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Veľmi si vážime, že stoja o našu krv. Týmto by
som chcel podporiť ďalších darcov, aby našli
odvahu a dali sa na to. Je to dobrý pocit, keď
viete, že niekomu to zachráni život, to nás
pri tom drží. Chodíme na odbery každé tri
mesiace a vnímame to aj ako akúsi zdravotnú
prevenciu.
(Viac na 4. strane...)

Mestské noviny

Náklady na odpadové hospodárstvo
mesta boli v roku 2015 takmer 300 tisíc
eur. Na jedného obyvateľa vychádzali
náklady vo výške 42,31 eur, pričom
miestny poplatok za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad bol 20,55 eur
na obyvateľa.

93701@pobox.sk
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cena: 0,35 eur

Za ostatné štyri roky klesol počet
obyvateľov o vyše 150. V roku 2012
žilo v Želiezovciach 7184 občanov
s trvalým pobytom, o rok neskôr už
len 7149, v roku 2014 iba 7088 a ku
koncu minulého roka malo mesto 7019
obyvateľov.
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Februárové zasadnutie MsZ

Program rozvoja
schválený
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadalo na svojom 17. zasadnutí 25. februára v sobášnej sieni mestského úradu. Ako
v poslednej dobe už viackrát, aj tentoraz
platilo, že poslanci sa sústredili na predkladané témy, diskutovali vecne, čoho výsledkom bolo rokovanie v dobrom tempe
a skoré ukončenie zasadnutia.
Reflektujúc na poslanecký podnet z predchádzajúceho zasadnutia boli témy spojené s mestskou políciou prerokované na
začiatku zasadnutia. Tentoraz to okrem
správy o činnosti MsP, ktorú zastupiteľstvo
zobralo na vedomie, bolo aj vymenovanie
nového náčelníka. Mestské zastupiteľstvo
menovalo do funkcie náčelníka doterajšieho radového príslušníka MsP Rolanda
Hanzóa.
Pri prerokovaní správy o kontrole plnenia
uznesení a interpelačných poslaneckých
pripomienok vedúca odboru výstavby
a územného rozvoja v odpovedi na poslaneckú otázku informovala o príprave
dopravného prepojenia areálu ZŠ s VJM
a Domu služieb. Správu zobralo MsZ
na vedomie, rovnako ako ročnú správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
Schválilo všeobecne-záväzné nariadenie
č. 1/2016 o zápise detí do ZŠ a č. 2/2016
o prijímaní detí do materských škôl.
Zobralo na vedomie aj informáciu o 1.
zmene programového rozpočtu mesta
na tento rok. Vedúca odboru ekonomiky
Monika Tomeková informovala poslancov
o charaktere zmeny rozpočtu. Podľa VZN
o rozpočtových pravidlách má primátor
oprávnenie na určité finančné presuny
medzi rozpočtovými položkami. V prvej
zmene rozpočtu túto možnosť využil na
účely objednania projektovej dokumen→3

Voľby vyhral Smer,
v Želiezovciach Most
Začiatkom marca prebehli na Slovensku voľby do Národnej rady SR. V Želiezovciach sa
ich zúčastnilo v ôsmych okrskoch 3167 voličov z celkového počtu 5894 zapísaných voličov.
Voliči osobne odovzdali 3158 obálok, sedem obálok bolo zaslaných zo zahraničia. Účasť
voličov teda v našom meste dosiahla 53,73 %, čím sme zaostali za celoslovenským priemerom. Počet platných hlasov bolo 3114.
Najväčšiu podporu v Želiezovciach získala strana Most – Híd, ktorej vyjadrilo dôveru
25,46 % voličov. Tesne ju vo výsledkoch nasledovala SMK – MKP, ktorá získala 24,24 %
a treťou najúspešnejšou stranou v týchto voľbách v našom meste bola strana Smer–SD
s výsledkom 15,89 %. Ak by sa o zložení parlamentu rozhodovalo iba v Želiezovciach,
poslanecké kreslá by získali ešte dve strany: OĽaNO–Nova so ziskom 7,03 % a SaS, ktorá
získala 5,74 % hlasov. Tesne za bránami by zostala Sme rodina Borisa Kollára so 4,65 percentami.
Volebná účasť v Nitrianskom kraji bola 57,98 %, teda vyššia ako v obvode Levice (56,61
%) aj ako v Želiezovciach, ale zároveň nižšia ako celoslovenský priemer, ktorý bol 59,82 %.
Víťazom parlamentných volieb sa stal Smer–SD, ktorý získal 28,28 % hlasov. Do Národnej rady sa dostalo ďalších 7 strán: SaS (12,10 %), OĽaNO–Nova (11,02 %), SNS (8,64 %),
ĽS Naše Slovensko (8,04 %), Sme rodina – Boris Kollár (6,62 %), Most – Híd (6,50 %), #Sieť
(5,60 %).
(ik)
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tácie na zníženie energetickej náročnosti
budovy MsÚ v súvislosti s aktuálnou projektovou výzvou. Zmena nastala aj v oblasti
úpravy normatívnych prostriedkov pre ZŠ,
čo nespadá do pôsobnosti rozhodovania
MsZ. Na poslaneckú otázku o potrebe
urýchleného rozhodnutia primátora o presune prostriedkov prednostka Diana Csicsmanová informovala, že projektovú výzvu
mesto očakávalo, nie však tak náhle, ako
sa objavila, preto bolo potrebné urýchlene
konať. Podľa primátora Ondreja Juhásza sa
mesto v dohľadnej dobe bude uchádzať aj
o ďalšie projektové zdroje. Dodal, že aj keď
výdavky na projektové dokumentácie nie sú
pre občanov viditeľné a sám kritizoval svojho predchodcu za prílišnú aktivitu v tejto
oblasti, je si vedomý, že bez dokumentačnej
prípravy nie je možné sa úspešne uchádzať
o projektové zdroje.
Prednostka MsÚ písomne aj slovne informovala o vybavovaní sťažností a petícií
za uplynulý rok. Zastupiteľstvo zobralo jej
správu na vedomie. Na vedomie vzalo aj
vyhodnotenie kultúrneho života v meste za
minulý rok. Pri tejto príležitosti Marek Kepka poznamenal, že pri väčších podujatiach
má dom kultúry problém s nedostatkom
stolov. Predseda kultúrnej komisie Pavel
Polka dodal, že aj zvukotechnika je v nedostatočnom stave, pričom správu celkovo
hodnotil pozitívne, rovnako ako aj správu
o pripravovaných kultúrnych podujatiach
na rok 2016. V tejto oblasti vyzdvihol najmä nenásilnú vyváženosť výberu podujatí.
O prípravách na celoslovenský festival
Csemadoku informovali Alexander Juhász,
Diana Csicsmanová aj primátor.
Zastupiteľstvo prerokovalo návrh na
schválenie prijatia finančného daru od
spoločnosti Innovia, s.r.o. Vedúca odboru
výstavby a územného rozvoja Emese Gubíková informovala MsZ o tom, že mesto
uzavrelo s dodávateľom stavby nájomných
bytových domov na Rákócziho ulici zmluvu, ktorej súčasťou bola aj dohoda o prijatí
finančného daru na pokrytie nákladov na
vybudovanie technickej infraštruktúry
k bytovkám. „Keďže náklady na vybudovanie
technickej vybavenosti objektov boli 109 091
eur a schválená dotácia na jej realizáciu
bola vo výške 75 980 eur, zvyšnú časť vykryje
peňažný dar od spoločnosti vo výške 33 111
eur,“ povedala vedúca odboru výstavby.
MsZ schválilo prijatie peňažného daru
v tejto výške, dodatok zmluvy o uzatvorení
budúcej darovacej zmluvy aj samotnú darovaciu zmluvu.
Opäť, ako už v minulosti viackrát, sa
na pôde mestského zastupiteľstve hovorilo o potrebe vypracovania cenovej mapy
nehnuteľností. Stalo sa to pri prerokovaní
návrhu na odpredaj mestského pozemku
na Mierovej ulici. Vypracovanie takéhoto

dokumentu chce už dlhšiu dobu dosiahnuť Peter Martosy. Jeho návrh podporil
aj viceprimátor Géza Nagy, podľa ktorého
by sa pomocou cenovej mapy dala znížiť
administratívna záťaž na predaj pozemkov.
V súčasnosti sa o návrhoch na odpredaj
hlasuje trikrát, tento proces by podľa neho
bolo potrebné zrýchliť a počet hlasovaní
znížiť na dva. V uznesení MsZ vyhlásilo
predmetný pozemok za prebytočný, schválilo prevod nehnuteľnosti, znenie kúpnej
zmluvy a uložilo zverejniť zámer predaja.
MsZ zobrala na vedomie správu o stave
pohľadávok a záväzkov a vymáhaní nedoplatkov na nájomnom. Pavel Polka poukázal
na prípad firmy, ktorá má v prenájme nebytový priestor a jej nedoplatok v uplynulom
období výrazne narástol. Primátor vyhlásil,
že s nájomníkom bude rokovať o vyrovnaní
jeho nedoplatku osobne.
Pri prerokovaní programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja sa poslanci venovali jeho jednotlivým zložkám:
dotazníku, priemyselnému parku, geotermálnemu vrtu alebo obchvatu centra mesta.
Najmä posledne menovaná téma vyvolala
protichodné reakcie poslancov v súvislosti
s možným využitím Petőfiho ulice na tento
účel. Diskutujúcich upokojil primátor, podľa ktorého rozhodnutie o tejto otázke treba
nechať odborníkom v rámci pripravovaného nového územného plánu mesta. Tibor
Csenger informoval kolegov o pripravovanej stratégii výstavby cyklotrás, keďže
ich budovanie figuruje medzi aktivitami

PHRSR. Podľa poslanca NSK a MsZ budú
výzvy v tejto oblasti zamerané na trasy využívané na dochádzku ľudí do zamestnania,
nie na turistické cyklochodníky. To znamená, že v Želiezovciach by bola šanca na
vybudovanie cyklotrasy prepájajúcej mesto
s priemyselným parkom. MsZ rozvojový
dokument schválilo a uložilo priebežnú
jeho aktualizáciu.
Predseda komisie na ochranu verejného
záujmu Pavol Ivan referoval o zasadnutí komisie a prešetrovaní podnetu občana mesta,
ktorého predmetom je preskúmanie konania primátora Ondreja Juhásza v súvislosti
s ukončením funkcie konateľa v spoločnosti
Stavmont, s.r.o. MsZ zobralo na vedomie
návrh komisie na zastavenie konania proti Ondrejovi Juhászovi, pretože sa v ňom
nepreukázalo porušenie ústavného zákona
o ochrane verejného záujmu a schválilo zastavenie konania.
Poslanec Tibor Csenger v interpeláciách
navrhol preveriť stav vozovky na Poštovej
ulici, pretože na úseku pri pošte sa rapídne
zhoršuje. Navrhol preveriť aj aktuálnosť
a dodržiavanie VZN o držaní domácich
zvierat. Podľa primátora nie všetky platné
nariadenia mesta sú v súlade s aktuálnou legislatívou, preto sa postupne budú preverovať a aktualizovať. Vo všeobecnej diskusii sa
hovorilo o mestských dotáciách, mestských
cintorínoch aj o kultúrnych podujatiach
v meste. Zasadnutie ukončil primátor po
troch hodinách rokovania.
(ik)

Dom smútku v Želiezovciach prechádza v týchto dňoch výraznými zmenami. Roky
chátrajúca budova, ktorá v poslednom období aj zatekala, bude v priebehu marca zrekonštruovaná. Ako nás informoval zástupca primátora Géza Nagy, na budove bude opravená strecha aj fasáda, dajú sa do poriadku vnútorné priestory, prebehne výmena okien
a zrekonštruované budú aj sociálne zariadenia. Práce sa začali vo februári, dokončené
majú byť v priebehu marca. Na obnovu želiezovského domu smútku prispel Úrad vlády
SR sumou 25 tisíc eur.
(foto: ik)
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Zmeny v odpadovom hospodárstve
Rok 2016 prinesie niekoľko zásadných
zmien v odpadovom hospodárstve
nášho mesta. Niektoré vychádzajú
z nového zákona o odpadoch č. 79/2015
Z. z. Časť zo zmien sa priamo dotkne aj
obyvateľstva, niektoré z nich si mohlo
už aj všimnúť. Na rozdiel od minulého
obdobia už nie je napríklad možné
využiť bezplatné umiestnenie drobného
stavebného odpadu na zbernom dvore.
V minulosti mohol každý obyvateľ
mesta umiestniť maximálne 1 m3 tohto
typu odpadu bez poplatku.
„V tomto roku zavedieme v odpadovom
hospodárstve nášho mesta aj ďalšie
zmeny s cieľom úspornejšieho využitia
verejných prostriedkov. Doteraz sme
mali zmluvy s tromi firmami na výkon
služieb v odpadovom hospodárstve.
Od tohto roka budeme mať iba jednu
zmluvu s jednou spoločnosťou. Tá je
vybraná výberovým konaním a bude
dodávať komplexne všetky služby v tejto
oblasti. Ide o zber, odvoz a zneškodnenie
zmesového
komunálneho
odpadu,
zber a odvoz triedeného komunálneho
odpadu od rodinných domov vrecovým
systémom a od bytových domov zo 1100litrových
kontajnerov,
odvoz
a zneškodnenie objemného odpadu,

drobného stavebného odpadu a aj vývoz
odpadovej vody zo žúmp. Od tejto zmeny
očakávame výrazný pokles nákladov na
odpadové hospodárstvo,“ hovorí Vojtech
Kalló, pracovník referátu výstavby
a územného rozvoja MsÚ Želiezovce.
Náklady na odpadové hospodárstvo
mesta boli v roku 2015 takmer 300 tisíc
eur. Na jedného obyvateľa vychádzali
náklady vo výške 42,31 eur, pričom
miestny poplatok za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad bol 20,55
eur na obyvateľa. Príjem mesta z tohto
poplatku bol vo výške 162 389 eur. To
znamená, že mesto z poplatku za odpad
dokázalo v minulom roku vykryť len
54,1 % nákladov na svoje odpadové
hospodárstvo.
„Nový zákon o odpadoch zavádza aj
ďalšiu zmenu, a to, že náklady spojené
s triedeným zberom odpadu od 1. júla
2016 nebude znášať mesto, ako je to
teraz, ale oprávnená organizácia, tzv.
organizácia zodpovednosti výrobcov, s
ktorou bude mať mesto zmluvu. Preto
vo zvýšenej miere bude platiť zásada:
čím viac bude vytriedeného odpadu,
tým bude mať mesto menšie náklady
v odpadovom hospodárstve,“ dodáva V.
Kalló. (ik)

