť kanálmi, alebo sa
potichu stratiť z mesta, posmešne vás „úctivo“ zdraví
na ulici, so štedrým odchodným a mesto sa skladá
(berie si súkromné pôžičky) na odvody. On, so svojou
pochybnou pracovnou morálkou a zastupiteľstvo
(aj s prednostkou) vás klamali od rána do večera
ako Gyurcsány a jeho vláda. Vysúdi si bývalý primátor ešte aj náhradu za nevyčerpanú dovolenku?
Želiezovské „elity“, tieňoví poslanci a primátori
tliachajú o vodnej elektrárni, likvidácii prehrádzky
poniže cestného mosta Hrona, oslavujú „Hlavné
mesto biodiverzity“ a obviňujú každého, kto im
príde do rany, okrem seba samých, bez akejkoľvek
osobnej zodpovednosti, namiesto toho, aby sedávali na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a
sledovali, čo ich politická reprezentácia vyvádza.
Realita - krátky humbug pred komunálkami a ticho po nich. Vždy.
Vašou úlohou v referende bola ratifikácia ústavného
a právneho stavu a jeho fixácia na dobu troch rokov.
Neúčasťou v referende ste otvorili cestu Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských
práv v časti rodová rovnosť, aj s „trójskymi
koňmi“ gender ideológie. Vláda ju zo 14. januára „takticky“ preložila až na čas po referende.
Boli ste zmanipulovaní a oklamaní „mienkotvornými“ médiami (Pravda, SME, Denník
N), dokonca „verejnoprávnou“ RTVS! Klamali
vás ešte v deň konania referenda! Politické stanovisko nezávislej a neutrálnej (nepodarenej)
„ombudsmanky“ k referendu a Gay pride je
v demokratickom zriadení nevídané a neslýchané!
Vznik Aliancie združujúcej 107 mimovládnych subjektov a následné referendum bolo vyprovokované
vládou a jej ignoranciou podnetov na spustenie potrebných prerodinných politík. Referendum bolo iniciatívou občanov,nie politikov.Prečo vás politici prehovárajú k voľbám a odhovárajú od referenda? Kradnú
vám „moc“ bez mandátu partokraciou (pozri zloženie
ústrednej referendovej komisie na čele s Poliačikom
a liberálnej SaS!). Referendum si privlastnili politici.
Zmarili ste vlastné občianske právo a nechali ste
si ukradnúť nástroj priamej demokracie – referendum, ktorého sa LGBTI lobisti boja. Otvorili ste
cestu „tretej totalite“ – slobodami proti slobodám!
Je na politikoch, či sa podriadia „direktívam
zhora” alebo priamemu hlasu “zdola” (hlasu
občanov). A na vás, občania, čo im umožníte.
Máte neodňateľné právo na kontrolu moci a
vládnutia. Už to konečne pochopte, prebuďte
sa a zodvihnite svoje ctené zadky od fejzbúku.
Jediné platné referendum sa vyjadrovalo k vstupe Slovenska do EÚ. Referendum o rozdelení ČSFR nebolo

pred ani po rozdelení. Rozdelenie sa udialo v rozpore
s platnou ústavou (rozdelenie len referendom)!
Referendum jednoznačne potvrdilo význam rodiny a prednostného práva detí na oboch rodičov
a je zadaním pre slovenskú vládu a politikov.
Chcem veriť, že pod sústavnou kontrolou občanov.
Hana Fabry, homosexuálna aktivistka a redakčná
komentátorka denníka Pravda: „Vďaka geniálnemu
rozhodnutiu LGBTI lídrov, že budú ignorovať
nedôstojné a zavádzajúce diskusie s predstaviteľmi Aliancie za rodinu, boli navyše médiá
nútené obrátiť sa na ľudskoprávnych odborníkov
a odborníčky, ktorí sa téme venujú dlhodobo a
systematicky. Karta sa začala obracať.“ Výsledok
- verejnosti pred referendom vymývali mozgy pseudo
autority, od nedovzdelaných „odborníkov“ po falošných teológov a samozvaných „vykladačov“ Písma.
Oveľa geniálnejšie by bolo, keby LGBTI lídri nespustili kampaň za rovnakopohlavné manželstvá,
adopcie detí a sexuálnu výchovu na svoj obraz
– referendum by nebolo. Odpadol by dôvod. Otvorenou ostáva otázka spôsobu úpravy spolužitia
párov žijúcich mimo manželstvo, homosexuálov,
adopcie detí homosexuálmi a sexuálna výchova.
K odluke cirkví od štátu – treba konať.
K manželstvu – je a ostane (!) zväzkom muža a ženy.
K právam LGBTI osôb – nie sú menšinou, iba
rôznorodou skupinou s právom na individuálnu
ochranu, ktorú im poskytuje antidiskriminačný zákon. Ich partnerské vzťahy rovnoprávne s
partnerskými vzťahmi heteroosôb a spolužitie v
spoločnej domácnosti upraví a zjednoduší novela
občianskeho zákonníka. Registrované partnerstvá
nepotrebujú. Ide o zbytočný a prázdny humbug.
3x pozor!!! Ak im priznáte štatút registrovaného
partnerstva, dostanete ich do režimu ESĽP a
práva na rovnaké zaobchádzanie (ďalšie koliesko salámy). Deň po sa budú dožadovať manželstiev. Tým aj rozšírených šancí na adopcie.
Adopcie dostatočne upravuje zákon. O sexuálnej
orientácii žiadateľov o adopciu ako podmienke sa

nezmieňuje. Súčasný právny stav je postačujúci a
nediskriminačný, nerozlišuje sexuálnu orientáciu, ani
pohlavie (rod). Prednostne je podriadený najlepšiemu
záujmu detí (Dohovor o ľudských právach dieťaťa).
Nad právami dospelých sú ľudské práva detí (Dohovor
o ľudských právach detí s právom na matku a otca).
Interrupcie a eutanáziu rieši biohumánna
etika. V sexuálnej výchove nemajú čo hľadať.
K sexuálnej výchove – nad právom na vzdelanie
je právo detí a rodičov na dobre informovaný
súhlas, výhradu vo svedomí, v možnosti na
mieste rodičmi i deťmi protokolárne odmietnuť
jej pripravované a zamýšľané scestné obsahy…
Takmer milión respondentov referenda (neprekročiteľné kvórum) s ich 90 percentným ÁNO je viac
než dosť. Odmietači a ignoranti sa od možnosti
odpovedať NIE aktívne a “uvedomelo” odrezali sami.
Ak by sa všetci, čo s otázkami nesúhlasia zúčastnili
referenda a odpovedali – mohli dosiahnuť opačný
výsledok. Označiť nehlasovanie za vyjadrenie
postoja nie je pravda. Je vyjadrením ignorancie,
lenivosti a pohodlnosti, vydávanej za postoj.
Stokrát opakovanú lož treba 100 krát
označiť za lož! Referendum pri neprekročiteľnom kvóre nebolo platné ale úspešné!
Dej pokračuje.Predáci LGBTI loby po referende okamžite vyštartovali s požiadavkou na registrované partnerstvá. Predkladateľom návrhu zákona bude SaS.
Stratégia spolarizovala spoločnosť viac, než
referendum. Čierneho Petra sa jej prijatím
vláda nezbavila. Predseda vlády SR: „Registrované partnerstvá nie sú na programe dňa“.
Vláda na svojom rokovaní 18. februára schválila zmätočnú a kontroverznú, obsahovo a proporčne nevyváženú,
nezachytávajúcu všetky
dotknuté skupiny, Celoštátnu stratégiu ochrany
a podpory ľudských práv, ako legislatívny rámec
pre tvorbu ľudsko-právnych politík a zákonov.
Predseda vlády: „Procesy treba uzatvárať“. Naopak
- „stratégia“ ich otvorila.
Juraj Režo

Medzi tradičné podujatia Občianskeho združenia Mikulčan patrí Fašiangová zabíjačka.
Mikulčania ju zorganizovali 7. februára na dvore kultúrneho domu v tejto mestskej časti.
Podujatie navštívil veľký počet miestnych záujemcov i obyvatelia z ostatných častí mesta, medzi
nimi aj primátor a poslanci mestského zastupiteľstva.
(foto: archív OZ Mikulčan)
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Má majsterský titul
a očakáva ešte úspešnejšiu sezónu
Simona Kunovičová pokračovala v úspešnom ťažení na poli westernového jazdenia
aj v minulom roku, keď si do svojej zbierky
úspechov pripísala ďalšie ocenenia. Okrem
toho, že sa stala majsterkou a viacnásobnou vicemajsterkou SR, si zaknihovala aj
prvenstvá a výborné umiestnenia na rôznych prestížnych súťažiach. Na zahraničné
podujatia sa zatiaľ nedostala pre administratívne ťažkosti spojené so získaním
medzinárodného štartovného povolenia,
zato však využila všetky možnosti slo-

stala šampiónkou Slovenska za rok 2014.
V tejto disciplíne som získala rekordný
počet bodov za rok 2014. V reiningu
v mládežníckej kategórii som získala pohár
Reserve High Point Champion.
Sú to impozantné výsledky, ako si s nimi
spokojná?
S výsledkami, ktoré som dosiahla, som
veľmi spokojná. Som pyšná na svojho koňa.
Prvé kolá a prvé súťaže boli pre nás oboch
náročné, ale postupne sme si zvykali na
prostredie pretekov. Na konci sezóny som

Riešili ste povolenie z Ameriky, podarilo
sa vám ho zohnať? Čo vlastne umožní?
Dodnes sa nám nepodarilo vybaviť papiere
z Ameriky, preto sme v tejto sezóne
neštartovali v zahraničí.
Na čo sa pripravuješ v nastávajúcej
sezóne, čo ťa čaká v r. 2015?
V sezóne 2015 budem pokračovať v reiningu.
Dúfam, že sa nám bude v nasledujúcej
sezóne dariť ešte lepšie ako v roku 2014,
preto musím veľa trénovať a snažiť sa.
Chcela by si niečo dodať?
Na záver by som chcela poďakovať mojim
rodičom za podporu, trénerke za trpezlivosť
a prípravu na všetky preteky. Chcela by som
poďakovať svojim sponzorom firme N.G.W
Obaly s.r.o a Biocentrum s.r.o.
Ďakujem za rozhovor
Ladislav Levicky