Byty o pár dní ožijú

Termín sťahovania sa prvých nájomníkov do nových bytových domov na Rákócziho ulici je zostáva zrejme už len otázkou
niekoľkých dní. Primátor Ondrej Juhász informoval koncom feburára o tom, že Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) presunul
prostriedky na účet dodávateľa, spoločnosti Innovia, s.r.o. Ako
nám povedal divízny riaditeľ spoločnosti Innovia Miroslav
Laurinc, ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
určilo podmienky tak, že prevod vlastníctva sa môže uskutočniť
ihneď po prevode prostriedkov zo ŠFRB. Následne po prepise
na katastrálnom úrade budú prevedené na účet dodávateľa aj
prostriedky z dotácie ministerstva. Po prepise majetkového
práva môže mesto dať byty k dispozícii na sťahovanie.
O výbere nájomníkov rozhodovala komisia sociálnych vecí
a zdravotníctva na
základe bodovacieho systému. Predseda komisie Pavol
Ivan informoval o
tom, že mesačné
náklady v bytoch
budú v rozsahu od
115 do 185 eur, pričom režijné náklady
budú predstavovať
asi 60–70 eur.
Výstavba bytových
domov v Želiezovciach s technickou vybavenosťou stála 1 780 tis. eur. Mesto na
pokrytie nákladov využilo podporný program ministerstva, na
základe ktorého sú prostriedky zo 65 % zabezpečené z úveru zo
ŠFRB a z 35 % zo štátnej dotácie.
(ik)

V utorok 8. marca 2016 strávili naše dôchodkyne pekné
popoludnie v Klube dôchodcov, kde sa slovom vďaky
a vyzdvihnutím významu sviatku MDŽ prihovoril aj
primátor mesta Ondrej Juhász. Touto cestou by sa chceli
poďakovať vedeniu mesta za poskytnuté priestory, v ktorých sa môžu stretávať každý týždeň.
(msk)

Chystá sa zateplenie MsÚ

Mesto podáva projekt na zateplenie budovy Mestského
úradu. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo na svojom
18. zasadnutí, konanom v mimoriadnom terníne dňa 10.
marca. Celkové náklady na zníženie energetickej náročnosti
budovy vrátane zateplenia podkrovia, suterénu a výmeny
zostávajúcich starých okien, si vyžiada náklady vo výške
vyše 400 tisíc eur. MsZ schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a maximálnu výšku spoluúčasti mesta, ktorú stanovilo na úrovni 20 646,15 €.
MsZ na schôdzi schválilo aj výsku nájomného v nájomných bytoch na Rákócziho ulici, výšku tvorby fondu opráv
a platby za správu bytových domov vo všetkých bytových
domoch mesta.
(ik)

Cesta k mestskej časti Rozina neponúka krásny pohľad. Okrem
nelegálne vypilovaných drevín okolie špatia smeti, ktoré sa rýchlo
stávajú zárodkami čiernych skládok. Aby skládky nevznikli, musí
mesto včas zakročiť a smeti pravidelne zbierať.
Aktivační pracovníci, prevažne obyvatelia Roziny, smeti vyzbierajú
a vytvoria z nich kôpky popri ceste. A potom už stačí len traktor,
pohonné hmoty, zaplatiť vodiča a poplatky za uloženie odpadu na
skládke. Niekto to však zaplatí. Kto? Skúsme trikrát hádať...
(foto: šh)
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Z odberu krvi spoločenská udalosť
V ostatnom období sme sa v našich novinách
viackrát zaoberali témou bezpríspevkového
darcovstva krvi v našom meste. Stalo sa to
najmä v súvislosti s potešiteľnými faktami,
ako napríklad nárast počtu záujemcov
o darcovstvo krvi a najmä nárast záujmu
mladých ľudí o darovanie najvzácnejšej
tekutiny. Jedným zo želiezovských darcov,
ktorí sa môžu pýšiť diamantovou Janského
plaketou, je Jaroslav Šonkoľ, ktorý je už vyše
90-násobným darcom krvi. Pred časom si za
tento vytrvalý postoj k záchrane ľudského
života vyslúžil aj mestské ocenenie.
Ako nám Jaroslav Šonkoľ povedal, už
desaťročia chodí pravidelne štyrikrát do roka
darovať krv spolu so svojimi kamarátmi.
Držiteľom rekordu v počte darovaní je jeho
brat Michal, ktorý má za sebou vyše 90
darovaní. Do partie patrí aj Imrich Beszédes
s vyše 70 a Pravoľub Červenák s približne
rovnakým počtom bezplatných darovaní
krvi. Ak to spočítame, len táto želiezovská
kamarátska partia darovala túto životy
zachraňujúcu tekutinu asi v 320 prípadoch.
Počítajúc s pollitrovým odberom v jednom
prípade darovali spolu asi 160 litrov krvi. To
snáď hovorí za seba. To ostatné nám povedal
Jaroslav Šonkoľ.
– Celý život od učňovky až po dôchodok som
pracoval v jedinom podniku, Agrostave Levice.
Zo začiatku som robil elektromontéra, potom
strojníka a vedúceho na betonárke. Bežné dni
trávim prechádzkami, robotou v záhrade, veľa
čítam. S kamarátmi chodím športovať a občas
aj na pivečko.
Prvýkrát som krv daroval v roku 1972. Kolegovi
na základnej vojenskej službe sa stal ťažký
úraz a súrne potreboval krv. Tak sme išli do
nemocnice desiati, no jeho krvnú skupinu
sme mali len traja. Vtedy som si uvedomil,
aká vzácna je krv. Myslím si, že sme mu tým
zachránili život.
Pravidelne darovať krv som začal v 80. rokoch
minulého storočia. S kamarátmi sme sa dohodli,
že budeme chodievať spoločne. Tak sa vytvorila
partia, ktorá zvyčajne chodí na odbery spolu
– ja, môj brat Michal, dr. Beszédes a Ing.
Červenák. Občas sa k nám pridá aj brat Jozef,
Paľo Líška a Peťo Feješ.
Existuje veková hranica, po ktorú je možné
darovať krv?
– Predtým nám povedali, že darcom môžeme
byť do dosiahnutia veku 60 rokov, neskôr sa to
zmenilo. V súčasnosti platí, že kým sme zdraví
a ochotní, dovtedy darovať môžeme. Chodíme,
kým nám to zdravotný stav dovolí. Veľmi si
vážime, že stoja o našu krv. Týmto by som chcel
podporiť ďalších darcov, aby našli odvahu a dali
sa na to. Je to dobrý pocit, keď viete, že niekomu
to zachráni život, to nás pri tom drží. Chodíme
na odbery každé tri mesiace a vnímame to aj
ako akúsi zdravotnú prevenciu, pretože pri
každej príležitosti nás vyšetria. Zoberú vzorky,
povedia, či sme zdraví alebo nie.

Ako reaguje vaše okolie na to, že pravidelne
chodíte na odbery krvi?
- Často sa nás pýtajú, či po odbere nie sme malátni.
Zo začiatku to tak bolo, teraz však už nie.
Vy darcovia viete o sebe navzájom tu
v Želiezovciach? Viete napríklad, kto
je v Želiezovciach rekordérom v počte
bezpríspevkových darovaní?
– Veľmi ani nevieme, kto všetko tu v meste
chodí na odbery. Z tohto pohľadu vieme
o sebe iba tí, čo chodíme darovať spolu. Podľa
mojich informácií je to môj brat, ktorý daroval
v našom meste najviackrát. Nemám to na sto
percent overené, ale predpokladám, že on je
Želiezovčanom s najvyšším počtom odberov.
Získať presný prehľad je zrejme aj o to
ťažšie, že odbery len tu v našom meste
organizujú dva subjekty: Slovenský červený
kríž a Národná transfúzna stanica...
– ...a my zas chodíme darovať
do Nových Zámkov. Predtým
sme chodievali do Levíc.
Ešte predtým sme začínali
v Želiezovciach
a chodili
sme na odbery sem, kým ešte
fungovala nemocnica. Do Levíc
sme chodili, kým fungovala
transfúzka, ale začali tam niečo
prerábať, tak sme sa rozhodli,
že budeme chodiť do Nových
Zámkov.
Už roky teda chodíte
darovať krv tam. Vznikli pri
týchto príležitostiach nové
známosti, priateľstvá?
– Sú tam známi, s ktorými
sa
pravidelne
stretávame.
Pri týchto príležitostiach sa
porozprávame, po odbere sa
chodíme kúpať. Z odberov sa
pre nás stali akési spoločenské udalosti.
Boli také prípady, že vás zavolali na
transfúziu
v mimoriadne
naliehavej
situácii?
– Raz sa to stalo, niekedy okolo roku 2000.
Deň predtým mi zavolali, že potrebujú krv, ale
pacient sa, bohužiaľ, transfúzie nedožil.
Po toľkých rokoch, čo sa pravidelne
stretávate s pocitom, že niekomu pomáhate,
niekomu zachraňujete život, aj keď to občas
bohužiaľ nevyjde, zmenil sa váš pohľad na
cenu ľudského života, zdravia?
– Určite áno, vážime si ich viac. Dávame
väčší pozor na seba, dodržujeme správnu
životosprávu. Pravidelne chodíme športovať,
vlastne tí istí, ktorí chodíme aj darovať krv.
Každý utorok napríklad hrávame nohejbal.
Podľa mnohých sa zvyšuje počet
dobrovoľných darcov krvi. Vnímate to tak
aj vy?
– V Nových Zámkoch sme nezbadali, že by
v ostatnom období nastal nárast záujmu
o darcovstvo. Možno je to tým, že tam je odber
každý deň v mesiaci.

A čo ženy – darkyne?
– To sme postrehli, v ostatnom období vídame
viac žien medzi darcami. Pôvodná prevaha
mužov sa postupne stráca. Ženy sú tiež odvážne.
Fandím im v tom.
V Želiezovciach každopádne evidujú nárast
počtu darcov a mnohí ďalší vraj váhajú, či
ísť alebo nie. Čo by ste im vedeli poradiť?
Čo treba prekonať, aby sa z človeka stal
darca krvi?
– Možno začiatočníci sa obávajú, že im bude zle,
veď tam odovzdajú pol litra krvi, čo im asi bude
chýbať. Myslím si, že pri dodržiavaní správnej
životosprávy sa to dá zvládnuť bez problémov.
Skúšali sme aj my podporiť ďalších, aby s nami
chodili darovať. Mnohí aj prišli, niektorí pri tom
nevydržali, ale niektorí už chodia pravidelne.
Sám za seba môžem povedať, že nič negatívne
nepociťujem ani bezprostredne po odbere.

Naopak, a to môžu potvrdiť asi všetci, ten
dobrý pocit, že niekomu pomáhame, stojí
za to. Váhavcom môžem odkázať, nech
sa toho neboja. Darcovstvo krvi nie je
žiadny strašiak, naopak, v každom ohľade
prevažujú pozitíva.
Vlani ste dostali ocenenie od samosprávy,
ako však vravíte, je vás viac, čo ste dosiahli
vysoké méty v darcovstve krvi. Za určitý
počet darovaní patrí Janského plaketa
daného stupňa, ocenenie napríklad od
samospráv však dostávajú iba niektorí. Ako
to vnímajú tí, ktorí neboli ocenení?
– Myslím si, že každý darca si zaslúži úctu. Čo sa
týka počtu darovaní, sme ohodnotení plaketami
profesora Janského, ja napríklad pri počte 85
darovaní som držiteľom už diamantovej plakety.
Je tam aj ďalšia úroveň, za 100 a viac darovaní.
Pri tejto príležitosti by som sa chcel poďakovať
tak Slovenskému červenému krížu, ako aj mestu
Želiezovce za naše ocenenia a vecné dary, ktoré
sme ako darcovia od nich dostali.
Ďakujem za rozhovor.
Ladislav Levicky
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Počet Želiezovčanov dramaticky klesá
Opäť je nás menej.
Za
ostatné
štyri
roky klesol počet
obyvateľov
o vyše
150. V roku 2012 žilo
v Želiezovciach 7184
občanov
s trvalým
pobytom,
o rok
neskôr už len 7149,
v roku 2014 iba 7088
a ku koncu minulého
roka malo mesto 7019
obyvateľov. V roku
2011 nás pritom bolo
ešte 7210, v roku
2007 dokonca 7394.
Ak sa tento trend
nepodarí zvrátiť, pri
Rok
2007
2008
2009
2010
tomto tempe klesne počet obyvateľov
nášho mesta pod psychologickú 7Narodenia
50
75
54
64
tisícovú hranicu v tomto roku.
Úmrtia
101
91
97
66
Úbytok v ostatných rokoch nastal
Prihlásení
116
122
77
98
nielen v počte obyvateľov, ale aj v počte
Odhlásení
116
128
132
117
želiezovských novorodencov. Najviac
novorodencov, až 75, prišlo na svet
v roku 2008, potom nastal výraznejší zaznamenali úmrtie 102 občanov.
pokles v ich počte. Určitý nárast sme mohli Počet obyvateľov v meste ovplyvňuje popri
zaznamenať v roku 2012, keď sa narodilo natalite a úmrtnosti aj ďalší faktor, a to
68 Želiezovčanov, odvtedy však pôrodnosť migrácia obyvateľstva. Práve tento proces je
v meste opäť klesá. V roku 2013 sa narodilo najviac ovplyvnený ekonomickou situáciou
66, o rok neskôr iba 62 detí. V minulom obyvateľstva a najmä kvalitou života. Čísla
roku sa narodilo 59 detí, pritom sme však hovoria za seba. Kým v roku 2007 bolo

Rušný začiatok roka v Mikule
V mestskej časti Mikula bol začiatok roka
bohatý na udalosti, keď Občianske združenie Mikulčan zorganizovalo niekoľko
podujatí. Začiatkom februára sa v areáli
mikulského kultúrneho domu uskutočnila
Fašiangová zabíjačka spojená s ochutnávkou výrobkov. Koncom februára sa konal
už tradičný ples občianskeho združenia
Mikulčan. Pre veľký záujem verejnosti ho
zorganizovali v želiezovskom Dome kultú-

ry. Zišlo sa 175 hostí, ktorí pri taktoch skupiny Vidéki mulató v dobrej nálade vydržali
až do skorého rána.
Občianske združenie Mikulčan pri príležitosti 50. výročia pripojenia obce k Želiezovciam pripravuje vydanie publikácie o

histórii obce. „Cieľom monografie s názvom
Spomienky na obec Mikula bude vytvoriť
prehľad o živote a histórii Mikuly. Bude
obsahovať informácie o hospodárskom, kultúrnom, duchovnom a spoločenskom živote
v obci, čím podporí zachovanie jej vzácneho
kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie.
Pri tejto príležitosti by som chcel požiadať
obyvateľov nášho mesta o spoluprácu pri
získavaní informácií potrebných k tvorbe
publikácie. Boli by sme vďační, ak by
nám vedeli prispieť archívnymi dokumentmi, starými fotografiami alebo
inými dobovými písomnosťami. Materiály zdigitalizujeme a neporušené
vrátime,“ povedal predseda OZ Pavol
Ivan. Na účely vydania monografie sa
členovia OZ rozhodli zorganizovať
dobrovoľnú zbierku a vydanie tejto
monografie je možné podporiť prispením 2 % daní. Dňa 12. marca pripravujú stretnutie pracovníkov levického
Tekovského múzea s občanmi Mikuly,
kde budú už rozdelené konkrétne
úlohy pri príprave materiálov potrebných
na spracovanie monografie. Publikácia má
vyjsť v budúcom roku v lete a slávnostne
predstavená verejnosti pri príležitosti Mikulských slávností.
(ik)

toľko isto prisťahovaných, koľko
odsťahovaných, odvtedy sa to
nestalo ani raz. V ďalších rokoch
sa pomer vyvíjal nerovnomerne,
stále však platilo, že viac ľudí
sa zo Želiezoviec odsťahovalo,
než prisťahovalo. V niektorých
rokoch, napríklad v roku 2009
a 2014 bol tento pomer dokonca
77:132, čo znamená, že naše
mesto natrvalo opustilo o 55 ľudí
viac, než sa sem prisťahovalo.
A to je už takmer percento. Údaj
z konca roka 2015: z trvalého
pobytu sa odhlásilo 119 občanov,
prihlásilo sa 87 ľudí. Vedenie
mesta pri svojom nástupe
2011

2012

2013

2014

2015

59

68

66

62

59

77

71

83

64

102

69

87

71

77

87

116

110

88

132

119

avizovalo, že chce pracovať na riešení tejto
otázky. Za dobrý výsledok v zvrátení tohto
dlhoročného nepriaznivého trendu bude
v nasledujúcich rokoch aj to, keď sa pokles
počtu obyvateľov podarí zastaviť, resp.
zreteľne spomaliť.
Ladislav Levicky

Petície
a sťažnosti
V roku 2015 bola podaná na Mestský
úrad v Želiezovciach (MsÚ) jediná petícia.
Hovorí o tom správa o vyhodnotení sťažností a petícií, ktorú mestské zastupiteľstvo
zobralo na vedomie na svojej februárovej
schôdzi.
33 nájomníkov v nej žiadalo výmenu
okien a vchodových dverí bytového domu
na Komenského ulici známeho ako Dom
opatrovateľskej služby. V reakcii na petíciu
primátor Ondrej Juhász rokoval začiatkom
tohto roka s generálnym riaditeľom spoločnosti Teplo GGE Rudolfom Pradlom
o vypracovaní zámeru výmeny výplní
otvorov a vyčíslení nákladov tejto investície.
V minulom roku bolo na MsÚ zaregistrovaných 9 podaných sťažností. Z nich
dve nespĺňali potrebné náležitosti, zo 7
platných bolo 6 vyhodnotených, jedna je
ešte v štádiu riešenia. Podané sťažnosti
sa týkali bývalého náčelníka a príslušníka
mestskej polície, bývalej riaditeľky Mestskej knižnice, malej vodnej elektrárne,
hlavného kontrolóra a bývalej hlavnej
kontrolórky, bývalého primátora a v troch
prípadoch zamestnankyne Spoločného
obecného úradu.
(ik)
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Kultúrna ponuka
predstavená

Kultúrne organizácie predstavili v marci
plán svojej činnosti na tento rok. Mestská
knižnica plánuje pokračovať v sérii literárnych
kaviarní, cykle podujatí s názvom Kto nám to
dnes číta, letných podujatiach hľadania pokladov mesta a zorganizuje aj celoročnú detskú
čitateľskú súťaž Dobšinského posolstvo, resp.
Mezei bokréta.
V múzeu sa v tomto roku popri tradičných
podujatiach ako Castellum Musicum uskutočnia aj štyri tematické prezentácie: Fajky, Veľká
noc, jubileum Kincső a Vianoce. Počas roka sa
expozícia múzea má doplniť o ďalšie predmety
v spolupráci s Tekovským múzeom a vznikne aj
odborná komisia na hodnotenie zbierok. Návšteva múzea bude naďalej možná na základe
predbežného ohlásenia na telefónnych číslach
0915 712 839, 036 771 10 00 alebo na e-mailovej adrese: muzeumzeliezovce@gmail.com.
Dom kultúry plánuje zorganizovať niekoľko kultúrnych podujatí za mesiac. Na
tento rok kalkuluje s výdavkami vo výške 30
tisíc a príjmami vo výške asi 23 tisíc eur. Časť
podujatí plánuje zrealizovať z projektových
grantov Úradu vlády a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Podporu žiada na divadelné
predstavenie, výstavu a tradičnú Pohronskú
verbovačku. Ak sa plány Domu kultúry naplnia, v tomto roku privítame na želiezovskom
javisku také mená ako Andy Hajdu, Richard
Stanke, Marián Labuda ml., ale privítame aj
Jókaiho divadlo s Knihou džungle a košickú
áliu s divadelnou hrou Liliom. Jednou zo
zaujímavostí tohtoročného kultúrneho diania
v meste bude v júni 50. ročník Celoslovenského folklórneho festivalu Csemadok, ktorý sa
odohrá na priestranstve pred kaštieľom. (ik)

Komisia potvrdila: zákon porušený nebol
Komisia na ochranu verejného záujmu zasadala v uplynulých týždňoch niekoľkokrát,
dôvodom bol podnet obyvateľa mesta, podaný na okresnú prokuratúru koncom roka 2015.
Podnet týkajúci sa preskúmania porušenia Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov prokuratúra postúpila mestskému zastupiteľstvu. Jeho autor tvrdil, že primátor mesta Ondrej Juhász mal porušiť spomínaný ústavný zákon tým, že v zákonom stanovenom termíne neukončil činnosť konateľa
v spoločnosti Stavmont Želiezovce, s.r.o. Komisia záležitosti preskúmala a došla k záveru, že
zo strany primátora nedošlo k porušeniu zákona.
„Primátor mesta predložil komisii písomnú listinu o vzdaní sa funkcie konateľa, ktorú
spoločnosti doručil dňa 14. januára 2015. Listinný materiál Vzdanie sa funkcie konateľa bol
zavidovaný v knihe došlej a odoslanej pošty spoločnosti dňa 14. januára 2015,“ tlmočil predseda Pavol Ivan konštatovanie komisie na ochranu verejného záujmu. Členovia komisie sa
o tejto skutočnosti aj osobne presvedčili v sídle spoločnosti Stavmont. Zároveň sa presvedčili
aj o tom, že Ondrej Juhász počas roka 2015 nepodpisoval obchodné zmluvy, nerealizoval
bankové prevody ani hotovostný platobný styk v mene spoločnosti, nerealizoval prevody
miezd ani nepodpisoval mzdové listiny zamestnancov a nepoberal mzdu ani odmenu za
výkon funkcie konateľa. Na základe týchto zistení komisia konštatovala, že primátor ústavný
zákon neporušil a odporučila mestskému zastupiteľstvu zastaviť konanie v tejto veci. MsZ
tak učinilo na svojom februárovom zasadnutí.
(ik)

Aktivity ZŠ počas jarných prázdnin

Mesiac knihy začali bezplatným zápisom

Začiatkom marca pri príležitosti mesiaca knihy zorganizovali v Mestskej knižnici v rámci
Dňa otvorených dverí bezplatný zápis nových čitateľov. Počas celého dňa boli zápis nového
člena aj predĺženie registrácie členstva bezplatné. Možnosť registrácie bez poplatku využili
najmä detskí čitatelia.
Mestská knižnica funguje od začiatku tohto roka bez právnej subjektivity v rámci organizačnej štruktúry mestského úradu. Samotná činnosť knižnice je nezmenená, organizačnú zmenu
si jej návštevníci mohli všimnúť v obmedzení komerčných služieb: keďže kníhkupectvo bolo
viazané na živnosť, zánikom právnej subjektivity bolo zatvorené. Ďalšie služby sú však nezmenené, vo februári knižnica zorganizovala aj ďalšie z podujatí Literárnej kaviarne.
Mestská
knižnica
v Želiezovciach eviduje 1134 registrovaných
čitateľov. Z nich vyše
800 čitateľov tvoria
deti a mládež. Počas
uplynulého roka evidovali vyše 37 tisíc
výpožičiek, čo hovorí
o tom, že registrovaní
členovia
knižnice
radi a mnoho čítajú.
Na jedného člena pri
týchto číslach vychá-

Základná škola v Želiezovciach už niekoľko rokov
počas jarných prázdnin
organizuje pre svojich
žiakov športové a kultúrne
aktivity. Aj takýmto spôsobom sa snaží vyplniť voľný
čas svojim žiakom a tým
pomôcť rodičom zabezpečiť pre ich deti dozor
počas jarných prázdnin.
Počas
tohtoročných
jarných prázdni, ktoré
boli od 22. do 26. februára 2016, boli každý deň
pripravené tvorivé dielne,
športový deň a výlety.
V pondelok bol športový deň. Uskutočnil
sa turnaj vo florbale o putovný pohár riaditeľa školy za účasti hostiteľov, ZŠ s MŠ
Šarovce, ZŠ s VJM Želiezovce a ZŠ s VJM
Farná. Do súťaže boli zapojení žiaci tretích a štvrtých ročníkov. Víťazmi sa stali a
putovný pohár od riaditeľa školy prevzali
žiaci ZŠ s VJM Želiezovce. V utorok bol
v spolupráci s CVČ zorganizovaný výlet
do Bratislavy. Zúčastnilo sa ho aj niekoľko bývalých žiakov ZŠ. V ďalších dňoch
sa žiaci zúčastnili celodenného korčuľovania na zimnom štadióne v Leviciach a v
spolupráci s CVČ aj celodenného kúpania
v Aquaworld Ramada v Budapešti.
Marián Vajda, metodik ŠÚ,
Klaudia Konczová, učiteľka ZŠ
dza vyše 33 výpožičiek ročne. Knižnica
evidovala ku koncu minulého roka 35 245
knižničných jednotiek. Počas vlaňajška ich
pribudlo 248, z toho 97 z grantu ministerstva kultúry, 113 z vlastných zdrojov a ostatné z darov čitateľov. Počas roka 2015 bolo
z fondu vyradených 3272 kníh.
(ik)
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Pracuje sa na rekonštrukcii telocvične T18

Kam sa
oplatí zájsť...