Cieľom je
záchrana IV. ligy

venských súťaží a tam, kde vlani skončila,
plánuje v novom ročníku pokračovať. Je
preto možné očakávať, že do Želiezoviec
poputujú v tomto ročníku ďalšie medaily
z rôznych disciplín westernových jazdeckých súťaží.
Ako dopadla vlaňajšia súťažná sezóna?
V ktorých
disciplínach
a ktorých
súťažných sériách si súťažila a s akými
výsledkami?
Sezóna bola super, dopadla nad naše
očakávania. Prvýkrát som začala pretekať v
disciplíne reining. Okrem toho som súťažila
aj v drezúrnych disciplínach. V minulej
sezóne som sa zúčastnila všetkých pretekov,
ktoré boli na Slovensku organizované. Na
majstrovstvách Slovenska v reiningu som
sa stala druhou vicemajsterkou Slovenska
v kategórii mládež. Na majstrovstvách
Slovenska v drezúre som sa stala majsterkou
Slovenska
v
horsemanshipe,
prvou
vicemajsterkou v showmanship at halter
a druhou vicemajsterkou v pleasure. Na
pretekoch v Uhliskách pri Trenčíne som bola
šampiónka na Rona cup v reining Non Pro.
V disciplíne showmanship at halter som sa

sa zúčastnila v reprezentácii Slovenskej
republiky na Stredoeurópskom pohári v
Čechách v Čeladnej, kde som v mládežníckej
kategórii skončila na 9.mieste v reiningu.
Ktoré súťaže sa najviac vydarili,
v ktorých súťažiach ti to nešlo podľa
predstáv a prečo?
Najčastejšie som pretekala v disciplínach
reiningu. Zo začiatku to bolo náročné, lebo
ako ja, tak aj môj kôň sme prešli veľkou
zmenou. Každé preteky mali svoje čaro,
niekde sa darilo v oboch kolách, inde nie.
Ako som už spomenula, veľmi ma potešila
výhra a titul šampióna na Rona cup, čo som
vôbec nečakala. Skoro na všetkých pretekoch
som sa umiestnila v prvej trojke. Najväčšie
problémy boli s rovnými čiarami, kde sa mi
kôň rozbiehal.
V čom si dosiahla najväčší pokrok za
uplynulú sezónu? V ktorej oblasti sa
chceš ďalej zlepšovať v tejto sezóne?
Najväčší pokrok som dosiahla v prechode z
drezúrnych disciplín na reining. Samozrejme,
máme sa v čom zlepšovať aj v nasledujúcej
sezóne, musíme popracovať na stopoch,
rovných čiarach.

Udržanie sa v súťaži – to je podľa
funkcionárov Mestského športového klubu
v Želiezovciach hlavný cieľ družstva dospelých. Družstvo odštartovalo jarnú časť
súťaže z posledného miesta tabuľky IV. ligy.
V jesennej časti dosiahlo jednu výhru, dve
remízy, 12 prehier, skóre 11:54 a 5 bodov.
Vedenie MŠK plánovalo počas zimnej
prestávky povolať niekoľko hosťujúcich
želiezovských hráčov späť do družstva.
„Oslovili sme viacerých hráčov a niekoľkých
sa aj podarilo povolať späť do klubu, medzi
nimi Gabriela Valacha a Ľuba Barecza. Návrat prisľúbili aj ďalší, no nakoniec viacerí
z nich neprišli. Mužstvo však posilnia aj
dvaja noví hráči, ktorí v minulosti účinkovali aj vo vyšších súťažiach, Róbert Szegedi
a Michal Lothardt,“ informoval nás tréner
družstva Tibor Rotík. Podľa trénera štyria
spomínaní hráči však určite posilnia káder
najmä v strede poľa a v útoku. Posily by boli
potrebné aj do obrany.
Predseda klubu Ladislav Sokol dodal,
že oslovili až 7–8 hráčov a viacerí z nich
prisľúbili, že sa vrátia, chodievali aj na
tréningy, nakoniec sa však nestali hráčmi
želiezovského klubu. Navyše klub sužujú
zranenia, ktoré ohrozujú jarné účinkovanie
družstva. „Jeden z našich najkreatívnejších
hráčov, Peter Kokoška možno bude musieť
úplne prestať s aktívnou činnosťou. Zdravotné problémy má aj Duchoň a Kornel Tóth,“
dodáva predseda MŠK. Napriek tomu vo vedení MŠK veria, že vytýčený cieľ – udržanie
sa v súťaži, sa v jarnej časti podarí splniť.
(ik)

10

marec 2015

Želiezovský spravodajca

Jarná deratizácia 2015

Mestský úrad Želiezovce, odbor výstavby a územného rozvoja oznamuje občanom mesta a všetkým právnickým a fyzickým osobám pôsobiacich na území
mesta, že v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Želiezovce
č. 6/2004 o ochrane životného prostredia mesta Želiezovce, vlastníci, alebo užívatelia domov a podnikateľských objektov sú povinní najmenej dvakrát ročne
vykonať deratizáciu nehnuteľnosti a to na jar v priebehu 13. týždňa a na jeseň v
priebehu 44. týždňa bežného roka.
Vzhľadom na skutočnosť, že termín jarnej deratizácie sa blíži, upozorňujeme
na túto povinnosť. Zabránime tým zvýšenému výskytu hlodavcov v meste a zabezpečíme zdravšie životné prostredie.
Z dôvodu celoplošnej deratizácie mesta Želiezovce, ktorá prebehne od 23.
marca do 29. marca 2015 upozorňujeme majiteľov psov na nebezpečenstvo
možnosti otrávenia psa pri kontakte s návnadou, alebo uhynutým hlodavcom.
Preto dbajte vo zvýšenej miere na pohyb Vášho psa a podľa možnosti ho nepúšťajte z vôdzky v čase od 23. marca do 30. marca 2015. Za pochopenie ďakujeme.
Mestský úrad v Želiezovciach

2015. tavaszi rágcsálóirtás

A Zselízi Városi Hivatal építésügyi és területfejlesztési osztálya értesíti
a lakosságot és a város területén működő jogi és természetes személyeket,
hogy a Zselíz környezetvédelméről szóló, 6/2004 számú Általános Érvényű
Rendelet 5. paragrafusa 6. bekezdése értelmében a háztulajdonosok és egyéb
épületek tulajdonosai, ill. bérlői évente legalább két alkalommal kötelesek
rágcsálóirtást végezni ingatlanjaikban, mégpedig tavasszal a 13. és ősszel a 44.
hét folyamán.
Tekintettel arra, hogy elérkezett a tavaszi rágcsálóirtás ideje, felhívjuk a
figyelmüket ennek elvégzésére, amivel meggátolhatjuk a rágcsálók elszaporodását városunkban, egyben egészségesebb környezetet biztosítunk magunknak.
Mivel 2015. március 23. és 29. között az egész városra kiterjedő rágcsálóirtás lesz, figyelmeztetjük a kutyatulajdonosokat, hogy a kutyák a mérgező anyaggal vagy elpusztult rágcsálóval való érintkezés során megmérgezhetik magukat. Ezért fokozottan ügyeljenek kutyájukra, március 23. és 30. között pedig
lehetőleg ne engedjék el őket a pórázról. Közreműködésüket köszönjük.
Zselízi Városi Hivatal

Deň Zeme 2015

Mesto Želiezovce oznamuje záujemcom, že aj v tomto roku sa
uskutočnia podujatia ku Dňu Zeme. Medzi nimi aj dobrovoľnícka
akcia zameraná na čistenie okolia mesta a výsadbu zelene.
Uskutoční sa v sobotu 18. 04. 2015 vo viacerých lokalitách. Presné
termíny a miesta budú včas zverejnené na plagátoch a webovej
stránke mesta.

MALÝ SPEVNÍK SLOVENSKÝCH ĽUDOVÝCH PIESNÍ.
Cena 4,99 €
Žilina, Georg 2015.
Udržiavajme studničku krásnej ľudovej hudby, je to minulosť, súčasnosť ale aj budúcnosť národnej podstaty. Texty piesní s notami.
Somorová-Kročitá: SLOVENSKÝ JAZYK a TESTY.
Cena 6,61 €
Bratislava, SPN 2014.
Testovanie, pomôcka na prijímacie skúšky na stredné školy. Je
treba sa včas pripraviť.
Hričovský: ROK V OVOCNEHJ ZÁHRADE.
Cena 9,99 €
Bratislava,Books 2015.
Praktické rady záhradkárom spolu s modernou biologickou
ochranou, cennými radami na každý mesiac. Jar je už tu.

Prišli na svet – Világra jöttek

Daniel Jurák, 5. 2. Lea Paálová, 19. 2. Zuzana Stredová, 24.
2. Sebastián Sztojka, 25. 2. Emily Fialková, 26. 2. Natalie
Šál (všetci Želiezovce)

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

20. 02. Ján Albert (Zvolen) – Lívia Kiszelyová (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Štefan Babička
Ľudovít Bernáth
Szilárd Borsos
Gabriela Fűriová
Róbert Laiszner
Daniela Lakatošová
Mária Magdová
Ondrej Majan
Árpád Molnár
Miloš Podmanický
Šárka Rauschová
Robert Szőlősi
Milan aTóth

09. 03.
22. 03.
06. 03.
12. 03.
29. 03.
03. 03.
29. 03.
30. 03.
26. 03.
08. 03.
17. 03.
25. 03.
18. 03.

60
Gabriela Cserbová 09. 03.
Vojtech Duvač
18. 03.
Ján Faglic
17. 03.
Mária Gundová 26. 03.
Ladislav Hruška 06. 03.

Ladislav Lészkó 15. 03.
Alexander Lőrincz 05. 03.
Dezider Molnár 12. 03.
Jozef Paluška
20. 03.
Ružena Šándorová 05. 03.
Mária Šulková
23. 03.
Zoltán Varga
30. 03.
70
Štefan Kovács
Mária Majorová
Marian Porubec
Alžbeta Szabóová

05. 03.
28. 03.
22. 03.
09. 03.

80
Emília Sitášová

26. 03.

90
Zoltán Brestovský 04. 03.
Alžbeta Hajnovičová 15. 03.

Opustili nás – Elhunytak

4. 1. Anna Almášiová (Želiezovce, 81 r.), 13. 1. Ákos Szabó
(Želiezovce, 28 r.), 8. 2. Štefan Krupec (Želiezovce, 81 r.),
17. 2. Irna Trabachová (Želiezovce, 79 r.), Mária Halámiková (Bruty, 82 r.), 23. 2. Valéria Vavrová (Želiezovce, 71
r.), 25. 2. Valéria Radnaiová (Želiezovce, 74 r.), Ján Kepka
(Želiezovce, 85 r.), 2. 3. Viliam Veres (Nýrovce, 81 r.), 6. 3.
Magdaléna Mikulášiová (Lontov, 87 r.)

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

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

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:

Kronika - Krónika

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ NAGY CSATÁI.
Budapest, Alexandra 2014. Ára 15,90 €
Több mint 250 fotó és illusztráció, stratégiai térképek.
Benkő L.: A ZRÍNYIEK.
Ára 12,99 €
Budapest, Családi 2014.
Ismerjük meg a Szigetvárt védő, a törökökkel egész életében
ádázul, megalkuvást nem ismerve küzdő „gránitlelkű” Zrínyi Miklós gróf személyes sorsát.
Szomolai T.: FÁKLYAVIVŐ. Ára 12,99 €
A Zselízen is ismert, nagy sikerű Felvidéki saga szerzöjének
újabb regénye. A folytatás már készül.
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VTIP NA MAREC:
Aký je rozdiel medzi pstruhom a žirafou?
Žiadny. Obaja žijú vo vode, okrem žirafy.