Okrem toho, že sa posilňuje konštrukcia podľa požiadaviek statika,
pracuje sa na kúrení. Zo samotnej telocvične boli odstránené klasické radiátory a namiesto nich boli nainštalované
teplovzdušné konvektory, ktoré dokážu
miestnosť vykúriť v priebehu niekoľkých minút.
V stredu 2. februára sa prvýkrát skúšobne zakúrilo. Prítomný bol aj zmocnenec spoločnosti Teplo GGE Viliam
Varga: „Myslím si, že je to v poriadku,
zajtra by sa mali dokončiť všetky práce
na ústrednom kúrení. Tým bude splnené
to, k čomu sa naša firma zaviazala.“
O ďalšom postupe prác nás informoval referent odboru správy mestského
majetku MsÚ Želiezovce Gabriel Ábel:
„Okrem prác na konštrukcií sa dokončuje
aj elektroinštalácia, zároveň prebieha demontáž starých a montáž nových - halogénových osvetľovacích telies.“
(šh)

Únik splaškov do potoka
spôsobila zastaraná kanalizácia
Začiatkom februára niekoľkých návštevníkov parku pobúril nepríjemný zápach
šíriaci sa z potoka Vrbovec pri amfiteátri, kam z objektu bývalej nemocnice potrubím unikli fekálie. Jeden z majiteľov
záhradky za amfiteátrom, obávajúci sa
o kvalitu vody z pumpy, nám vysvetľoval, že nemocnica mala vlastnú čističku,
ktorú nedávno znefunkčnili a zasypali
zeminou.
Obrátili sme sa na riaditeľa zariadenia
Nový domov Ing. Kamila Majerníka:

„Tú nepríjemnosť spôsobila zastaraná
kanalizácia, kde splaškové a dažďové vody
idú v dvoch potrubiach vedľa seba a v
spoločných kanáloch sú oddelené len asi
20 centimetrov hrubým betónom. Keďže

kanalizácia je zastaraná a prerastená konármi, došlo k porušeniu tejto vrstvy a pri
zvýšených zrážkach k vniknutiu splaškov
do potrubia určeného na odtok dažďovej
vody.“
Niekdajšia nemocnica mala vlastnú čističku, ktorej súčasťou bol viackomorový
septik. Počas výstavby kanalizácie v meste bola v objekte nemocnice vybudovaná
nádrž a prečerpávacia stanica, ktorá z
nádrže splašky prečerpáva do mestskej
kanalizácie na Komenského ulici.
„Keď sme zistili únik,
okamžite sme začali konať. Bolo však potrebné
zistiť, kde dochádza k
zmiešaniu dažďových a
splaškových vôd. Zabrániť
úniku sme sa snažili a
prekrytím predpokladaného miesta zeminou. Nepomohlo to, pretože k zmiešaniu dochádzalo v inom
bode, ktorý sme museli
hľadať. Občasný únik do
potoka nás mrzí, robíme
všetko preto, aby sa takáto porucha v budúcnosti
neopakovala,“ - dodáva
riaditeľ zariadenia.
Okrem odstránenia poruchy sa pracuje na konečnom riešení problému. Buduje sa nová
prečerpávacia stanica ku ktorej povedie
nové potrubie. Súčasná trasa, na ktorej
vznikla táto porucha, bude odstavená.
(šh)

V novembri som oslavoval šesťdesiate
narodeniny. Počas svojho života som navštívil mnoho reštaurácií doma aj zahraničí,
ale o tom by som sa teraz nechcel rozpisovať.
Radšej o jednej želiezovskej reštaurácii – o
Witch Clube.
Viackrát som bol v tejto reštaurácii. Keď
som tam vkročil prvýkrát, hneď ma oslovilo,
že vzduch je čistý, nie je cítiť pach spáleného
oleja alebo vône jedál vychádzajúce z kuchyne. Z ústretovosti a pozornosti obsluhujúceho
personálu som mal dobré pocity.
Tu som oslavoval aj svoje 60. narodeniny.
Podávané jedlá boli horúce, vkusne servírované a chutné, čo chváli personál kuchyne.
Obsluba bola rýchla, najmä vďaka milým
a usmievavým čašníčkam.
Na základe mojich skúseností môžem
všetkým Želiezovčanom aj neželiezovčanom
túto reštauráciu vrelo odporúčať, lebo verím,
že sa nesklamú.
V závere môjho príspevku by som chcel
celému personálu Witch Clubu popriať veľa
zdravia, v ďalšej činnosti veľa úspechov a vytrvalosti.
Ondrej Pásztor

Pomôžte knižnici
darovaním kníh!
Milí čitatelia, občania mesta!
Prosíme Vás o darovanie novších (nie viac ako
10 rokov starých) a už pre Vás nepotrebných
kníh.
- Kúpili ste si nedávno knižku, už ste si ju
prečítali a dokážete sa s ňou rozlúčiť v prospech
iných čitateľov?
- Vaše deti už trochu podrástli a vyrástli aj
z detských knižiek, ktoré doma majú? Možno
budú radi, že ich budú môcť čítať aj iné deti.
- Doštudovali ste školu a zostali Vám doma
odborné publikácie, ktoré už nevyužijete? Aj
do našej knižnice chodia študenti požičiavať si
doplnkové odborné knihy k štúdiu.
- Alebo jednoducho máte takéto knihy doma,
zaberajú Vám miesto a neviete, čo s nimi?
Ak sa rozhodnete darovať nám takéto knižky,
knižnica si nimi môže doplniť svoj knižničný
fond. Ak takúto knižku máme poškodenú,
vymeníme ju za tú od Vás. Ostatné knižky sa
môžu ďalej využiť v našom knižnom kolotoči.
Jednoducho, každá knižka sa dostane k ďalšiemu vďačnému čitateľovi.
Knižky môžete doniesť priamo do knižnice
v otváracích hodinách, alebo nám môžete
najprv poslať správu na náš e-mail: kniznicazeliezovce@gmail.com. Do správy môžete napísať
aj staršie knihy a my preveríme, ktoré v knižničnom fonde nemáme a čitatelia by sa im potešili.
Ďakujeme každému darcovi.
Vaša knižnica
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Turnaj o titul Šachový majster CVČ Želiezovce
Tesne pred jarnými prázdninami sa v
priestoroch CVČ Želiezovce konal šachový
turnaj s účasťou žiakov zo ZŠ s VJM Želiezovce, ZŠ Želiezovce, ZŠ T. Lužany, ZŠ s
MŠ Jur nad Horonom a členov šachového

krúžku CVČ Želiezovce. Za šachovnice si
sadlo 22 žiakov a žiačok z ročníkov 1 až 9
ZŠ. Hralo sa Švajčiarskym systémom žrebovania na päť kôl s tempom hry 2 x 25 minút.
Žrebovanie v jednotlivých kolách, ako aj
rozhodcovské úlohy, vykonával
vedúci šachového krúžku v
CVČ Ján Machník, ktorý má
licenciu rozhodcu I. triedy a je
predsedom OŠKA Pohronský
Ruskov.
Na úvod turnaja prítomných
pozdravil funkcionár želiezovského šachového klubu István
Farkas. Poprial im pekné šachové zážitky a pozval ich na šachové tréningy, ktoré sa konajú
každý utorok večer od 18oo do
22oo hod. v priestoroch Domu
kultúry.
Začalo sa tvrdé zápolenie o po-

radie a ceny. Prvý získal pohár, medailu,
diplom, druhý a tretí medailu a diplom,
štvrtý a piaty diplom. Kolo po kole boli
vždy žrebovaní proti sebe hráči s rovnakým
počtom získaných bodov.
Bez straty bodu na 1. mieste skončil Andrej
Franko (5 bodov) zo ZŠ a MŠ Jur nad Hronom. Druhý skončil Ondrej Prišťák (4 body,
ZŠ a MŠ Jur nad Hronom), tretí bol Jakub
Kuruc (4 body, ZŠ Želiezovce), štvrtý Dávid Családi (4 body, ZŠ s VJM Želiezovce),
piaty Máté Levicky (3 body, ZŠ s VJM Želiezovce). Na 6.–9. mieste skončili žiaci tiež s
tromi bodmi, poradie pri rovnakom počte
bodov bolo určené pomocou vypočítaných
postupových bodov. Cenu útechy – časopis
z projektu Šach na školách získal Marek
Turčan (CVČ Želiezovce). Najmladším
účastníkom bol 6-ročný Dominik Macháček (CVČ Želiezovce), jedinou účastníčkou
bola Bianka Kapšová (ZŠ Želiezovce).
→9

Z denníka Lajosa Túróczyho...

(Pokračovanie)
Želiezovce, 26. I. 1944
Nácvik divadelného predstavenia. Hrám
v ňom rolu učiteľa. Názov divadelnej hry Pán
richtár sa opäť žení.

Želiezovce, 26. I. 1944
Dopoludnie prebiehalo ako obvykle. Len
z hodiny náboženstva chýbal vv. pán kaplán.
Nahradil ho dôstojný pán Konta. Popoludní
sme mali nácvik divadelného predstavenia.
Potom sme robili inventarizáciu. Potom sme
počítali deťmi privezené množstvo. Večer som
sa doma pripravoval na predstavenie levente.
Želiezovce, 27. I. 1944
Vlakom o 10-tej pricestoval ministerský
radca. U nás bol na hodine maďarského
jazyka a spevu. Poobede sme mali aktivity levente. Ja som mal prednášku. Názov:
Disciplína, poslušnosť a plnenie rozkazu.
Prednáška sa vydarila.
Dnes som zohnal dobrú nemeckú pochodovú pieseň. Jej text je nasledovný:
Opäť dunia zbrane tam
Kde slnko vychádza na nebi
Národy sa zomknú
Aby osud uplynul
Aj keď je presila stonásobná
Ale my sme hodní stokrát viac
Vytiahne teda svoju zbraň
Veď osud je už aj tak tu
Maďarský domobranec stojí za Dneprom
Okolo neho už horia dediny
Železný vták preráža mraky
Vŕzgajú húsenicové pásy
Ruža moja milá, podaj mi ruku
Veď opäť sa bojuje.
Lajos úróczy

Želiezovce, 28. jan. 1944
Po dobrých strhujúcich hodinách nasledoval
gazdovský krúžok. Prečo boli hodiny strhujúce? = Lebo tu bol ministerský radca. U nás bol
vnútri 3 hodiny. Ako: Maďarský jazyk, chov
zvierat a prírodopis respektíve hospodárska
náuka. Potom prišiel gazdovský krúžok. Ja
som hodnotil Harangozóa s básňou Ó, maďarský sedliak.
Poobede sme mali nácvik divadelného predstavenia.
Predstavenie začína byť vážne.
Želiezovce, 29. jan. 1944

Želiezovce, 30. jan. 1944
Po omši sme sa pohádali so striebornoklasovcami. Popoludní bolo premietanie. O 5.
hodine som išiel do kina. Názov filmu „Čierny
úsvit“. V hlavných rolách: István Nagy, Bea
Goll, Margit Lukács. Bol to dobrý film. Večer
bol u nás ujo Nyist a Pista Vank.

Želiezovce, 1. II. 1944
Je utorok. Pekné slnečné počasie. Tento rok
ešte nebolo tak pekne. Popoludní sme išli do
školy. Tam sme postavili javisko. Zo zlého sme
spravili takmer dobré. Večer bol u nás Pista
Vank.
Želiezovce, 2. febr. 1944
- Je sviatok. Bol som na malej omši. Potom
sme hrali stolný tenis. Dvakrát som porazil
(...nečitateľné). Potom som urobil 3 žiadosti.
Popoludní som bol v kine. Názov filmu „Sladký protivník“. Účinkovali: Szeleczky, Hajmásy,
Manyi Kiss a Kálmán Latabár. Dielo bolo
zaujímavé najmä kvôli Latabárovi. Bolo
dobre veselé, smiešne.
Želiezovce, 3. II. 1944
Ráno je zablatené daždivé počasie. Je
zamračeno a ďalej prší. Po hodinách
bežím domov. Dnes bol vonku pán podplukovník Kálmán Bassváry. S „bandou“
bol spokojný.
Naučili sme sa dve pekné piesne. Jednu
považujem za hodnú, aby som napísal
jej text:
Prešiel som želiezovskou ulicou a dievky
sa smiali
Smiali sa, že chodím sám, bez dievčaťa
Hej, želiezovské dievčatá, zavrite si ústa
Videli by ste moje domáce dievča
(Zaplakali by ste)
Večer som sa učil divadelnú rolu.
Želiezovce, 5. febr. 1944
Fúka studený vietor. Napoludnie už vychádza
slnko. Je jarné počasie. Mali sme uvoľnený
deň. Neboli tu páni učitelia Kertész a Kech.
Mali sme dve hodiny spevu. Večer som tiež
vyšiel do školy.

marec 2016

Želiezovský spravodajca 9
* Šport *

Majstrovské šachové súťaže
Šachová liga v sezóne 2015/16 sa pomaly blíži k svojmu záveru. V 4. lige
je želiezovské osemčlenné družstvo so
ziskom 10 bodov na peknom piatom
mieste. Trikrát vyhralo, trikrát prehralo
a raz remizovalo. Najúspešnejším hráčom je Dušan Forbak, ktorý nastúpil v
štyroch zápasoch a získal štyri body. Na
záver sezóny ešte navštívime Kamenný
Most, ktorý vlani vypadol z tretej ligy a
určite sa chce do nej vrátiť a privítame
mužstvo z Bátorových Kosíh. Uhráme
aspoň bod?