Od polovice apríla na predaj priesady
papriky (Amy, Alexander, Garam, Bodrog, Fehér özön, Szentesi piacos, Slovakia,
PCR, Jabĺčková sladká, pálivá, Kozí roh),
paradajok (kolíkové a kríčkové) a zeleru.
Priesady sú predpestované v kvalitnej
substrátovej rašeline. G. Tóth, Ul. kpt.
Nálepku 11, Info: 036/771 2363; 0915
153 670
(15-06)
Nemesorosziban eladó 25 ár gyümölcsös.
Ár 2500 €. Tel. 036/7713041
(15-07)

(15-02)

Egy szál virág, egy gyertyaszál,
Egy fénykép, melyen csak nézel ránk.
Emléked örökre itt marad velünk,
Míg élünk, Rád emlékezünk.
Mert elfelejteni Téged nem lehet,
Csak meg kell tanulni élni nélküled.
Fájó szívvel emlékezünk

Csontos Bélára

halálának 3. évfordulóján.
Szerető családja

(15-08)

Köszöntő

Március 15-én tölti be 90. életévét a
drága édesanya, nagymama, dédmama

Hajnovics Erzsébet

A jó Isten adjon neki erőt, egészséget,
további boldog éveket.
Szeretettel köszönti lánya Erzsébet,
veje, 5 unokája, 9 dédunokája, a
jókívánságokhoz csatlakozik 88 éves
nászasszonya is.

(15-09)
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Bajnoki címe van, és sikeresebb szezont vár
Simona Kunovičová a tavalyi évben is
folytatta sikerszériáját a western-lovaglás
különböző ágazataiban, hiszen több versenyen és versenysorozatban is előkelő
helyezéseket ért el. Amellett, hogy egy országos bajnoki címet szerzett, több sorozatban végzett a második, ill. harmadik helyen.
Külföldi versenyekre egyelőre adminisztratív nehézségek miatt nem jutott ki – máig
nem sikerült megszerezniük a nemzetközi
versenyengedélyt, itthon viszont minden
versenylehetőséget kihasznált. Idén ott
szeretné folytatni, ahol tavaly abbahagyta,
ezért várható, hogy Zselízre újabb érmek
érkeznek majd különböző western-lovagló

vagy?
Az elért eredményekkel nagyon elégedett
vagyok. Büszke vagyok a lovamra. Az első
versenyek nagyon igényesek voltak mindkettőnk számára, de fokozatosan megszoktuk a versenykörnyezetet. Az idény
végén részt vettem a Szlovák Köztársaság
válogatottjában a Csehországban, Čeladnán
rendezett Közép-európai Kupán, ahol az
iúsági kategóriában reiningben a 9. helyen
végeztem.
Melyik verseny sikerült a legjobban?
Volt-e olyan, amikor nem az elképzelésed szerint alakultak a dolgok? Ha igen,
miért?

ebben az idényben külföldi versenyeken.
Mire készülsz a következő szezonban,
mi vár rád 2015-ben?
2015-ben folytatom a reininget. Remélem, még nagyobb sikereket érünk el,
mint 2014-ben, ezért sokat kell edzeni és
igyekezni.
Szeretnél még az eddigiekhez valamit
hozzáfűzni?
Szeretném megköszönni szüleimnek a támogatást, edzőmnek a türelmet valamint
a versenyekre való felkészítést. Szeretnék
köszönetet mondani szponzoromnak, az
N.G.W Obaly K-nek és a Biocentrum
K-nek.
Köszönöm a beszélgetést.
Levicky László

Cél a IV. ligában
maradás

versenyekről.
Hogyan végződött a tavalyi versenyidény?
Milyen versenyeken vettél részt és milyen
eredményeket értél el?
Nagyon jó volt az idény, felülmúlta a várakozásunkat. Első alkalommal versenyeztem reiningben. Ezenkívül még idomítási
versenyszámokban is versenyeztem. A
múlt idényben minden Szlovákiában
megszervezett versenyen részt vettem.
A szlovák bajnokságban reiningben az
iúsági kategóriában második lettem. A
szlovák bajnokságban idomításban, horsemanship kategóriában országos bajnok
lettem, showmanship at halter és pleasure
kategóriákban is dobogóra kerültem. Az
Uhliská pri Trenčíne-ben rendezett versenyen Rona cup reining Non Pro számban
bajnok lettem. A showmanship at halter
kategóriában 2014-ben országos bajnoki
címet szereztem. Ebben a számban rekord
pontszámot értem el 2014-ben. Reiningben az iúsági kategóriában megnyertem a
Reserve High Point Champion kupát.
Ezek nagyon jó eredmények, elégedett

Leggyakrabban reiningben versenyeztem.
Eleinte nagyon igényes volt, mert én és a
lovam is nagy változáson estünk át. Minden versenynek megvan a maga varázsa,
volt, ahol mindkét fordulót sikeresen
vettem, akadt, ahol nem. Mint ahogy már
említettem, nagyon örültem a Rona cup
bajnoki címének, erre egyáltalán nem
számítottam. Szinte minden versenyen az
első három között végeztem. A legtöbb
gondom az egyenes vonalakkal volt, ahol a
lovam elhagyta a kijelölt pályát.
Miben érted el a legnagyobb haladást a
múlt idényben? Mely területen kell még
javítanod?
A legnagyobb előrelépés az átmenet volt
az idomításról a reiningre. Természetesen,
van még min javítani a következő szezonra, dolgoznunk kell a megállásokon és az
egyenes vonalakon.
Folyamatban volt az amerikai engedélyek beszerzése. Sikerült? Mit tesz ez
lehetővé?
A mai napig sem sikerült az amerikai papírok megszerzése, ezért nem indulhattunk

Elkerülni a felnőtt csapat kiesését – a Zselízi Városi Sportklub vezetősége szerint ez a
szakosztály első számú célja erre az idényre.
Az A csapat a IV. liga utolsó helyéről kezdte
a tavaszi szezont. Ősszel egy alkalommal
szerzett három pontot, két döntetlent és 12
vereséget, 11 : 54-es gólarányt és 5 pontot
ért el. A téli szünetet a vezetőség arra szerette volna felhasználni, hogy több vendégeskedő, egykor zselízi játékost hazahívjon
az egyesületbe. „Több játékost megszólítottunk, és néhányan úgy döntöttek, hogy
visszajönnek a csapathoz. Így került vissza
a csapatba Gabriel Valach és Ľubo Barecz.
Mások is megígérték, hogy hazajönnek,
végül nem így történt. Jött viszont két új,
magasabb osztályokat is megjárt játékos,
Szegedi Róbert és Lothardt Mihály” – tájékoztatott bennünket Rotík Tibor, a zselízi
első csapat edzője. Elmondta az is, hogy az
említett négy játékos jelentősen megerősíti
a keretet, elsősorban a középpályán és a
támadósorban. Erősítésre azonban a hátvédsornak is szüksége lenne.
Sokol László klubvezető hozzátette, hogy
7–8 játékost szólítottak meg, közülük
többen egyetértettek a visszatéréssel, sőt,
már együtt is edzettek a csapattal, végül
mégsem lettek zselízi játékosok. Emellett
sérülések is nehezítik a klub tavaszi szereplését. „Egyik legkreatívabb játékosunk,
Peter Kokoška sérüléssel bajlódik, lehet,
hogy abba kell hagynia aktív pályafutását. Egészségügyi gondokkal küszködik
Duchoň és Tóth Kornél is” – mondta a
városi sportklub elnöke. Ennek ellenére a
vezetőség bízik benne, hogy a kitűzött célt
– a bennmaradást – a tavaszi idényben el
tudják majd érni.
(ik)
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Kiértékelte évét a Csemadok Zselízi Alapszervezete
Disznótortól disznótorig – akár ez is lehetett
volna a Csemadok Zselízi Alapszervezetének
évzáró taggyűlésének a címe, hiszen nagyjából
e két esemény közti időszakot értékelte ki a
vezetőség. Batár Péter féltávnál, augusztusban
vette át az elnöki posztot, ám ez egyáltalán
nem zökkentette ki a tevékeny alapszervezetet

a lendületéből, sőt inkább új impulzusokkal
táplálta.
Egyik legfőbb célkitűzésük az volt, hogy a
hagyományosnak tekinthető rendezvényeket
folytatni kell. Ilyen többek közt az 1848/49-es
forradalomról és szabadságharcról való megemlékezés, a majális, a tanévzáró gulyásfőző
verseny, az államalapítás ünnepe, az aradi tizenhármakra és október 23-ra való emlékezés,
a Katalin-bál, a kézműves foglalkozásokkal
tarkított játszóházak és a disznóölés is. De
említésre méltóak a kulturális estek, mint pl.
a versbarátok találkozója, a könyvbemutatók,
író-olvasó találkozók a Városi Könyvtár és
az Irodalmi Kávéház társrendezésében. Nem
szabad kihagyni a sorból a Magyar Házon való
sürgést-forgást sem, hiszen ez a társadalmi

munka legalább annyira közösségformáló,
mint a kulturális rendezvények. Az összefoglalóban a munkálatok kapcsán elhangzott, hogy
végre sikerült méltó körülményeket kialakítani
az épület irodájában is.
A jövőben egy állandó fotókiállítást terveznek
az előszobában és a folyosón kialakítani olyan
régi képekből, melyek jól tükrözik a
Csemadok 65 évnyi tevékenységét. De
tervben van a külső munkálatok befejezése és a pincehelyiség renoválása
is. Ebben továbbra is minden kedves
támogatóra és önkéntes munkájára
számít a Csemadok.
Mindemellett elhangzott az is a gyűlésen, hogy a hátsó helyiségbe albérlőt
keres a szervezet, mivel hosszú évek
után az egyik magánvállalkozó kiköltözött, így most lehetőség nyílt az impozáns környezetű helyiség bérbevételére.
Batár Péter az összefoglalójában örömmel
tudatta a népes tagsággal, hogy a felsorolt
rendezvények maradéktalanul megvalósultak,
és hála Istennek kivétel nélkül nagy sikert
arattak. Még a sárgaság miatt elhalasztott Katalin-bált is pótolták, igaz, csak februárban, így
átnevezték farsanginak.
Tavaly novemberben megünnepelték a Csemadok megalapításának 65. évfordulóját is,
melyen nagyon szép keretek közt mutatták be
az elmúlt hosszú évek pezsgését. Illetve munkájuk elismeréseként díszoklevéllel tüntették ki a
zselízi alapszervezet meghatározó személyeit.
Melczer Gábor felszólalásában hozzátette,
hogy 2014-ben összesen 83 rendezvény való-

sult meg a Magyar Házban. Ebből volt megannyi kisebb jellegű is (pl. az itt székelő tagszervezetek gyűlései stb.), illetve magánjellegű
rendezvények is szép számmal akadtak, kilenc
alkalommal pedig magyarországi turistacsoport is vendégeskedett itt. Ennek fényében
minden tiszteletet megérdemelnek mindazok,
akik ezt az év során levezényelték és koordinálták. „2011-ben a közösségi nagyterem
átadásán úgy fogalmaztunk, hogy szeretnénk,
ha e falak élettel telnének meg, és mindenki
magának érezné a házat. Úgy gondolom, ezt
a célkitűzésünket maximálisan teljesítettük.
Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre többen járnak a rendezvényekre, ami a munkánkat dicséri. Ennek ellenére nem szeretnénk visszavenni
a tempóból. A vezetőségnek ezer meg ezer
terve van a jövőre nézve, amit képességeink
szerint szeretnénk meg is valósítani. A házon is
megannyi teendő akad még, ezért tovább haladunk az utunkon, és fáradhatatlanul tesszük a
dolgunkat” – mondta Batár Péter, a Csemadok
helyi elnöke.
Duba Ernő, a Csemadok Járási Választmányának titkára is jelen volt a gyűlésen, aki
arra hívta fel a figyelmet, hogy az országos
vezetésnek eltökélt szándéka, hogy jövőre az
50. évfordulóján újfent megszervezzék a nagy
hagyományokra visszatekintő, hajdan hallatlan
népszerűségnek örvendő országos népművészeti fesztivált. Ebben természetesen a helyi
alapszervezet és a város új vezetése is motivált,
mivel szeretnék, ha a Garam menti kisváros a
régi rangjára emelkedne vissza.
Csonka Ákos, foto: Horváth Géza