Turnaj o titul...
8→

Žiaci sa cez prestávky, medzi kolami, mohli
venovať aj iným zaujímavým hrám. K
dispozícii mali Othelo (reverzi alebo fonákolós), Hexasach (európsky šach) a Shógi
(japonský šach) a vyskúšali si aj francúzsky šach. Na záver zostáva poďakovať sa
učiteľom, zástupcom škôl za starostlivosť
o šachový dorast, Judite Debnárovej za
vkusnú šachovú výzdobu sály a riaditeľke
CVČ Kvetoslave Záhorskej za usporiadanie
turnaja.
(MJ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

K. Most

1

2

3

4

*

8

3 51⁄2

B. Kosihy C
0 * 31⁄2 41⁄2
N. Zámky B
5 41⁄2 *
Komárno C 21⁄2 31⁄2
*
ŠK Želiezovce
31⁄2 21⁄2
ŠK Dvory B
0 21⁄2
7

7.
8.

ŠK Dvory C
MŠK Šahy

0

9.

Komárno D

3 21⁄2 4

0

5

6

7

8

8

51⁄2
41⁄2
3
51⁄2 1 41⁄2
* 3 61⁄2
5 * 21⁄2

5 31⁄2 11⁄2 51⁄2 *
4
31⁄2 5 1⁄2

2 31⁄2

61⁄2

V V. lige sa Želiezovčanom až tak nedarí. Zatiaľ sa im podarili 3 remízy, 5-krát
prehrali. S troma bodmi sú momentálne
na šiestom mieste. Ak chcú ešte vôbec
vyhrať, zostáva im v poslednom dvojkole
doma zvíťaziť nad Levicami C a D. Uvidíme už konečne hrať aj tretiu hráčku
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Družstvo
ŠK Čata
OŠKA P. Ruskov
ŠK Levice D
MŠK Šahy B
ŠK Levice C
ŠK Želiezovce B

1a
*

1b
*
1
1
1
11⁄2 0
0
1
1⁄2 1⁄2

2a 2b
3
* *
1 3
2 2
0 1
1⁄2 2

3a
3
3
*
2

3b
3
1
*
11⁄2
2

8

9

10 MP3 body základnej zostavy?

5

6

18

5a
4
4
2

5b
3
3
2
2
*
2

Ak nenastúpi, mužstvu hrozí finančná
8 51⁄2 5 15
32
pokuta. Najlepším
4 4 41⁄2 14 291⁄2
hráčom je Jozef Ka6 61⁄2 12 291⁄2
41⁄2 41⁄2 4 10 281⁄2 kačka ml. s 5 bodmi
3
5
9
25 z 8 zápasov.
71⁄2 11⁄2
9
241⁄2 Pozrime si aj prvé
* 5 3
7
21 družstvo. ŠK Čata
3 *
4 241⁄2 je na prvom mieste
a toto miesto im
už nikto nezoberie. Svoj posledný zápas
hrajú doma s OŠKA Pohronský Ruskov
a výsledok tohto zápasu ich umiestnenie
už neohrozí. Gratulujem ŠK Čata k postupu do IV. ligy Nitrianskeho kraja.
Ján Machník
4a 4b
21⁄2 4
2
2
21⁄2
*
*
2
11⁄2 2

*

431⁄2

6a
31⁄2
31⁄2
21⁄2
21⁄2
*

6b
31⁄2
2
2
2
*

TB1
27
15
11
7
4
3

TB2
29,5
21,5
15,0
13,5
10,0
10,5

TB3
0
0
0
0
0
0

Karatisti CVČ Želiezovce úspešní
aj v zahraničí
Aj v školskom roku 2015/2016 pracuje pri CVČ Želiezovce krúžok karate. Tento školský
rok pôsobí pod vedením nového trénera, Miroslava Rybára zo Štúrova. Krúžok má 15 členov,
ktorí sa postupne zapájajú do súťaží organizovaných Slovenským zväzom Kyokushi karate.
V tomto školskom roku sa zúčastnili niekoľkých súťaží, vždy priniesli nejaké ocenenia.
Naposledy boli na súťaži v maďarskom meste Érd s názvom II. Ensi cupa. Zúčastnilo sa jej 6
pretekárov: Dušan Murcin, Denis Murcin, Peter Szalay, Peter Karásek a Terezka Zelmanová.

Strelecký klub MAGNUM
Želiezovce
usporiadal v januári previerku prezimovania strelcov a ich zbraní.V malokalibrovke
sa zišli strelci v štyroch kategóriach: ženy,
muži, seniori A a seniori B. V kategórii seniorov A zvíťazil Zdenko Nádaský z Levíc
s nástrelom 298 bodov z 300 možných. Len
o bod za ním zaostal Július Gráf zo Želiezoviec. Tretí skončil Želiezovčan Ladislav
Dobó s nástrelom 295 bodov. Predseda
klubu Jozef Haller v závere súťaž zhodnotil
ako veľmi vyrovnanú, kde rozhodovali často
len jeden-dva body o tom, kto sa dostane na
ktorý stupienok odmenených.
(LV)

Všetci pretekári získali 3. miesto vo svojej kategórii. Mali sme aj najmladšieho pretekára
– škôlkara Tomáška Anguša, ktorý získal vo svojej kategórii 1. miesto.
(kz)
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2016. június 10—13., zselízi park:

50. Csemadok Országos Népművészeti Fesztivál

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek

1. 2. Zara Buchlovičová (Želiezovce), Mira Hovánová
(Želiezovce), Olívia Lehocká (Želiezovce)

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

12. 2. Róbert Lakatoš (Želiezovce) - Simona Lakatošová
(Želiezovce); 11. 3. Vladimír Candrák (Alekšince) - Mária
Hlavnyová (Sikenica - Trhyňa)

Mága Zoltán...

Gratulujeme – Gratulálunk

→7

Külön öröm, hogy
az összegyűlt összeget
a
képviselőjelöltek
hozzájárulásával kiegészítve az iskola egy
játszótér kialakítására
kívánja
fordítani,
hiszen a zselíziek
körében óriási a csalódottság, hogy a Lidl
által
meghirdetett
játékon, bár sokáig
az első helyen szerepeltünk a szavazatok
alapján, de különböző
indoklásokkal 20 000 szavazatot levontak, amivel messze kerültünk attól, hogy itt
épüljön fel a játszótér” – nyilatkozta Csonka Ákos, az MKP zselízi szervezetének az
elnöke. A 400 eurót az iskola vezetőségének Kiss Beáta, Csenger Tibor és Csonka
Ákos adta át ünnepélyes keretek közt.
(tsák)
22. 4. 2016 o 19:00 hod. v Dome kultúry:

Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patellere: Meno
divadelné predstavenie Štúdia L+S. Réžia: Jakub Nvota, obsadenie: Ady Hajdu, Lucia Hurajová, Zuzana Mauréry, Kamil Mikulčík a Richard Stanke

Poradenstvo pre podnikateľov

v Centre podnikateľských služieb na ulici Mierová č. 24 v Želiezovciach – tretia streda v mesiaci v čase od 9:00 do 14:30 hod. Zvýhodnená cena: 1,50 eur/hod.
Mesto Želiezovce

Osztályozott hulladékelszállítás 2016-ban
Szódóról és Mikoláról: február
22-én, március 21-én, április 25-én,
május 23-án, június 27-én, július
19-én, augusztus 22-én, szeptember
26-án, október 24-én, november 21én és december 19-én.
A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ,
Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes,
Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher,
Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr,
Jesenský, SNP (a zselízi rész),Vásár és a Temető utcákból: február
23-án, március 22-én, április 26-án,
május 24-én, június 28-án, július
20-án, augusztus 23-án, szeptember
27-én, október 25-én, november 22én és december 20-án.
A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút,
Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík,
Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs,

50
Mária Búriová
Eva Buzásová
Peter Gubík
Adela Gyetvenová
Ildikó Kollárová
Pavel Kovács
Gizela Kozáková
Tibor Lakatoš
Ľudovít Máté
Gabriel Nagy
Erika Némethová
Jaroslav Somogyi
Hilda Szűcsová
Alexander Takács
Ladislav Vavro
Pavol Zubnár

24. 03.
12. 03.
11. 03.
16. 03.
27. 03.
27. 03.
17. 03.
18. 03.
07. 03.
12. 03.
07. 03.
15. 03.
31. 03.
18. 03.
14. 03.
15. 03.

60
Anna Baková
Katarína Baleszová
Gabriela Becságh
Irena Csomorová

27. 03.
01. 03.
15. 03.
10. 03.

Mária Farkašová
Štefan Gubík
Tibor Jókay
Gabriela Molnárová
Ladislav Mužík
Edita Pompošová
Tibor Šanta
Gizela Tóthová
Mária Vendelová

25. 03.
28. 03.
20. 03.
13. 03.
21. 03.
11. 03.
05. 03.
28. 03.
16. 03.

70
Juliana Balážová
Margita Birková
Jaroslav Gažo
Helena Hegedüšová

01. 03.
15. 03.
03. 03.
20. 03.

80
Valéria Molnárová
Dezider Šáll
Emil Tužinský

11. 03.
08. 03.
21. 03.

90
Frantisek Mikulášik 14.3.

Opustili nás – Elhunytak

26. 1. František Harbuta (Želiezovce, 67 r.); 30. 1. Ján Andruszka (Želiezovce, 95 r.); 6. 2. Karol Knirsch (Želiezovce,
80 r.); 15. 2. Emília Pásztorová (Želiezovce, 82 r.), Mária Véghová (Želiezovce, 80 r.); 16. 2. Jozef Kecskés (Želiezovce,
82 r.), Pavel Mlinár (Želiezovce, 68 r.); 22. 2. Ladislav Luki
(Nýrovce, 93 r.); 23. 2. Jolana Urbanová (Želiezovce, 84 r.); 9.
3. Zuzana Patusová (Želiezovce, 79 r.)

Oznamujeme občanom nášho mesta, že podľa zákona č. 79/2015 Z. z. je od 1. 1. 2016 zber
drobného stavebného odpadu na zbernom dvore
v Želiezovciach (Ul. kpt. Nálepku 71) spoplatnený.
Výšku poplatkov určuje VZN č. 6/2015.

Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz,
Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický,
Garam, Jókai , Ötvös utcákból és
a Szoroskából: február
24-én, március 23-án,
április 27-én, május 25- Želiezovský spravodajca
én, június 29-én, július Mesačník mesta Želiezovce. Vydáva: Samospráva mesta Želiezovce, IČO: 00 307 696
21-én, augusztus 24-én, Číslo registrácie: EV 3292/09, ISSN 1338 9327
Šéfredaktor: Ladislav Levicky
szeptember 28-án, októ- Jazyková úprava: RNDr. Géza Horváth, Mgr. Štefan Hečko
ber 26-án, november 23- Kontakt: Mestský úrad Želiezovce, SNP 2, tel. 036/772 11 70, e-mail: 93701@pobox.sk
án és december 21-én.
Tlač: MsÚ Želiezovce
Az üzletekből: február Názory uverejnené v novinách nemusia odzrkadľovať stanovisko redakcie.
25-én, március 24-én,
április 28-án, május 26- Zselízi Hírmondó
Zselíz város havilapja. Kiadó: Zselíz Város Önkormányzata, nyilvántartási szám: 00 307 696
án, június 30-án, július Lapnyilvántartási szám: EV 3292/09, ISSN 1338-9327
22-én, augusztus 25-én, Főszerkesztő: Levicky László
szeptember 29-én, ok- Olvasószerkesztők: RNDr. Horváth Géza, Mgr. Štefan Hečko
tóber 27-én, november Szerkesztőség: Zselízi Városi Hivatal, Sznf u. 2, tel. 036/772 11 70, e-mail: 93701@pobox.sk
24-én és december Nyomda: Zselízi Városi Hivatal
A lapban közölt vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.
22-én.
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spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z. z.
o pozemkových spoločenstvách
8. Návrh dodatku č. 1 Stanov
9. Správa o činnosti výboru za rok 2015
10. Ročná účtovná závierka za rok 2015
11. Návrh uznesenia
12. Hlasovanie
13. Diskusia
14. Záver
Poznámka: Vašu neúčasť si prosíme oznámiť
na tel. č. +421 902 680 207 – Árpád Hasznos
st. (podpredseda spoločenstva) alebo písomne
na urbariatmikula@gmail.com. V prípade Vašej
neúčasti zabezpečte Vášho splnomocneného
zástupcu s písomným splnomocnením.
V Želiezovciach, dňa 12. 02. 2016
Štefan Molnár, predseda spoločenstva

Jarná deratizácia 2016

Mestský úrad Želiezovce oznamuje, že v zmysle § 5 ods. 6 VZN 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, na jar
v priebehu 13. týždňa. Keďže 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 od 29. 3. do 3. 4. 2016 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 týchto dňoch.
A Csemadok zselízi alapszervezete és a Zselízi Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és
kedves családját Hodossy Gyula: (a SZMIT elnöke, a Lilium Aurum Könyvkiadó igazgatója)
Ma elkezdődik bennünk a szeretet című könyvének bemutatójára, amely az AB-ART Kiadó
gondozásában jelent meg. A kötetet bemutatja: Csonka Ákos
Időpont, helyszín: 2016. március 22. (17:00 ó.), Magyar Ház

Regionálne centrum na zhodnotenie BRO Želiezovce
Kpt. Nálepku 71, 937 01 Želiezovce
Zimná prevádzková doba zariadenia, platná od 1. 4. 2016:
Po. –Str. – Pi.
08,00 - 18,00 hod.
Ut. – Štv. – Ne.
Zatvorené
Sobota
10,00 – 17,00 hod.

Alena Horváthová-Čisáriková - Peter Valo: Nezostalo po nich
ticho 3 (Forza Music, 2015)
12 osobností očami ich blízkych. V knihe si pripomenieme speváčku
Evu Kostolányiovú a Táňu Hubinskú, hercov Ctibora Filčíka, Júliusa
Satinského, Ivana Rajniaka, Viliama Polónyiho, Slava Záhradníka a
ďalších

Ladislava Hajnoviča.

Dňa 12. februára 2016 sme si pripomenuli 10.
výročie úmrtia našej maminy
Emílie Hajnovičovej.
S láskou spomínajú obe mamičky, súrodenci a deti
s rodinami.
Nem vársz már bennünket
Ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk
Szerető szíveddel.
De abban reménykedünk,
Hogy jobb helyre mentél,
Hisz te a jónál is
Jobbat érdemeltél.
Fájó szívvel emlékezünk március 9-én, halálának
4. évfordulóján

Csontos Bélára

Emlékét örökké őrző szerető családja

Pavel PROKSA.

S láskou spomína
syn Pavel, dcéra Eva s rodinami

A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(
kniznicazeliezovce@gmail.com

Ann Learyová : Priateľky z mokrej štvrte (Ikar 2015)
Hildy Goodová žije od narodenia vo Wendoveri. Jej život sa zmení,
keď sa do mestečka prisťahujú bohatí manželia McAllisterovci.

Dňa 10. novembra 2015 sme si pripomenuli 3.
výročie úmrtia nášho ocka

Dňa 30. apríla 2016 uplynie desať rokov
ako nás navždy opustil náš
drahý otec a starý otec

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):
Cristina Caboniová : Vôňa parfumov (Fortuna Libri 2015).
Elena nikomu nedôveruje a už neverí v lásku. Tvorba parfumov je
jej cesta k ľudským srdciam. Vydáva sa na cestu do Paríža, kde si jej
kreácie získavajú priazeň ľudí.

Slzy v očiach po chvíli na líca stekajú,
smútok na dušu tlačí sa.
To spomienka na drahých rodičov
naše srdcia rozjasá.
Milovali sme ich
a oni milovali nás.
Spomienky v našich srdciach ostávajú
a nikdy nevyhasnú v nás.

(16-05)

Výbor pozemkového spoločenstva (PS) v súlade
s § 14 ods. 1 Zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a na základe rozhodnutia zo
zasadnutia dňa 11. 02. 2016 Vás týmto pozýva na
zasadnutie Valného zhromaždenia spoločnosti,
ktoré sa uskutoční dňa 02. 04. 2016 (v sobotu)
o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Mikula, 937
01 Želiezovce – časť Mikula s nasledovným
programom:
1. Otvorenie, prezentácia členov a kontrola uznášaniaschopnosti zhromaždenia
2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice
3. Návrh a voľba členov výboru PS
4. Návrh a voľba členov dozornej rady
5. Prestávka – zasadnutie výboru a dozornej
rady
6. Vyhlásenie výsledku volieb do orgánov PS
7. Návrh dodatku č. 1 k Zmluve o pozemkovom

Spomienka

(16-06)

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbariaristov obce Hronská Mikula
Pozvánka

Frei Tamás: Agrárbárók (Alexandra Kiadó, 2015)
Az Agrárbárók Frei Tamás negyedik akcióregénye. A főhős ezúttal is
André, a korábbi három kötetből már jól ismert magyar származású
francia titkos ügynök, akit ezúttal nehéz lesz felismerni...
Vavyan Fable: Szamurájszív (Fabyen Kiadó, 2015)
Fertő Cityben Vis Major és Kyra, az összeszokott zsarupáros sorozatgyilkost üldöz a vegyes hírnevű nyomozó,
Don Gelo egységével. A négy zsaru belecsöppen a hajszába, és a pokol még több bugyrot tartogat számukra.
Vigyázat! Csak erős szívűeknek!
Catherine Anderson: Indián varázs (General Press Kiadó, 2012)
Jóképű, izmos, és csak egy kicsit veszélyes, a félkomancs Chase
Wolf hozzá van szokva ahhoz, hogy megkapja, amit akar. Így amikor
meglátja Franny-t, a gyönyörű, aranyszőke hajú angyalt, elhatározza,
hogy az övé lesz.

(16-07)

marec
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Sakkverseny...

Zselíziek a dobogón

8→

a sorrendet a játék közben elért pontjaik
alapján döntötték el. A verseny vigaszdíját
Marek Turčan (zselízi szabadidőközpont)
kapta, aki a Sakk az iskolákban elnevezésű
projekt folyóiratának örülhetett. A verseny
legfiatalabb résztvevője a 6 éves Dominik
Macháček (zselízi szabadidőközpont), az
egyetlen leányversenyző a zselízi Bianka
Kapšová volt.
A tanulók a fordulók közti szünetekben
más érdekes játékokban is részt vehettek,
például: Othelo-reverzi, Hexasakk – európai sakk, Shógi – japán sakk, és kipróbálhatták a francia sakkot is.
Végezetül a szervezők köszönetet mondtak
a tanároknak, az iskolák képviselőinek a
következő sakknemzedék támogatásáért,
Debnár Juditnak a terem izléses díszítéséért
és nem utolsósorban a szabadidőközpont
igazgatónőjének, Kvetoslava Záhorskának
a verseny megszervezéséért.
(MJ)

A zselízi Magnum Sportlövő Klub januárban
téli ellenőrző versenylövészetet tartott a helyi
lőtéren. Kisöbű fegyver
versenyszámban
négy
kategóriában
folyt
a
versengés: nők, férfiak,
szeniorok A és szeniorok
B csapat. A szeniorok kategóriájában a lévai Zdenko
Nádaský diadalmaskodott,
aki a lehetséges 300 pontból 298-at szerzett. Egy
ponttal lemaradva végzett
a második helyen a zselízi
Gráf Gyula. A harmadik
helyezést a szintén zselízi Dobó László szerezte meg 295 ponttal. A klub elnöke,
Haller József a záró kiértékelésben elmondta, hogy a verseny nagyon kiegyensúlyozott volt, ahol gyakran csupán egy-két pont döntött a dobogós helyezésekről.
(LV)

Bajnoki
sakkversenyek

Karate-versenyzőink
határon túl is sikeresek

A sakkbajnokság 2015/16-os idénye
lassan a végéhez közeledik. A 4. ligában
a zselízi nyolctagú csapat 10 ponttal a tabella ötödik helyén áll. A zselíziek háromszor győztek, háromszor veszítettek, egy
alkalommal pedig döntetlent játszottak. A
csapat legeredményesebb játékosa Dušan
Forbak, aki négy mérkőzés megnyerésével
négy pontot szerzett. Az idény végére még
ellátogatunk Kőhídgyarmatra, amely tavaly
kiesett a harmadik ligából, és valószínűleg
szeretne ismét visszatérni, majd vendégül
látjuk Bátorkeszi csapatát is.
A zselízi B csapat az 5. ligában nem túl
sikeres. Eddig három döntetlent ért el, 5
alkalommal pedig veszített. Három ponttal
jelenleg a hatodik helyen áll. Ha legalább
egyszer nyerni szeretnének, az utolsó két
fordulóban itthon le kell győzniük Léva C
és D csapatát.
Látni fogjuk végre játszani a kezdő felállás
harmadik játékosát is? Ha nem sorakozik fel,
a csapatot pénzbírság fenyegeti. A legjobb játékos i. Kakačka József, aki 8 mérkőzésből
5 pontot szerzett. Nézzük a tabella állását is
(a szlovák szövegben - szerk. megj.)! Az ŠK
Čata van az első helyen, melyet már senki
sem veheti el tőlük. Az utolsó mérkőzésüket
otthon játszzák az oroszkai OŠKA-val, de
ennek a mérkőzésnek az eredménye már
nem veszélyezteti a csoportelsőségüket.
Gratulálunk a csataiaknak, hogy bejutottak
a Nyitrai terület 4. ligájába.
(MJ)

A 2015/2016-os tanévben is működik a zselízi szabadidőközpontban a karate szakkör. Ebben a tanévben új edző, a párkányi Miroslav Rybár irányítja a tevékenységet. A
szakkört jelenleg 15 érdeklődő látogatja, akik fokozatosan kapcsolódnak be a versenyekbe,
többek közt a Szlovák Kyokushin Karate Szövetség által szervezett versenysorozatba
is. A folyó tanévben is több versenyen vettek részt, és mindig valamilyen elismeréssel
tértek haza.

Legutóbb a magyarországi Érden megrendezett II. Ensi Kupán vettek részt. A
zselízi csapatot hatan képviselték. Dušan Murcin, Denis Murcin, Peter Szalay, Peter
Karásek és Terezka Zelmanová egyaránt harmadik helyezést szereztek kategóriájukban. Legfiatalabb versenyzőnk, az óvodás korú Tomáš Anguš saját kategóriájában az
1. helyet szerezte meg.
(kz)
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Sakkverseny a zselízi szabadidőközpont bajnoki címéért
A tavaszi szünet előtt sakkversenyt
tartottak a zselízi szabadidőközpontban a
zselízi magyar tannyelvű AI, a zselízi AI,

a nagysallói AI, a garamszentgyörgyi AI
és óvoda, valamint a zselízi szabadidőközpont sakkszakkör-tagjainak részvételével.
A sakktáblák mögé
22 alapiskolás tanuló
ült be. A játék svájci
rendszer szerint folyt
5 fordulóban kétszer
25 perces tempóval.
A sorsolást az egyes
fordulókban,
illetve
a játékvezetői feladatokat Ján Machník, a
szabadidő-központi
sakk-szakkör vezetője
látta el, aki első osztályú játékvezetői engedéllyel rendelkezik, és
egyúttal az oroszkai
sakk-klub elnöke.
A verseny résztvevőit

Farkas István, a zselízi sakk-klub képviselője köszöntötte, és egyben meghívta őket a
kedd esténként 18 és 22 között folyó edzésekre a helyi kultúrházba.
Kemény küzdelem kezdődött a helyezésekért és a díjakért. Az első helyezett kupát,
érmet és oklevelet kapott, a második és
harmadik helyezett érmet és oklevelet, a
negyedik és ötödik helyezést elért versenyzők pedig oklevelet. Az egyes fordulókban
a résztvevők sorsolással kerültek egymással
szembe az elért pontjaik alapján.
Pontvesztés nélkül, 5 ponttal végzett az első
helyen Andrej Franko a garamszentgyörgyi
iskolából. A második helyen a szintén garamszentgyörgyi Ondrej Prisťák végzett 4
ponttal, harmadik helyezett a zselízi Jakub
Kuruc lett 4 ponttal, negyedik helyezett a
zselízi Családi Dávid 4 ponttal, ötödik pedig
a szintén zselízi Levicky Máté lett. A 6–9. helyezettek egyaránt 3 pontot értek el, köztük
→9