Csonka Ákos lett az MKP zselízi helyi szervezetének az elnöke
Rendhagyó taggyűlést tartott Zselízen a
Magyar Közösség Pártjának helyi szervezete,
melyen új elnököt is választottak.
Az önkormányzati választások óta még nem
volt taggyűlése a zselízi MKP-nak, így bőven
akadt téma, amit a tagságnak meg kellett vitatnia. Ennek fényében a gyűlés egyik fő témája
az önkormányzati választások kiértékelése
volt. Novemberben az MKP 5 mandátumot
szerzett, igaz ez négyre csökkent, miután
Csicsman Dianát kinevezték városi elöljárónak. De az MKP soraiból került ki az alpolgármester is Nagy Géza személyében, illetve a
polgármester is az MKP által támogatott jelölt,
Juhász András lett. Mindez messze felülmúlja
a többi párt vagy egyén szereplését a városban, mégsem lehet teljesen elégedett a magyar
közösségi érdekképviselet, ugyanis a célul kitűzött többséget nem sikerült megszereznie a
képviselő-testületben.
A gyűlésen külön napirendi pontot szenteltek
Csenger Tibor, megyei képviselő beszámolójának a megyeszékhelyen folyó aktuális
témákról. Szó esett a járást érintő útfelújításokról, kulturális és sportbizottság támogatási
rendszerének elbírálásáról, az iskolák támogatási és osztálynyitási rendszeréről, valamint az

R7-es és R3-as gyorsforgalmi utak nyomvonala körül kialakult küzdelmekről. Elmondta,
hogy bár csak 15-en alkotják a frakciót, ennek
ellenére nagyon jó tárgyalópozíciókat sikerült
kialakítaniuk, ezért a déli régiók számára fontos ügyekben sikerült áttöréseket elérniük.
Ezután tartották a tisztújítást. Az MKP alapszabálya előírja, hogy ahol a párt 50%-kal
rosszabbul szerepel az önkormányzati választásokon, mint az előző ciklusban, ott tisztújítást kell tartani. Zselízen ennek értelmében
nem kellett volna így eljárni, mivel hasonló,
sőt kicsivel tán még jobb eredményt is született, mint a legutóbbi választásokon. Ennek
ellenére az alapszervezetet 10. éve irányító
Haris Mária lemondott elnöki posztjáról, mivel indoklása szerint: „minden szervezetben
egészséges időnként vérfrissítést tartani.” A
leköszönő elnök asszony kemény időszakban
töltötte be tisztségét, amikor annak ellenére,
hogy az MKP embert próbáló kihívások elé
nézett, sikerült megőrizni a szervezet egységét
és további jó eredményeket is produkálni.
A vezetőség a korábbi társalelnököt, Csonka
Ákost jelölte a megüresedett poszt betöltésére,
amit ellenjelölt nélkül, egyhangúlag meg is
szavazott a tagság.

Csonka Ákos székfoglalójában köszönetet
mondott mindazoknak, akik eddig kiálltak
és tevékenyen dolgoztak a zselízi közösségért,
egyben felkért mindenkit, hogy ez a jövőben
se legyen másképp, hisz csak egységesen,
határozott irányvonal mellett lehet további
sikereket elérni. Ebben pedig továbbra is
mindenki segítségére számítani fog. Előrevetítette, hogy bár a párt és a helyi szervezet egy
nehéz időszakon van túl, továbbra sem lehet
hátradőlni, lazítani. Mint mondta, szeretné,
ha az MKP visszanyerné régi fényét, és újra
az őt megillető helyre kerülne vissza. Ennek
érdekében, ahogy eddig, a jövőben is minden
tőle telhetőt meg fog tenni. „Zselízen egyetlen
párt működik szervezett keretek között, amit
a kiegyensúlyozott eredmények is igazolnak.
Minden adott ahhoz, hogy pártunk újra a
legjelentősebb politikai tömörülés legyen
Dél-Szlovákiában is. Az MKP országosan
sorozatosan kitűnő eredményeket produkált,
ezen az úton kell tovább haladnunk, ezzel a
lendülettel kell tovább folytatnunk a munkát.
Értékrendünkből, célkitűzéseinkből viszont
kicsit sem szabad engednünk” – mondta a
fiatal politikus, akit eddig a Via Nova Iúsági
Csoportból lehetett ismerni.
ZSM
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Zselízi ellenállók Budapest felszabadításának ünnepén
Budapest (šh) – A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége korábbi kapcsolataira
alapozva a Szlovák Antifasiszta Harcosok
Szövetségével a magyar fővárosba hívta
meg a lévai járás néhány alapszervezetének
képviselőit. A küldöttség Jozef Výboch zselízi
alapszervezeti elnök vezetésével indult el a
Budapest felszabadításának 70. évfordulója
alkalmából tartott emlékrendezvényre. A
Vörös Hadsereg 1945. február 13-án szabadította fel a magyar fővárost, és ennek emlékére nemzetközi konferenciát és egyéb kísérő
rendezvényt tartottak. Ezek közé tartoztak a
tematikus kiállítások is. A szlovák küldöttség
tagja volt Kanyuk József is, a látogatás egyik
célja pedig a háborús borzalmakat és ho-

emlékművénél, az amerikai temetőben és a
budai önkéntes ezred emlékművénél rótták
le tiszteletüket. Minden emlékhelyen koszorúkat helyeztek el, amelyek a delegáció egyik
további tagjának, a csatai Hangya Mihály
munkáját dicsérik. Küldöttségünket a Budapesten élő szlovák költő és író, Papucsek
Gergely kísérte.

Változott a vezetőség...
lokausztot bemutató műveinek installálása
volt. A küldöttség tagjai a képek elhelyezése után a többi megemlékezővel együtt
a mártírok emlékművénél, a szovjet hősök

„Romantikus disznóölés” a Magyar Házban
Az idei télen sem maradhatott el a Csemadok hagyományos disznóölése. A régi élelmiszer-előállítási szokást idén éppen a szerelmesek napjára, azaz február 14-ére tűzték ki, így
viccelődtek is rajta, hogy a hagyományőrzés romantikus jelleget kapott. A „böllérbalettet” hol
máshol tarthatták volna, mint az egyre fokozottabban épülő-szépülő Magyar Ház udvarán,
ahol jobbára kulturális események szoktak zajlani, ám a sokszínűség jegyében sokadjára is
bebizonyosodott, hogy szinte bármilyen rendezvénynek otthonául szolgálhat Sacherék egykori szolgálati háza.
Az érdeklődés idén már oly mértékű volt, hogy az igények kiszolgálása végett már két
jószágot kellett vágni. Ám ez cseppet sem zavarta a böllércsapatot, akik jó kedéllyel és bősz
szorgalommal végezték a népes közönség által
figyelemmel kísért munkálatokat.
Ezzel az újonnan hivatalába lépett elnök,
Batár Péter már a második nagysikerű rendezvényt tudhatta maga mögött a 65. évfordulós
ünnepség után. Pihenni viszont ezután sem
volt idő, hiszen a rá következő szombaton már
a bálozásé volt a főszerep. Ekkor valósult meg
ugyanis az ősszel, a sárgaság miatt elhalasztott
hagyományos Csemadok-bál a kultúrházban,
mely ugyanúgy önfeledt hangulatban telt. De azt is meg kell említeni, hogy az új elnökség
alatt újult meg a Magyar Ház iroda- és a konyhahelyisége, illetve kihelyeztek egy új információs táblát is (Juhász András, polgármester úr felajánlásának köszönhetően). Ezen túl
– semmiképpen sem meglepő módon – további munkálatokat is kilátásba helyeztek az egyre
szépülő székházon.
Csonka Ákos
→

segítségért, ők maguk is segíteni igyekeznek. Ferko nem győzi dicsérni a polgármestertől kapott sportcipőket...
Hogy normálisan tudnak majd élni, azt
Mária húga, Alena B. is erősen hiszi, aki továbbra is segít, ahogy tud. Máriát és Ferkót
elvitte orvosi vizsgálatra, és segít nekik abban, hogy szociális segélyt kaphassanak, ami
már régen nem jár nekik. Mária ugyanis két
személygépkocsi tulajdonosa. Papíron. Nem
mindenki segítsége volt tehát önzetlen. Alena B. azonban nem adja fel, elmegy velük a
rendőrségre, intézkedik, hogy testvérének és
unokaöccsének segítsen ismét visszatérni a
társadalomba.
Ebben szeretnének segíteni a városi hivatal belügyi és szociális ügyi osztályán is. Turza Irén osztályvezető: „Jó jel volt már az is,
hogy önszántukból jöttek. Nem kényszerből.

Együttműködtek, betartják a szabályokat.
Kolompár Józseől pozitív visszajelzéseket
kapunk róluk, igyekeznek, a takarításban
is segédkeznek. Nagyon jól együtt lehetett
működni a húgával is, és édesanyja is bejött
köszönetet mondani.”
Hasonlóan igyekeznek megoldani a
városban található többi hajléktalan helyzetét is. Csicsman Diana elöljáró: „Még öten
vannak ott, őket is szeretnénk elhelyezni. Ez
régebbi probléma, ezek az emberek majdnem
egy éve tartózkodnak itt, a rendőrség bejelentette, hogy gond van velük, de senki sem
foglalkozott a kérdéssel. Szerintem az ilyen
ügyeket gyorsan kell megoldani, van rá egy
szakbizottságunk is. Keresni kell a hasonló
eseteket, és ezeket az emberek vissza kell
illeszteni a rendes életbe. Meg fogjuk oldani
a volt borüzem kérdését is. Forgalmas hely,

2015. február 12-én a Városi Művelődési
Központban tartották a Szlovákiai Nyugdíjasegylet alapszervezetének évértékelő ülését.
A szervezet elmúlt időszakban kifejtett tevékenységének értékelése és a következő időszak
munkatervének jóváhagyása mellett tisztújítást is tartottak az összegyűlt tagok. Erre a
hosszú évekig elnöklő Mária Bakonyiová
tavalyi elhalálozása miatt megüresedett elnöki szék, valamint a titkári posztról lemondott Mária Kišďurková helyének elfoglalása
miatt volt szükség. A tagság Šuchter Katalint
választotta meg az alapszervezet elnökévé,
az alelnök Hegedűs Ilona, a titkár Köleš Paulína, a pénztáros és gazdasági asszisztens
Margita Vaďovská lett. A szervezet kulturális
szakelőadójává Eva Horánskát választották
meg. A vezetőség tagja továbbá Dobrovicky
Erzsébet és Kanyuk József is. A Szalay Ilona
vezetése alatt működő ellenőrző bizottságba
Mészáros Erzsébetet, Balázs Vierát és Gašpar
Gizellát választották.
A zselízi nyugdíjasok ülésén a járási szervezet elnöke, Elena Kolmanová mellett a városi hivatal vezetője, Csicsman Diana, a belügyi és szociális osztály vezetője, Turza Irén és
városunk polgármestere, a vitában szót kérő
Juhász András is részt vett. A polgármester
hozzászólásában nagyra értékelte a zselízi
nyugdíjasok tevékenységét, sok sikert kívánt
nekik, és a további együttműködés keretében
a támogatásáról biztosította őket.
(šh)

sokan járnak arra munkába, és nem biztonságos.”
Következő találkozásunkkor Kolompár
József megkért, hadd mondhasson még
valamit. Össze szerette volna hasonlítani a
polgármestert, az elöljárót és az osztályvezetőt elődeikkel: „Ezek segítettek rajtuk. És az
elődeik? Azok segítettek valakin?”
Csak remélni lehet, hogy Mária és Ferko
vissza tud illeszkedni a társadalomba, és
méltóbb életet tud majd élni. Ezzel a városi
dolgozók igyekezete is pozitív visszajelzést
kapna, ami növelné elkötelezettségüket,
hogy további embereknek segítsenek, akik
mellettünk, de nem közöttünk élnek ebben
a városban.
Števo Hečko
(foto: šh, Ladislav Stellár)

6

2015. március

Zselízi Hírmondó

Megjelentek a városban. Két teljesen, tetőtől
talpig fekete ember. Nagyon feketék. Talán
négerek? Talán még feketébbek... Az emberek
találkoztak velük a városban, néhányan jót
szórakoztak, nevettek, mások kerülték őket.
Közelről látszott, hogy nem négerek, és hogy
egy nőről és egy fiatal férfiról van szó. A kérdés
az volt, miért olyan feketék. Ha csak piszkosak
lettek volna, nem lettek volna olyan feketék.
Különböző elméletek születtek, hogy festékkel
vagy cipőboksszal
kenik magukat.
De vajon miért?
Az egyik elmélet
szerint az ufóktól
féltek...

még egy esélyt, és a futballpálya öltözőjében
lakhattak egy ideig. Az emberek segítettek
nekik, de nem becsülték, össze-vissza csavarogtak. Az utcán, buszmegállókban aludtak.
Többször voltak Lekéren gyógykezelésen,
gyógyszereket kellene szedniük. Magamhoz
vettem őket, és elejével jól megvoltak. A
nyári konyhában laktak, beszereltünk nekik
egy sparheltet, ott fűtöttek. Csakhogy nem
szedték a gyógyszereket, ittak és mindenfélét

szükségszállás forró zuhanya és a tisztítószerek megtették a magukét. Ezt másnap láttuk,
amikor meglátogattuk őket. Nem beszéltek
sokat, főleg Mária nem akart beszélni arról,
miért kerültek utcára.
Milyen volt az utcán élni?
Mária: Nagyon rossz, hideg volt, amikor a
buszmegállóban vagy az állomáson éltünk.
Volt mit enniük?
Mária: Valamikor
nem. Az anyám és
a húgom segítettek,
máskor koldultunk.
Hogy viselkedtek
önökkel szemben az emberek?
Ferko: Jól. Néhányan elítéltek minket, néhányan
nevettek, afrikainak néztek.
Miért voltak olyan feketék?
Ferko: A borüzemben gumikat égettünk, abból

Mellettünk, nem közöttünk...

Ám ahogy az már lenni szokott, a valóság kevésbé szenzációs. A mozgásukat
ellenőrző városi rendőrök tudták, miről
van szó. A dolgok akkor kezdtek változni,
amikor Csicsman Diana városházi elöljáró
is észrevette őket, és érdeklődött a városi rendőrségen. A fekete nő húga, Alena B. is segíteni akart nővérének és unokaöccsének, előbb
a munkaügyi hivatalban intézkedett, majd a
városiban felkereste Turza Irént, a belügyi és
szociális osztály vezetőjét...
Alena B. elmesélte Mária nővére történetét. Egy rosszul sikerült házasság után két fiával Nyírágóra költözött, ahol bérbe vett egy
házat. Egészen átlagos életüket a kis házban
egy tragédia szakította meg, amikor egy nap
13 éves fiát útban hazafelé az iskolából elütötte egy autó.
Alena B.: „Mintha valami eltört volna
benne. Elvesztette életkedvét, hanyagolni
kezdte a háztartást és saját magát is. Fokozatosan rosszabbodott a helyzet. Ferko fiával
közmunkát végeztek, segítettek a polgármesternek, de ugyanakkor elkezdtek inni is.
És olyankor nem voltak kedvesek, kiabáltak.
Férjemmel megpróbáltuk jobb belátásra bírni
őket, de nem hallgattak ránk. Majd egy napon
saját hibájuk miatt leégett a ház, és az utcán
találták magukat. A polgármester adott nekik

égettek, az emberek panaszkodtak rájuk, ők
pedig kiabáltak velük. Nyolc hónap után el
kellett menniük. Vittek magukkal pár holmit,
és megint az utcán laktak, parkokban aludtak, vagy ahol lehetett.
Szállást intéztem nekik a lévai
menedékházban, de nem akartak
oda menni. Nem akarják, hogy
valaki törődjön velük. Ők akarnak gondoskodni saját magukról.
Csakhogy nem képesek rá.
Valami romák hívták őket magukhoz Oroszkára, ahol körülbelül fél évig laktak. De a romáknak
gondjaik akadtak, és el kellett költözniük. Máriát és Ferkót elvitték
magukkal Deméndre, ahol több
mint egy évig éltek. Később megtudtam, hogy elszöktek onnan,
mert verték őket, és hogy megint
csavarognak és koldulnak...”
Ekkor jelentek meg ismét Zselízen.
Kántor János rendőrparancsnok-helyettes:
„Felfigyeltünk rájuk, amikor visszatértek.
Többször kaptunk jelentést, hogy a rendelőintézetben vannak, ahonnan ki kellett
őket tiltanunk. Egy idő után a volt borüzem
területén telepedtek le. A legrosszabb az volt,
hogy autógumikat égettek, ami tilos. Tiltottuk neki, ennek ellenére tovább csinálták.
Nem tudtuk őket megbüntetni. Éppen az égő
gumi füstjétől lettek olyan feketék.“
Azon a napon, amikor „fekete” polgártársaink iránt Csicsman Diana elöljáró elkezdett
érdeklődni, ülésezett a belügyi és szociális bizottság, amelyen Turza Irén városházi osztályvezető hívta fel a figyelmet hasonló esetek
megoldásának szükségességére. Pavol Ivan
bizottsági elnök szerette volna látni a városi szükségszállást, végül a városi rendőrök
kíséretében megnézték az egykori borüzem
területét is.
Csicsman Diana: „Ott találtuk őket egy
garamszentgyörgyi hajléktalan társaságában.
Rettenetes körülmények között éltek ott fűtés
és víz nélkül. Másnapra bekérettük őket a városi hivatalba. A polgármesterrel együtt úgy
döntöttünk, hogy a szükségszálláson kapnak
szállást, és ruhát biztosítottunk nekik.”
Másnap eljött Mária és Ferko, és a városházán már várta őket Mária húga, Alena. A

jött olyan füst és hamu. A paplanjaink és a
ruháink is feketék voltak. És nem volt vizünk,
nem tudtunk mosakodni.
Mária: Ha valahol meg is mosakodtunk, utána
úgyis feketék maradtunk.
De miért égettek gumit, és nem fát?
Ferko: Nem volt fűrészünk, semmink. És a
nedves ágak nem égnek.
Mit szóltak a rendőrök?
Ferko: Az utcán azt, hogy mosakodjunk meg,
ne járjunk így. Aztán eljöttek a borüzembe, és
megtiltották, hogy gumit égessünk. De amikor
úgy fáztunk...
Mária: A tűzoltók is kijöttek.
De most jól néznek ki...
Mária: A húgom elintézte, hogy ide kerüljünk.
Lezuhanyoztunk, szappannal és kefével szépen
lement minden. A polgármester úr pedig ruhákat is hozott.
Hogy érzik itt magukat, mit csinálnak?
Mária: Pihenünk, takarítunk, főzünk.
Mi lesz most magukkal?
Mária: Kint már biztosan nem akarunk élni.
Ferko: Munkát akarok találni, szép feleséget,
legyen pénzem, házam... Új életem.
Az „új életről” Kolompár József is beszélt, aki
szintén a szálláson lakik, és felügyel Máriára
meg Ferkóra. Meg van győződve róla, hogy
el tudnak kezdeni másként élni. Hálásak a
→
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A kis vízi erőmű beruházója hajlandó megoldani a problémákat
Folytatódnak a Garam zselízi szakaszán a
kis vízi erőmű előkészületi munkálatai. Az
év elején a lakosok érdeklődése is fokozódott a témával kapcsolatban. A polgároknak
a Garam, ill. a tervezett vízi erőmű építése
iránti nagy érdeklődése miatt az önkormányzat meghívta Zselízre a beruházó
képviselőit. Február 25-én a városi hivatalban találkoztak a Hydroenergie társaság
vezetői, a városvezetők, a városi hivatal
érintett részlegeinek munkatársai, a helyi
horgászszövetség képviselői és a vízszint
süllyedését máris megérző, Garamhoz közel
élő lakosok képviselői.
„A zselízi vízi erőmű a maga nemében a
legnagyobb lesz Szlovákiában. Meggyőződésem, hogy előnyére válik a városnak, és
turisztikai látványosságként is szolgál majd.
Érezhető azonban, hogy az építkezés előkészületei az elmúlt hetekben a városban nagy
riadalmat keltettek” – indokolta a munkaértekezlet összehívásának okát Juhász
András polgármester. Gabriela Bieliková, a
városi hivatal környezetvédelmi részlegének
munkatársa megemlített néhány konkrét
okot, amelyek nyugtalanságot keltettek a
lakosság körében: a horgászoknak az építkezés menetével kapcsolatos észrevételeit, a
Schubert utca lakosainak a kutakban apadó
vízszint miatti reakcióit valamint a talajvíz
csökkenésének hatását a zöldövezetekre.
Fuxhoffer Lajos, a Szlovákiai Horgászszövetség zselízi szervezetének elnöke említést
tett arról, hogy 19 éven keresztül nemzetközi horgászversenyt rendeztek Zselízen,
és aggodalmának adott hangot a huszadik,
jubileumi rendezvény idén ősszel való
megrendezésével kapcsolatban. Peter Hegedűs, a beruházó cég ügyvezetője szerint
a versenyt megtarthatják, bár nem a szokott
helyen. „A zselízi szakaszon sok területtel
rendelkezünk, ezek rendelkezésükre állnak a
horgászverseny megrendezésére” – jelentette
ki, majd kollégái még hozzátették, hogy erre
a célra leginkább a mikolai részen levő 900
méteres szakasz felelne meg.
A Hydroenergie képviselői tájékoztatták a
jelenlevőket arról, hogy a Garamon végzett
munkálatokat áprilisig befejezik, és azt követően a víz folyásába már csak a második
félévben avatkoznak be. A turbinákat decemberben vagy jövő januárban telepítik.
A Hydroenergie kutatásai szerint a Garam
vízszintjének csökkenése jelentősen csak
a folyótól 200 méterig levő sávban hat a
(helytelenül „talajvíznek” nevezett) rétegvíz szintjére, ettől messzebbre minimális.
A Garam vízszintje összesen 1,8 méterrel, a
közelében levő területeken a kutak vízszintje
1,6 méterrel csökken majd. A töltés felett
a vízszint 1,5 méterrel emelkedik meg. A
környék rétegvíz-szintjét geológiailag irányítják, a cégnek különféle hivatalok számtalan követelményének kellett megfelelnie.