Túróczy Lajos naplójából...
(Folytatás.)
Napló 1944
Zselíz, 1944. I. 26.
Színdarab próba. Én tanító szerepet játszom.
A színdarab címe Bíró uram újra nősül.
Zselíz, 1944. I. 26-án
Délig szokásosan ment el. Csak a hittan óráról hiányzot a . káplán úr. A Konta tiszteletes úr helyettesítette. Délután színdarabpróba volt. Aztán leltároztunk. Aztán a gyerekek
által behozott mennyiséget számoltuk el.
Este 1⁄2 8-kor mentem haza. Otthon a levente
előadásra készültem.
Zselíz, 1944. I. 27-én
A 10-es vonattal megérkezett a miniszteri
tanácsos. Nálunk magyar és ének órán volt
benn. Délután levente foglalkozás volt. Én
előadást tartottam. Címe: Fegyelem, engedelmesség és parancsteljesítés. Előadás jól
sikerült.
Ma megszereztem egy jó német indulót.
Melynek szövege a következő:
Már újra zúgnak a fegyverek
Hol a Nap kel fel az égen
Összefognak nemzetek
Hogy elmuljon a végzet
Ha százszoros is a túlerő
De mi százszor többet érünk
Fegyvered hát vedd elő
Hisz már úgy is itt a végzet
Magyar honvéd áll túl a Dnyeperen
Körülötte már égnek a falvak
Gépmadár tör át a fellegen
Csikorognak a hernyó talpak
Édes rózsám adj kezet
Hisz újra áll a harc.
úróczy Lajos
Zselíz, 1944. jan. 28-án

Jó izgalmas órák után gazdakör következett.
Hogy miért voltak az órák izgalmasak? =
Mert itt volt miniszteri tanácsos. Nálunk 3
órán volt benn. Úgymint: Magyar, állattenyésztés és természetrajzon illetve gazdaságtan. Aztán jött a gazdakör. Én bíráltam a
Harangozót Ó, magyar paraszt c. verssel.
Délután színdarab próba volt.
Kezd komolyra válni a darab.
Zselíz, 1944. jan. 29-én

Zselíz, 1944. jan. 30-án.
Mise után az ezüstkalászosokkal kaptunk
össze. Délután vetítés volt. 5 órakor moziba
mentem. A mozi címe „Fekete hajnal”. Főszereplők: Nagy István, Goll Bea, Lukács Margit. Jó mozi volt. Este ott volt nálunk Nyist
bácsi és Vank Pista.
Zselíz, 1944. II. 1-én.
Kedd van. Szép verőfényes idő. Még az idén

nem volt ilyen szép. Délután bementünk az
iskolába. Ott a színpadot állítottuk fel. A
rosszból majdnem jót csináltunk. Este ott
volt nálunk Vank Pista.
Zselíz, 1944. febr. 2-án.
- Ünnep van. Kismisén voltam. Utánna pingpongoztunk. Kétszer megvertem (...olvashatatlan). Utána 3 kérvényt csináltam. Délután moziba voltam. Melynek címe „Édes
ellenfél”. Szereplők: Szeleczky, Hajmásy, Kiss
Manyi és Latabár Kálmán. A darabot Latabár tette értékessé. Jó
vidám, nevetséges volt.
Zselíz, 1944. II. 3-án.
Reggel sáros esős idő van. Borus és tovább esik. Órák után
futás haza. 1⁄2 2-kor Levente.
Ma kinn volt Bassváry Kálmán
alezredes úr. A „bandával” meg
volt elégedve.
Tanultunk két szép nótát. A egyiket érdemesnek tartom leírni:
Végig mentem a zselízi utcán kacagtak a lányok
Azt kacagjátok hogy egyedül lányok nélkül járok
Hej zselízi lányok ne járjon a
szátok
Meglátnátok az otthoni babámot.
(„Sírva fakadnátok.”)
Este színdarabot tanultam.
Zselíz, 1944. febr. 5-én.
Hideg szél fúj. Délfelé már kisüt a nap.
Tavasz jellegű idő van. Potya napunk volt.
Nem voltak itt a Kertész és a Kech tanár
urak. Két óra énekünk volt. Este szintén
kimentem az iskolába.
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Kiállítás a Magyar Házban

Ahova megéri betérni...

Február végén Csemadok helyi szervezetének szervezésében nyílt meg a Magyar Házban Kiss Mátyás fafaragó, népi
iparművész alkotásainak kiállítása. A
Mezőkövesdről származó művész hosszú
éveken át végzett kutatásokat a művészi
famunkák, régi faminták, motívumok
terén, és autodidaktaként képezte magát.
Jelenleg 155 zsűriztetett terméke több mint
120 településen található. Mezőkövesden
400 kerítést és oromfalat, számos tornácot,
díszkutat és térplasztikát készített. Munkái
között szép számban találhatók fafaragások, kopjafák és címerek is. Alkotásai Erdélyen és Felvidéken kívül több országba eljutottak,
így például Ausztriába, Ausztráliába, USA-ba, Franciaországba, Indiába, Kanadába, Németországba, Spanyolországba és Szerbiába. „Célom a múltból a jelenbe átmenteni és élővé tenni
a hajdanvolt fakultúra értékeit, hogy ne csak őrizzük, hanem örökítsük tovább maradandó
értékeinket. Úgy gondolom, hogy változó világunkban különösen időszerű a helyi hagyományok megőrzése. Épített környezetünk, ezen belül a népi fakultúra formavilága nagyban hozzájárul jó közérzetünkhöz és magyarságtudatunkhoz” – véli a művész, aki tevékenységéért
számos elismerésben részesült.
(ik, foto: Batár Péter)

Zarándoklat a családokért
Zselízen is megtartották a Házasság hete
nevű programsorozat részeként a Zarándoklat a családokért rendezvényt, mely a
házasság és a családvállalás mellett hivatott
kampányolni. A parlamenti választások
kampányának sűrűjében fontosnak tartották, hogy egy ilyen kiemelt jelentőségű dolog
se kerüljön háttérbe, azért a nemzetközi
kezdeményezéshez a Szövetség a Közös
Célokért csatlakozott be koordinátorként,
aki partnerszervezeteivel karöltve szervezte
meg Felvidék-szerte a különböző rendezvényeket.
Zselízen a Csemadok és a Via Nova ICS
társszervezésében valósult meg a fórum
a Magyar Házban, melynek keretén belül
Kiss Beáta, a Femine Fortis egyik alapító
tagja beszélt a hagyományos női szerepről a
családban, illetve arról, hogy mindez hogyan
egyeztethető össze karrierrel, közéleti, politikai tevékenységgel.
A lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium igazgatónőjének előadása után az

egyházak képviselői folytattak mélyreható
eszmecserét a házasság szentségéről. Az
interaktív beszélgetés során Révész Tibor
református lelkész és a zselízi származású, jelenleg Nagysallóban szolgáló Fóthy
Zoltán plébános osztotta meg gondolatait
a jelenlévőkkel. Az alaptéma mellett a két
lelkipásztor olyan komoly kérdéseket is boncolgatott, mint a házasságtörés, válás vagy
az ideális családmodell és annak közvetítő,
meghatározó és megtartó elemei a jelenkorban.
Az eszmecserébe a közönség is aktívan bekapcsolódott, a témák kapcsán megannyi
kérdés és gondolat merült fel a jelenlévők
körében, amit meg is osztottak egymással,
ezzel igazán üdévé és érdekessé téve a fórum
menetét. A rendezvény végén Csonka Ákos
köszönte meg a jelenlévők érdeklődését,
és az előadók értékes gondolatait, végül a
megjelenő családoknak átnyújtotta a Család
könyve című kiadványt a SZAKC felajánlásának jóvoltából.
(tsák)

Mága Zoltán jótékonysági koncerten
játszott Zselízen
Egy széleskörű felvidéki turné részeként Mága Zoltán és a Budapesti Primárius Zenekar a Magyar Közösség Pártja meghívására Zselízen is színvonalas koncertet adott. Az igényes komolyzenei
előadás belépőjegye mindössze 1 euró volt, hogy mindenki számára elérhető legyen, de többet is adhattak a vendégek, hisz a bevétel teljes egészét a magyar tanítási nyelvű alapiskola részére ajánlották
fel. A háromórás zenei élményre közel 340 érdeklődő volt kíváncsi, ami a kultúrház befogadóképességének felső határa. A koncerten beszédet mondott Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának
országos elnöke is.
„A koncert tulajdonképpen az MKP kampányának részeként valósult meg, de különös gondot
fordítottunk arra, hogy ne kiégett művészek playback tátogását hozzuk el az embereknek, hanem egy
igényes produkciót. Fontosnak tartottuk, hogy több célt is szolgáljon a rendezvény, ezért jótékonysági est is volt egyben, mellyel a helyi magyar alapiskolát támogattuk. Ezzel is üzenni szerettünk volna,
hogy számunkra az iskoláink kiemelten fontosak, és minden tőlünk telhetőt megteszünk értük.
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Novemberben töltöttem be a hatodik
X-emet. Életem folyamán sok étteremben
megfordultam, itthon és külföldön is, de
most nem is erről szeretnék írni. Inkább városunk egyik étterméről, a Witch Clubról.
Jó pár alkalommal megfordultam ebben
az étteremben. Amikor először beléptem,
rögtön megfogott, hogy tiszta a levegő, nem
lehet égett olaj szagát vagy a konyhából kiáradó ételek illatát érezni. A felszolgáló személyzet kedvessége és figyelme jó érzéseket
keltett bennem.
A 60. születésnapomat is itt ünnepeltem.
A felszolgált ételek forrók, ízlésesen tálaltak
és finomak voltak, ami a konyha személyzetét dicséri. A kiszolgálás gyors, ami pedig
főleg a kedves és mosolygós pincérnőknek
köszönhető.
Tapasztalataim alapján minden arra
vetődő zselízinek és nem zselízinek tudom
melegen ajánlani ezt a kellemes éttermet,
mert hiszem, hogy nem fognak csalódni.
Írásom végén szeretnék a Witch Club
egész személyzetének sok egészséget és a
továbbiakban nagyon sok sikert és kitartást
kívánni.
Pásztor András

Folyik a T18-as felújítása
Amellett, hogy a statikus utasításai
alapján megerősítik az objektum konstrukcióját, a fűtésrendszeren is folyik
a munka. A tornateremben leszerelték
a hagyományos radiátorokat, és helyettük
hőlégbefúvó berendezéseket szereltek fel,
amelyek néhány perc leforgása alatt kifűtik a helyiséget.
Február 2-án, szerdán ki is próbálták
a fűtésrendszert. A próbaüzemet figyelemmel kísérte a Teplo GGE képviselője,
Viliam Varga is: „Úgy látom, rendben
működik a rendszer, holnap be kellene
fejeznünk a munkákat a központi fűtésen. Ezzel be is váltjuk mindazt, amire
kötelezettséget vállaltunk.“ A további
munkákról Ábel Gábor, a városi hivatal
munkatársa tájékoztatott: „A konstrukció
megerősítése mellett villanyszerelés is
folyik, és új halogén világítótestek is felkerülnek a régi lámpák helyett.“
(šh)
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Bemutatták az év
kulturális kínálatát

A kulturális szervezetek márciusban bemutatták idei tevékenységi tervüket. A
városi könyvtár folytatja Irodalmi Kávéház
sorozatát, valamint a Ki olvas ma nekünk?
rendezvényt és a nyári városi kincskeresést,
de megszervezi a Dobšinského posolstvo, ill. a
Mezei bokréta gyermek olvasóversenyt is.
A múzeumban idén a hagyományos Castellum Musicum mellett négy tematikus bemutató is lesz: Pipák, Húsvét, a Kincső jubileuma és Karácsony. Az év folyamán a múzeum
a Barsi Múzeummal való együttműködésnek köszönhetően várhatóan új tárgyakkal
is bővül, és megalakul a gyűjtemény-értékelő szakbizottság is. A múzeum-látogatás
továbbra is előzetes egyeztetés alapján lesz
lehetséges a 0915 712 839, 036 771 10 00
telefonszámokon vagy a muzeumzeliezovce@gmail.com e-mailcímen.
A művelődési otthon havonta több rendezvényt is tervez. Idén 30 ezer eurós kiadással és 23 ezer eurós bevétellel számol.
Néhány rendezvényt kormányhivatali
és megyei támogatásából szeretne megszervezni. Színielőadásra, kiállításra és
a hagyományos Garam menti verbunkra
is kérvényez hozzájárulást. Ha a művelődési otthon tervei valóra válnak, idén olyan
neveket látunk vendégül városunkban, mint
Andy Hajdu, Richard Stanke, i. Marián
Labuda, megtekinthetjük a Jókai Színház
előadásában a Dzsungel könyvét, ill. a kassai
ália Színház előadásában a Liliomot. A
zselízi kulturális élet egyik idei érdekessége a Csemadok 50. országos népművészeti
fesztiválja lesz, amely a kastély előtti területen valósul meg.
(ik)