A beruházó képviselői kifejtették, hogy az
eredeti terv szerint a híd alatti gátat nem is
kellett volna szétszedniük, ezt a vízgazdálkodási vállalat kérte tőlük. A Csikókert rétegvíz-szintjének csökkentését a város
igényelte annak idején.
A Schubert utcai lakosok képviseletében a találkozón jelen volt Jozef
Paál, Róbert Paál, valamint Ivana Gábrišová-Kunovičová. A jelenlevők egy
részét meglepte az a kijelentésük, hogy
ezen a területen a háztartások egy része nincs rácsatlakozva a vízvezetékre,
egyedüli vízforrásuk a kút. Kútjaikban
1–1,2 méteres vízszintcsökkenést
tapasztaltak, amióta a híd alatti gátat
eltávolították. A Hydroenergie képviselői elismerték: a kutak vízszintjének
csökkenését részben az ő tevékenységük okozta, és felajánlották anyagi és műszaki
segítségüket az érintett lakosoknak, hogy a
háztartásokat újra elegendő vízzel lehessen
ellátni. Felszólították a jelenlevő lakosokat,
hogy közvetítsenek a további károsultak és a
cég között a probléma megoldása érdekében.
Hasonlóan készségesek voltak a cég képviselői a vállalat és a város közti együttműködési megállapodásból eredő kötelezettségeik
teljesítésének kérdésében. Az ügyvezető konkrétan a város területén megvalósuló tevékenységek támogatását említette, a híd, a kerékpárút megépítését és a növények pótlását. Ez
utóbbi lehetséges területeit Gabriela Bieliková
mutatta be, miközben azonban megemlítette,
hogy a város belterületén nagyobb fákra van
szükség, ami anyagilag is megterhelőbb lesz a

cégnek. A beruházó együttműködési készsége
és a közvélemény megnyugtatása irányuló
igyekezete ez esetben is nyilvánvaló volt. Képviselői megígérték, hogy elfogadják a város által

kiültetésre kijelölt területeket, és a meghatározott
paramétereket is.
A munkaértekezlet, mely bár nem a
nyilvánosság bevonásával történt, láthatóan teljesítette célját. Sok kérdést megválaszoltak, új kötelezettségek, megegyezések
formálódtak azzal a céllal, hogy a kis vízi
erőmű építésének negatívumait minél
jobban ki tudják küszöbölni, pozitívumait
pedig kiemelni. A tárgyaláson kiderült: a
vízi erőmű beruházója komolyan figyelembe veszi a lakosok igényeit és szükségleteit.
Hogy mennyire, az már a napokban megmutatkozik a legsürgetőbb probléma megoldásakor, amikor néhány háztartás ivóvíz-ellátásának biztosításában kell együttműködnie.
Levicky László

Előkészületben a T-18-as felújítása

Bár a T-18-as tornaterem felújítása az előrejelzések szerint nem kis anyagi ráfordítást
igényel, a város komolyan kezdett foglalkozni legnagyobb sportépületének üzembe helyezésének kérdésével. Az önkormányzat tavaly szerezte meg a tornatermet a Nyitrai Megyei
Önkormányzattól, cserébe a szlovák
alapiskola és gimnázium területén található Sacher utcai telekrészért.
Február elején munkaértekezletet tartottak a tornaterem ügyében, melyen
Juhász András polgármester meghívására
a magyar tannyelvű alapiskola igazgatója, a város munkatársai, a Teplo GGE, a
Nyugat-szlovákiai Villamos Művek és a
városi önkormányzat néhány képviselője
vett részt, hogy egyeztessék a lépéseket a
tornaterem tervezett átépítésével kapcsolatban. Az összegyűltek megtekintették a
tornatermet, és megegyeztek a felújítás
első lépéseiben. A Teplo GGE zselízi részlegének vezetője, Folk Róbert kijelentette, hogy a vállalat saját forrásból biztosítja a tervdokumentációt és az objektum távhőrendszerre való csatlakoztatását. Hozzátette, hogy a sportterem fűtését hőbefúvós rendszerrel lehet legésszerűbben
megoldani. A tárgyalások során a felek felvázolták a villamossági berendezések és vezetékek
felújításának menetét. Szó volt arról a lehetőségről is, hogy a tornatermet esetleg a Városi
Sportklub működtetné. A márciusi önkormányzat-ülésen a polgármester arról tájékoztatott,
hogy a Környezetvédelem operatív program keretében lehetőség nyílik pályázni a tornaterem
szigetelésére. Az előkészületi munkák már folynak.
(ik)
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Várjuk a lakossági hozzászólásokat
Az alakuló önkormányzati ülés mellett
már három rendes ülést is tartott a képviselő
testület. Mindegyik újabb és újabb feladatokat
ró a városi dolgozókra és a városvezetésre.
A megoldások során felmerülő pénzügyi
gondok miatt gyakran népszerűtlen lépések
megtétele is szükségessé válik. Juhász András polgármester ennek ellenére optimista:
„Látom a körülöttem alakuló új csapatot,
ráadásul a képviselők is a közös cél mögé
sorakoztak fel. Annak ellenére, hogy több
esetben volt lobbanékony köztünk a hangulat, meg tudtunk egyezni abban, hogy közös
célunk a város talpra állítása. Nem szeretném,
ha pártpolitikai játékok folynának itt, vagy
hogy pártoskodás alakulna ki, amelyben
az egyik oldalon a képviselők, a másikon a
városi dolgozók lennének. Most úgy tűnik,
hogy ez menni fog, hogy mindannyiunkban
tudatosult: egy csónakban evezünk.”
Nem könnyű feladat áll Csicsman Diana
hivatali elöljáró előtt, aki a városi apparátus
működési rendjének formálása mellett az
elkövetkező időszakban a városi dokumentumok (alapszabály, testületi tárgyalási rendtartás) időszérűsítésével, a fejlesztési program
készítésével foglalkozik majd, és megpróbálja
helyrerakni a múlt hibáit: „Épp most zártuk
le az alkalmazottak személyi iratainak adminisztratív ellenőrzését, összehasonlítottuk a
munkaszerződéseket a ténylegesen végzett
munkával. A bennük talált hiányosságokat
pótolni kell. Belső igazgatási eljárásokat, szervezési szabályokat dolgozunk ki, elemezzük a
munkahelyek profilját. 2015 második félévétől
nem történhet meg, hogy ajtóról ajtóra járunk,
és mindig továbbküldenek minket... mert a hatáskörök és a munkakörök nem egyeznek. Az
új szerkezeti felépítésben a fejlesztési program
értelmében minden tevékenységet szakmailag
felkészült, ám kisebb számú alkalmazotti körrel
látjuk el. Hogy a május 1-jétől érvényes munkaköri leírás és jutalmazási rend örömet szerez-e
vagy nem, a jelen gazdasági helyzetben másodlagos. Minden városi alkalmazott köteles
képezni magát, javítani a kommunikációját a
nyilvánossággal, ismerni a munkájával kapcsolatos törvényeket és alkotóan gondolkodni.
A szerkezeti felépítést két verzióban dolgozzuk
ki a városi költségvetésre gyakorolt hatása
szerint. A képviselők áprilisban hagyják jóvá a
szerkezeti felépítéshez szükséges anyagi keretet.
Egy régebbi ügy helyrehozatalán is dolgozunk:
az ügyészség kifogásolta eljárásunkat az információk iránti lakossági kérvények ügyében,
amely miatt a panaszokat helytelenül intézték
2013-ban és 2014-ben. Az ügyészség által felrótt másik hiányosság a közrendről szóló általános érvényű rendelet 2013-ból, amelyet át kell
dolgoznunk, majd a bizottságok elé terjesztjük
elő véleményezésre. Februárban találkoztunk
a magyar alapiskola vezetőivel és alkalmazottaival, feltártuk az igazgatóság igényeit a város
felé. A polgámester felkérte a pedagógusokat
az együtműködésre. Márciusban hasonló nyílt

párbeszédet tervezünk a szlovák alapiskolában. való – személyzeti felülvizsgálatként is érAz Integrált operatív program nyitrai bemutató telmezhető – munka mellett Juhász András
konferenciáján megismerkedtünk a kerületben polgármester további prioritásokat is felsorol:
történt fejlesztésekkel a 2007-2013-as időszak- „Fontos feladat, hogy a Selyz Bútor számára
ban, valamint a 2014-2020-as időszak lehető- bekötőutat biztosítsunk a gyár területére.
ségeivel. Ezek az elérhetőbb, hatékonyabb és Ez az egyetlen fejlődő vállalat a város terüminőségi közszolgáltatásokra, a régiók kreatív letén, amely 100–150 új munkahelyet kíván
lehetőségeinek mozgósítására, a környezetköz- teremteni a jövőben. A bekötőúttal kapcsopontú életminőség-javításra, valamint a vállal- latban a következő napokban elmegyünk a
kozások innovációs támogatásával kapcsolatos gazdasági és a közlekedési minisztériumba,
helyi fejlesztésekre irányulnak. Az általunk és ilyen formában kérünk munkapiac-fejjavasolt városfejlesztési terv reális pénzügyi lesztési támogatást. Kapcsolatban vagyunk a
viszonyokból és a megye adta lehetőségekből Garammikolát és Szódót is magába foglaló
indul ki. Abban lesz eredeti, hogy az egyes csatornahálózat-építési projektet előkészítő
részlegekért konkrét munkacsoportok lesznek vállalattal, készítjük a közbeszerzési dokufelelősek, így a lakosok tudni fogják név szerint, mentációt. Voltam a Mezőgazdasági Kifizető
ki dolgozik az adott rész megvalósításán. Ezeket Ügynökségnél, ahol a magyar alapiskola terüaz akciócsoportokat a városi alkalmazottakon letén álló többrendeltetésű sportpálya építése
kívül külsős szakértők is alkotják.”
közben felmerült eltérések kellett megoldani.
Nagy Géza polgármester-helyettes úgy Tárgyaltam az érsekújvári Jednota igazgatójádöntött, aktív szerepet vállal a feladatokból, és val a kötelezettségeink teljesítéséről – kijelöelsősorban a pályázatokkal foglalkozik majd. lünk nekik 23 parkolóhelyet. A legfontosabb
„Megtudtuk, hogy a megyei önkormányzattól azonban a személyzeti felülvizsgálat, ami a
használhatatlan állapotban átvett, a magyar pénzügyi konszolidációt szolgálja. Minden
tannyelvű alapiskola területén található T18- lehetséges tartalékot ellenőrzünk, és nemcsak
as tornaterem szigetelésére pályázatot írnak a hivatalban, hanem az iskolák, a könyvtár, a
ki a közeljövőben. A pályázat keretében az városi rendőrség és az Eurospinn közös vállaablakcserét, a hősugárzók és a világítás cseré- lat esetében is. Nemcsak a dolgozók számának
jét is finanszírozni lehet az épület energetikai megalapozottságát vizsgáljuk, hanem a cég
szükségletének csökkentése érdekében. Folya- létjogosultságát is. Nehéz időszak áll előttünk,
matban van az épület távhőrendszerre való de a városnak képesnek kell lennie állni a
csatlakoztatásának előkészítése, a megjavított kötelezettségeit, hogy fejlődni tudjon. Nem
tetőt és a statikát ellenőriztetjük, és meg kell szeretnénk az adóemelések útján haladni, a
még valahogy oldani a padlózatot, amelyre lakosok nem ezt érdemlik. Nem ők tehetnek
nem vonatkozik a pályázat. Feleslegessé válik erről a helyzetről.”
a kazánház, amely tanteremként, iskolai műA polgármester annak a kívánságának
helyként szolgálhatna, és az átalakítás szintén adott hangot, hogy a fejlesztési terv kidolgozáprojekt keretében történne. Szerencsére a sát konstruktív véleménycsere kísérje. Hozzáfebruár 25-ei határidőig be tudtuk adni az szólásaikat szívesen veszik.
(šh)
óvoda bővítésére kiírt
pályázatot, és készen áll a
csatornahálózat építésének pályázata is. További
módosításokra már nincs
szükség, a kiírásokat március és május között várjuk. A polgármester már
tárgyalt a tervezőkkel a
kastély tervdokumentációjának ügyében is, szóval
felkészültek leszünk, ha
megjelenik egy oda illő
kiírás. És információim
szerint lesz ilyen. Sok
kérdés merült fel a temetőkkel kapcsolatban, sok
A zselízi iskolákban megtörtént a beiratkozás a 2015/2016-os
lakossági panaszt is nyiltanévre. A magyar tanítási nyelvű alapiskolába 39 gyermek jelentvántartunk. A helyzetet
kezett be: 15 lány és 24 fiú. A leendő elsősök közül 25-en zselíziek,
a második félévben lehet
a többiek a környékbeli falvakról járnak majd be – Lekérről (5),
majd megoldani, amikor
Kisölvedről (3), Csatáról (2), Bényből, Nyírágóról, Zsemlérről és
új irányelvet fogadunk el,
Sáróból (1–1). A szlovák alapiskolába 57 gyermek jelentkezett be,
hogy minden a törvényes
29 lány és 28 fiú. 34-en közülük zselíziek, rajtuk kívül 8 lekéri, 4
keretek közt legyen.”
tergenyei, 3 oroszkai, 2 nyírágói és kurali, egy-egy pásztói, érsekkéA
városi
hivatal
tyi, csatai és nagyölvedi elsős látogatja majd az iskolát.
(šh)
szerkezeti
felépítésén
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Új munkahelyek
létesülnek

A Selyz Bútor Társaság, amely eddig egyedüliként telepedett meg még 2005-ben a zselízi ipari
parkban, terjeszkedik. Az anyavállalat, a német
Himolla Group tervei szerint Zselízen újabb bútorkárpitos műhelyet építenek fel, amelyben 50 új
munkahely létesül.

Tíz évvel ezelőtt a Selyz Bútor vállalatot
varrodaként nyitották, amely fokozatosan újabb
blokkokkal – bútorkárpitos műhelyekkel gyarapodott 2010-ben és újabb kettővel 2012-ben. A bútorkárpitos műhely, amelyet áprilisban kezdenek
építeni, már a negyedik lesz a sorban, a zselízi cég
keretében.
A varrodában jelenleg 240 szakmunkás és 6
adminisztratív munkaerő dolgozik, a két bútorkárpitos műhelyben további 100 embert alkalmaznak.
A vállalatban évente 15 ezer m 3 anyagot dolgoznak
fel, az új műhely létesítésével a termelés évi 24 ezer
m3-re nő. A termelés növekedése az üzembe és az
üzemből kifelé irányuló kamionközlekedés mérsékelt növekedését is okozza. A havi 100 kamion
helyett 150 fordul majd meg az üzemben. Az új
csarnok építési költsége eléri az 1,2 millió eurót.
Megnyitását idén szeptemberre tervezik.
(ik, foto: dš)

Végül is sikeres volt
a báli szezon

Habár az év elején úgy tűnt, hogy a báli szezon városunkban veszélyeztetve
van, a továbbra is tartó hepatitisz A vírusos megbetegedések miatt, végül is
több jól sikerült bált is szerveztek. Sőt, az idei báli idényt sok bálozó szerint
az elmúlt évek egyik legsikeresebb évének tekinthetjük. Nem jött ugyan vissza
az időszak, amikor egy-egy mulatságon 150–200 ember szórakozott, de a kultúrház bálokra való kihasználtsága idén egész jól alakult, ami azt jelenti, hogy
hétvégenként egy-két bált tartottak. A kultúrház munkatársai szerint az egyes
rendezvényeken 60–120 ember vett részt.
A szezont a Matica slovenská bálja kezdte, majd a helyi református egyházközség, egy héttel később pedig a magyar alapiskola és gimnázium bálja követte.
Nem maradt el a katolikus egyház gyermek-álarcosbálja és a szlovák gimnázium bálja sem, de diákbált tartott a magyar gimnázium is, majd a szezont a
Csemadok bálja zárta. A kultúrház nagytermén kívül táncos rendezvények voltak a Witch Clubban is. Az „intézet bálját” (vagy hivatalosan a Zselízi Büntetés-végrehajtási Intézet bálját) a sárgaság miatt Peszekre helyezték át. Az idei báli
szezon egyetlen árnyoldala talán az volt, hogy nem tartották meg az amúgy nagy
népszerűségnek
örvendő
horgászbált.
Az idény fő eseménye a városi
bál volt, amit
néhány
évnyi
szünet
után
rendhagyó formában újítottak
fel: jótékonysági
bálként. A bevételt tavasszal az
Sznf és a Mező
utca
sarkán
található zöldövezet megújítására fordítják majd. A szervezők véleménye szerint az érdeklődők örömmel
fogadták az esemény jótékonysági jellegét, készségesen támogatták erkölcsileg
és anyagilag egyaránt. Éppen a nyilvánosság pozitív fogadtatása miatt a város
szeretné a hagyományt a jövőben megtartani és tovább fejleszteni.
(ik)

A város feltérképezi a sportéletet. Hatékonyabb
támogatási rendszert vezetne be
1→

Bár vannak női focistáink is, nincs számukra külön illemhely” –
jegyezte meg Ladislav Sokol. A klub képviselői megoldást is javasoltak
a helyzetre: ha a stadionban levő nappali bár és lakás bevételei a városi
sportklub bevételei volnának, és nem a városéi, ezeket a rendszeres és
kiszámítható bevételeket felhasználhatnák a létesítmény fokozatos
felújítására. Mivel a városi sportklub tartozik a városnak a Tiposhelyiség több havi bérleti díjával, az elnök felajánlotta, hogy lehetőség
szerint a klub tagjai szívesen ledolgoznák, pl. stadion felé vezető
utcák kaszálása formájában. Mindemellett a tisztségviselők továbbra is
megszólítják a szponzorokat, pályázatokat írnak. Az elnök szerint a klub
tevékenységére kb. 10 ezer euróra lenne szükség.
A többi sportszervezet tevékenységéről a további jelenlevők
számoltak be. Az Ironsheep Crew polgári társulás képviselője,
Miroslav Kriška a fiatal kerékpározók tavalyi tevékenységéről és az
idei tervezett rendezvényekről adott tájékoztatást. Ahogy említette,
a legfontosabb idei tervek közé tartozik a fitcross pálya kiépítése
és versenyek szervezése. Egyik tagjuk számára nemzetközi licencet

készítenek, amire a hazai és külföldi versenyeken való induláskor van
szükség.
Peter Hegedűs a helyi teniszklub tevékenységéről tájékoztatta a
jelenlevőket. Megemlítette, hogy a teniszklub tagjai szervezett versenyeken vesznek részt, ami évi öt tornát jelent. A bajnoki párharcokon
kívül tornákat szerveznek gyerekeknek és felnőtteknek, amatőröknek,
amelyek teniszkörökben nagy népszerűségnek örvendenek.
Juhász András polgármester a jelenlevőket arról tájékoztatta,
hogy megkezdődtek az előkészületek a magyar alapiskola területén
levő T-18-as tornaterem működőképessé tételére. A Teplo GGE
társaság megkezdte a létesítmény távhővezetékre való rácsatlakoztatásának előkészületeit, a város pedig szeretne pályázni a tornaterem
szigetelésére.
Végezetül Csicsman Diana, a városi hivatal elöljárója azt nyilatkozta, hogy a jövőben feltérképezik a város területén működő sportszervezeteket, hogy kidolgozhassanak egy új, jól működő rendszert a
támogatásukra.
(ik)
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megegyezés filozófiáját idézte
fel a jelenlevőknek. Ennek
köszönhetően szerinte a város bizonyos teljesítést kap a
kötbér helyett, ellenkező esetben talán semmit sem kapott
volna. Polka Pállal együtt az a
meggyőződése, hogy az eredeti szerződések határidejének
be nem tartása nem csupán a
vállalat, hanem a város hibája
is volt, ezért a kötbér esetleges
behajtásának eredménye kérdéses lehet. Több képviselő jelezte: el tudnák képzelni, hogy
a tartozást a vállalat ledolgozza, például a tornaterem
felújításán. Az aktuális egyezség átértékelésére irányuló
véleményét Marianna Šedivá
költői kérdésben fogalmazta
meg: mit kezd a város a 80
ezer eurót érő tervdokumentációval, ha nem lesz pénze
magára a felújításra?
A képviselő-testület tudomásul vette a főellenőr
tevékenységének tervét, a
városi intézmények kulturális tevékenységének tavalyi
kiértékelését, valamint az idei

tevékenység tervezetét. Képviselői kezdeményezésre a főellenőr kötelezte magát, hogy
a jövőben tevékenységének
pénzügyi vonzatait is feltünteti beszámolóiban. A testület
tudomásul vette a tavaly benyújtott panaszok és petíciók
elbírálásáról szóló beszámolót
is. Városi telekrész eladásáról
döntött a Západoslovenská distribučná Rt. javára, jóváhagyta
az MVE Želiezovce vállalattal
megkötött, tárgyi teher létesítéséről szóló szerződés
kiegészítését, és 75-ről 1 euróra csökkentette a Bike park
éves bérleti díját az Ironsheep
Crew polgári társulás számára.
Egyetértett néhány városi telek
eladásával, jóváhagyta a képviselők, a polgármester-helyettes
és a testület mellett működő
bizottságok tagjainak jutalmazási rendjét. A jelenlevők megismerkedtek a hivatal szerkezeti felépítésében végbement
változásokkal.
Tudomásul
vették, hogy a polgármester
Marianna Šedivát és Kovács
Kázmért nevezte ki az Euro-

Jó hírek
az önkormányzatoknak
A szlovákiai önkormányzatokat anyagi szempontból semmi
rossz nem várja az idén. Ez a meglepő, az utóbbi időkben nemigen hallott állítás hangzott el a Zselízi Városi Hivatalban február
27-én. Milan Muška, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának
alelnöke mondta ezt, mégpedig az Alsó Garam Menti Regionális
Társulás ülésén.
„A természetes személyek jövedelemadója, amiből a szlovákiai
önkormányzatok a legnagyobb bevételüket kapják, a tavalyi
évhez képest 5-9 százalékkal nő. A kormány 2015-ben nem készül csökkentésre, sem megszorításokra. Az államnak nem kell
konszolidálnia a közpénzeket, mert betartotta kötelezettségeit
az Európai Unióval szemben. A városok és falvak az elvárások
szerint alakíthatják költségvetéseiket” – tette hozzá a hazai
önkormányzatokat tömörítő legnagyobb társulás képviselője.
Szerinte veszélyeket az ukrajnai feszült helyzet, a görögországi
válság vagy Németország romló gazdasága rejthet.
Milan Muška tájékoztatta a jelenlevő polgármestereket az időszerű jogi változásokról, köztük a közös hivatalok jövőbeli jogállásáról, a tervezett törvénymódosításokról, a városok és falvak
tervezett adatközpontjáról vagy a jövedelemadóból származó részesedési adó 70,3 százalékra való növeléséről. A jelenlevők szóltak a társulásnak arról az igyekezetéről is, hogy újból bevezessék
a közhasznú munkát, a szociális vállalatokat, és hogy – magyarországi példák alapján – a községek a mezőgazdasági vállalkozói
tevékenységüket bővíthessék. A résztvevők javasolták, hogy a
nyár folyamán szervezzenek régiónkban egy konferenciát erről a
témáról.
(ik)

spinn Kft. felügyelőtanácsába.
A polgármester tájékoztatott
a zselízi hulladékhasznosító
erőmű
tervezetéhez
létrehozott Ekoferment Kft.
közgyűlésének határozatáról.
A testület megsemmisítette
korábbi, 2011 novemberében
hozott határozatát a város e
cégben való tulajdonrészének
eladásáról a Mumbles Kft-nek,
és a polgármesternek azt ajánlotta, álljon el a tulajdonrész
eladásáról szóló szerződéstől
is. Tudomásul vette a lakbérhátralékok behajtárásól szóló
beszámolót, a városi rendőrség tevékenységéről szóló
beszámolót, és jóváhagyta
20 darab városi tulajdonban
levő Prima banka-részvény
eladását a többségi tulajdonos
Penta Investments Limited
vállalatnak. Az egyenként 399
eurós névértékű részvényeket a többségi tulajdonos a
meghirdetett felvásárlás keretében 600 euróért veszi meg,
így a városnak 12 ezer eurós
bevétele származik az ügyletből. A testület jóváhagyta,
hogy a sportbizottságnak Miroslav Kriška is tagja legyen.
A februári ülésen újdonság
volt a Szót kap a nyilvánosság
elnevezésű napirendi pont,
amelybe három érdeklődő
kapcsolódott be. A vitában a

polgármester
megköszönte
az érintetteknek az együttműködést a városi bál
előkészítésében és lebonyolításában. Tájékoztatott arról,
hogy a Selyz Bútor bővíti
gyártó kapacitását, és hogy
tárgyalások kezdődtek a volt
borüzem bekötőútjának a
vállalat szükségleteire való
kihasználásáról. Tájékoztatott
arról is, hogy a város beadta
pályázatát az óvodák kapacitásnövelésére kiírt állami
projektbe, és hogy a T-18-as
tornateremre is lehetőség
nyílik támogatást kérni. Ismét
szó volt a társasházak előtti
fizetett parkolás lehetőségéről és a vízi erőmű építéséről.
Martosy Péter szerint a városnak a jövőben többet kellene
foglalkoznia a Garam melletti
fakitermelés
véleményezésével. Gubík Emese elmondta:
éppen ebben az évben nyílik
lehetőség véleményezni a
következő 15 évre szóló fakitermelési tervet. Csenger
Tibor felhívta a figyelmet a
megyei pályázati lehetőségekre, ugyanakkor megjegyezte, hogy például a rossz
műszaki állapotban levő Esterházy-kápolnát nem jegyzik
a telekkönyvben, így pályázni
sem lehetne felújítására.
(ik)

A városi rendőrség elköltözött eddigi székhelyéről. Márciustól a városi könyvtár alatti helyiségekben találjuk meg őket. (foto: šh)
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Sok kérdést megválaszoltak, új kötelezettségek, megegyezések formálódtak azzal a
céllal, hogy a kis vízi erőmű építésének
negatívumait minél nagyobb mértékben
ki tudják küszöbölni és pozitívumokat
kovácsoljanak belőlük. A tárgyalásnak
olyan kicsengése volt, hogy a vízi erőmű
beruházója a lakosok igényeit és szükségleteit komolyan figyelembe veszi.
Bővebben az 5. oldalon.

Városi újság

A Selyz Bútor Társaság, amely
eddig egyedüliként telepedett meg
még 2005-ben a zselízi ipari parkban, terjeszkedik. Az anyavállalat, a
német Himolla Group tervei szerint
Zselízen újabb bútorkárpitos műhely
létesül.
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Egy idő után a volt borüzem területén
telepedtek le. A legrosszabb az volt,
hogy autógumikat égettek, ami tilos.
Tiltottuk nekik, ennek ellenére tovább
csinálták. Nem tudtuk őket megbüntetni. Éppen az égő gumi füstjétől lettek
olyan feketék.
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Februári képviselő-testületi ülés

Újdonság a napirendben: Szót kap
a nyilvánosság
A városi képviselő-testület 4. rendes
ülését február 26-án tartotta a városi
hivatal dísztermében. A rendezvény
rendhagyóan – a fiatal képviselők beiktatásával – kezdődött. A város ifjúsági
parlamentjét a két helyi alapiskola 6–6
tanulója alkotja. A fiatal képviselőket bemutatták a polgármesternek és a városi
képviselőknek, majd letették az ünnepélyes esküt.
Az ülés folytatása már hagyományos
mederben folyt, ám a megszokotthoz
képest kissé megváltozott napirenddel,
amelyben új elemek is helyet kaptak. A
határozatok és képviselői interpellációk
teljesítéséről szóló beszámoló az ülés elején
került napirendre, és leginkább a város
Innovia K-hez fűződő viszonyáról szól. A
vitázók elsősorban a két fél között a múlt
választási időszak végén megkötött kötelezettségek kiegyenlítéséről szóló megállapodást boncolgatták. A polgármester
szerint a háromszor 50 ezer eurós kötbér,
ill. az ahelyett megegyezett tervdokumentáció-beszerzés és a városközpontban
megépült lakások apró építkezési kiegészítései helyett a vállalat ledolgozhatná
tartozását a T-18-as tornaterem felújításán vagy egyéb városi projekteken. 80
ezer eurós tervdokumentáció szerinte 25
milliós nagyságrendű beruházásokhoz
készül. „Világosan kell látnunk, milyen
célra szeretnénk használni a munkásszálló épületét. Sok szociálisan rászorult
lakos él városunkban, szerintem szociális
célokra kellene az objektumot használni” – vallott meggyőződéséről Juhász
András. Martosy Péter a céggel kötött
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A februári önkormányzati ülésen 12 fiatal képviselő tette le az ünnepélyes esküt. Az iúsági parlament
tagjai megfogadták, hogy városuk, iskolájuk, a lakosok érdekeit képviselik, és támogatják a polgármester és a képviselő-testület munkáját. A fiatal képviselőket legközelebb mutatjuk be.
(šh)

A város feltérképezi a sportéletet.
Hatékonyabb támogatási
rendszert vezetne be
A zselízi városi képviselő-testület mellett
működő sportbizottság február 23-án
ülésezett első alkalommal, Ladislav Sokol
elnök vezetésével. A bevezetőben az elnök
tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy a képviselő-testület javasolta: bővítsék a bizottságot Miroslav Kriškával, az Ironsheep Crew
polgári társulás képviselőjével. A bizottság
elnöke, aki egyúttal a Városi Sportklub
elnöke is, tájékoztatott a szervezet tavalyi
tevékenységéről. A klub keretében működik
a futball-szakosztály öt csapattal – a felnőtt,
az iúsági, két diákcsapat és az utánpótlás
csapata.
Kihangsúlyozta,
hogy
más
klubokkal ellentétben az A csapat tagjainak

97 százaléka zselízi. Értékelésében nagy teret
szentelt a csapatok anyagi és működtetési
feltételeinek, amelyek jelentősen behatárolják
a lehetőségeket. A klub bevételeit és kiadásait
elemezve megemlítette, hogy a város a
Városi Sportklub tevékenységére évente
közel 19 ezer eurót fordít, főleg a sportpálya
üzemeltetésére és az alkalmazottakra.
„Stadionunk a múltban a környék legjobbjai
közé tartozott. Ma az a helyzet, hogy bármely
környékbeli falu sportlétesítménye jobb
állapotban van, mint a miénk. A zuhanyozók
még 1967-ben készültek, több ablakot be
kellett szögeznünk, hogy ki ne essenek, kevés
öltöző van, a vécékről hiányoznak az ajtók.
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