A bizottság megerősítette: nem történt
törvénysértés

A képviselő-testület mellett működő közérdekvédelmi bizottság több alkalommal is
ülésezett az elmúlt hetekben. A tanácskozás tárgya egy 2015 végén a járási ügyészségre benyújtott lakossági beadvány volt. A 2004/357 sz., köztisztviselők tevékenységével kapcsolatos
közérdekvédelmi alkotmánytörvény megsértése kapcsán beadott indítványt az ügyészség a
városi képviselő-testületnek továbbította. Az indítványozó szerit Juhász András polgármester megsértette az említett alkotmánytörvényt, mert a meghatározott időben nem mondott
le a Stavmont Zselíz K. ügyvezetői posztjáról. A bizottság kivizsgálta az ügyet, és arra a
meggyőződésre jutott, hogy nem történt törvénysértés.
„A polgármester bemutatta a vállalatnak 2015. január 14-én eljuttatott írásos lemondását az ügyvezetői tisztségről. Az írásos lemondást még 2015. január 14-én be is jegyezték a
vállalat bejövő és kimenő postájának jegyzékébe” – tolmácsolta Ivan Pál bizottsági elnök a
közérdekvédelmi szerv álláspontját. A bizottság tagjai minderről személyesen is meggyőződtek a Stavmont K. irodájában. Azt is megtudták, hogy Juhász András a 2015-ös évben
nem írt alá üzleti szerződéseket, nem végzett banki átutalásokat, sem készpénzforgalmat a
társaság nevében, valamint nem fizetett ki béreket, nem írt alá bérkifizetési bizonylatokat, és
nem kapott ügyvezetői fizetést sem. A vizsgálat nyomán a közérdekvédelmi bizottság megállapította, hogy a polgármester nem sértette meg az alkotmánytörvényt, és javasolta a városi
képviselő-testületnek, hogy szüntesse meg az eljárást. A testület februári ülésén tett eleget a
javaslatnak.
(ik)

A csatornahálózat meghibásodása
miatt ömlött a szennyvíz a patakba
Február elején a park látogatóinak körében felháborodást keltett a Sári-patakból
terjedő, az egykori kórház területének
csatornahálózatából folyó szennyvíz a
szabadtéri színpad környékén. Az egyik
közeli kiskert-tulajdonos aggódva mondta, hogy az objektumnak saját szennyvíztisztítója volt, amelyet nemrég üzemképtelenné tettek és betemettek.
Megkérdeztük az Új Otthon nevű szociális otthon igazgatóját, Kamil Majerníket
is. „A kellemetlenséget az elöregedett
csatornahálózat okozta. A szennyvíz és
az esővíz két külön csatornában folyik

A könyvhónapot ingyenes beiratkozással kezdték
Március elsején a könyvhónap kezdete alkalmából a városi közkönyvtárban nyitott napot
tartottak, amely során ingyenes beiratkozásra nyílt lehetőség. A nap folyamán nemcsak az új
tagok iratkozhattak be ingyen, de a tagság regisztrációjának meghosszabbítása is bérmentes
volt. Az illetékmentes regisztráció lehetőségét főleg a könyvtár gyermek olvasói használták ki.
A városi könyvtár az év elejétől jogalanyiság nélkül, a városi hivatal kötelékében működik. A könyvtár mindennapi működése nem változott, a szerkezeti változás a kereskedelmi
szolgáltatások korlátozásában nyilvánult csak meg: a vállalkozói engedélyhez kötött könyvkereskedést a jogalanyiság elvesztése után bezárták. A többi szolgáltatás változatlan maradt,
így februárban a könyvtár megszervezte az
Irodalmi Kávéház újabb rendezvényét.
A Zselízi Városi Könyvtár 1134
olvasót tart nyilván. Ebből több mint
800-an gyerekek és fiatalkorúak. Az adatok
szerint egy olvasóra évente több mint 33
kölcsönzés jut. A tavalyi év folyamán több
mint 37 ezer kölcsönzést jegyeztek, ami
arról tanúskodik, hogy a könyvtár olvasói
szívesen és sokat olvasnak. A könyvtár
tavaly év végéig 35 245 darab könyvvel
rendelkezett. Az év folyamán 248 könyvet vásároltak, ebből 97-et a kulturális minisztérium
pályázatának köszönhetően, 113-at saját forrásból, a többit az olvasók ajándékozták az intézménynek. 2015-ben 3272 könyvet selejteztek ki a könyvalapból.
(ik)

egymás mellett, csupán egy 20 cm-es betonréteg választja el a két csövet. A vezeték
öreg, a gyökerek ráadásul megkárosították,
ezért történhetett, hogy a szennyvíz a csatornahálózatba került.”
Az egykori kórháznak saját tisztítóállomása volt, amelynek része volt egy
többkamrás szennyvízülepítő is. A városi
csatornahálózat építése során a kórház területén megépült egy tartály és egy szivatytyúállomás, amely a tartályból a vizet eljuttatja a Komenský utcai csatornahálózatba.
„Amikor rájöttünk, hogy szivárog a
szennyvíz, azonnal cselekedtünk. Meg kellett tudnunk, hogy keveredik a szennyvíz

és az esővíz. A szivárgást a feltételezett hely
betemetésével próbáltuk megállítani. Nem
segített, mert máshol szivárgott a szennyvíz,
és tovább kellett keresnünk. Sajnálom, hogy
a olykor patakba folyik a szennyvíz, mindent
megteszünk azért, hogy a jövőben ez ne forduljon elő” – teszi hozzá az igazgató.
A hibajavítás mellett a gond általános
megoldásán is dolgoznak. Új szivattyúállomás épül, amelyhez új vezeték csatlakozik
majd. A régi, hibás csővezetéket lezárják.
(šh)
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Drámai módon csökken a zselíziek száma
Ismét kevesebben
vagyunk. Az utóbbi
négy évben több mint
150-nel
csökkent
a
lakosok
száma.
2012-ben
7184-en
rendelkeztek Zselízen
állandó
lakhellyel,
egy
évvel
később
már csak 7149-en,
tavalyelőtt már csak
7088 volt a lakosok
száma, 2015 végén
pedig 7019 lakosa
volt
városunknak.
Ugyanakkor 2011-ben
még 7210, 2007-ben
pedig 7394 vol Zselíz
Év
2007
2008
2009
2010
népessége. Ha ezt a folyamatot nem
Születtek
50
75
54
64
sikerül megállítani és visszafordítani,
Elhunytak
101
91
97
66
ilyen iramban már idén a lélektani
hétezer alá esik Zselíz lakosainak száma. Ideköltöztek
116
122
77
98
Az utóbbi években nemcsak az
Elköltöztek
116
128
132
117
összlakosság száma csökkent, hanem
az újszülötteké is. A legtöbb újszülött
Tavaly 59 gyermek született, ugyanakkor
(összesen 75) 2008-ban jött világra, ezt 102-en hunytak el.
követően jelentős csökkenés állt be a
A lakosok számára a születésen
születések számában. Bizonyos emelkedést és a halálozáson kívül hatással van a
2012-ben tapasztalhattunk, amikor 68 lakosok migrációja is. Ezt a folyamatot
kisgyermek született, azóta azonban újból a gazdasági helyzet és az életszínvonal is
csökken a szülések száma. 2013-ban 66, egy nagyban befolyásolja. A számok magukért
évvel később csupán 62 gyermek született. beszélnek. Míg 2007-ben azonos volt a

Mozgalmas évkezdés Mikolán
Garammikola városrészben az év eleje
eseményekben gazdag volt, annak köszönhetően, hogy a Mikulčan polgári társulás több
rendezvényt is szervezett. Február elején a
mikolai kultúrház udvarán rendezték meg a
termékek és specialitások kóstolójával egy-

bekötött farsangi disznótort. Február végén a
polgári társulás megtartotta az immár hagyományossá vált bálját, amelyet a nagy érdeklődésre való tekintettel a zselízi művelődési
otthonban rendeztek meg. A bálban mintegy
180 vendég mulatott, a Vidéki mulató zenekar
által biztosított zene mellett a jó hangulatú
mulatság hajnalig tartott.
A Mikulčan polgári társulás a község Zse-

lízhez csatolásának 50. évfordulója alkalmából
Garammikola történelméről szóló publikáció
kiadására készül. „Az »Emlékezések Mikola
községre« címet viselő monográfia célja egyfajta áttekintést alkotni Mikola történelméről
és az itt zajló életről. Lesznek benne a község
gazdasági, kulturális, szellemi és társadalmi
életéről szóló információk, amivel a jövő
generációk számára kívánják megőrizni az
értékes kulturális örökséget. Ebből az alkalomból szeretném felkérni városunk lakosait
az együttműködésre a kiadvány megírásához
szükséges információk beszerzésénél. Hálásak lennénk, ha a rendelkezésünkre tudnának bocsátani korabeli dokumentumokat,
régi fényképeket vagy írásokat. A anyagokat
digitalizáljuk, és eredeti állapotukban viszszaadjuk tulajdonosaiknak” – mondta Pavol
Ivan, a polgári társulás elnöke. A monográfia
kiadásának céljából a polgári társulás tagjai
gyűjtést szerveznek, és az érdeklődők adójuk
2%-ának felajánlásával is támogathatják a
célt. Március 12-én valósul meg az a találkozó, amelyen a lévai Barsi Múzeum dolgozói
találkoznak a mikolaiakkal, és közösen felvázolják az előkészületi munkák feladatait.
A publikáció a tervek szerint jövőre jelenik
meg, ünnepélyes bemutatását a garammikolai ünnepség során tervezik.
(ik)

városba betelepülő és az innen
elköltözők száma, azóta ez egyszer
sem fordult elő. A következő
években egyenetlen volt a migráció,
de minden esetben az elköltözők
voltak túlsúlyban. Néhány évben,
pl. 2009-ben és 2014-ben ez az
arány 77:132 volt, ami azt jelenti,
hogy városunkat tartósan 55tel több ember hagyta el, mint
amennyi ideköltözött. Ez már
majdnem egy százalékot jelent.
Tavalyi év végi adat: 2015-ben
87 újonnan bejelentkezett és 119
kijelentkezett lakost tartottak
nyilván. A város vezetése még
a
választási
időszak
elején
2011

2012

2013

2014

59

68

66

62

2015
59

77

71

83

64

102

69

87

71

77

87

116

110

88

132

119

jelezte, hogy foglalkozni kíván a kérdés
megoldásával. Az évek óta tartó folyamat
megváltoztatásában
az
elkövetkező
években már azt is eredménynek
tekinthetjük, ha sikerül a csökkenést
megállítani, ill. akár csak jelentősen
lassítani.
Levicky László

Petíciók és panaszok
2015-ben
2015-ben a városi hivatalban egyetlen beadott lakossági petíciót jegyeztek
be. A képviselő-testület februári ülésére
előterjesztett, petíciók és panaszok kiértékelése számol be erről.
A gondozói szolgálat házaként ismert Komenský utcai társasház 33 bérlője petíciójában az épület ablakainak és
bejárati ajtajának cseréjét kérte a várostól. A petícióra reagálva Juhász András
polgármester ez év elején tárgyalást
kezdeményezett a Teplo GGE társaság
vezérigazgatójával, Rudolf Pradlóval. A
megbeszélésen a részletek kidolgozásáról és a beruházás tervezett költségvetéséről esett szó.
A múlt évben a városi hivatal 9 beérkezett panaszt vett nyilvántartásba. Két
beadvány nem felelt meg a követelményeknek, a maradék 7 panaszból 6-ot
kiértékeltek, egy ügyben még folyik a
vizsgálat. A lakossági panaszok a városi
rendőrség volt parancsnokára, tagjára,
a városi könyvtár volt igazgatójára, az
épülő vízi erőműre, a főellenőrre, a volt
főellenőrre, a volt polgármesterre és a
közös községi hivatal dolgozójára irányultak.
(ik)
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Véradásból társasági esemény
Az utóbbi időben többször is foglalkoztunk a
városunkban szervezett ingyenes véradással,
főleg azért, mert örvendetesen megnőtt az
önkéntes véradók száma. Közülük is főleg a
fiatalok jeleskednek ezen a téren.
A zselízi véradók egyike, Jaroslav Šonkoľ a
Jánsky plakett gyémánt fokozatának viselője,
mivel több mint 90 adományozott vért. Egy
ideje az életmentésnek e formájáért városi
kitüntetéssel is jutalmazták.
Ahogy azt Jaroslav Šonkoľ elmondta, barátaival együtt már évtizedek óta rendszeresen
évente négy alkalommal ad vért. Testvére,
Michal, rekordszámú alkalommal, több
mint kilencvenszer adományozott vért. A
baráti társaságba tartozik Imrich Beszédes és
Pravoľub Červenák, akik több mint 70-szer
adtak vért. Ha ezt összeadjuk, csak ez a zselízi baráti társaság 320 esetben adományozott
életmentő folyadékot. Ha alkalmanként
fél liter vért számolunk személyenként, ők
négyen összesen 160 liter vért adtak. Ez önmagáért beszél. A többiről Jaroslav Šonkoľ
számolt be.
– Egész életemben, a szaktanintézet elvégzése
óta a nyugdíjba vonulásomig egyetlen munkahelyen dolgoztam, a lévai Agrostavban.
Kezdetben villanyszerelő voltam, majd gépész,
aztán a betonozó munkavezetője. Szabadidőmben sokat sétálok, a kertben dolgozom,
olvasok. Barátaimmal sportolni és időnként
sörözni is járunk.
Első alkalommal 1972-ben adtam vért. Sorkatonai szolgálatom idején társam súlyos
balesetet szenvedett, és gyors segítségre, vérre
volt szüksége. Tízen mentünk a kórházba, hogy
segítsünk, de csak hármunk vércsoportja volt
megfelelő. Akkor tudatosítottam, hogy milyen
értékes a vér. Azt hiszem, akkor megmentettük
a társam életét.
A nyolcvanas években kezdtem rendszeresen
vért adni. Barátaimmal megegyeztünk, hogy
közösen járunk majd véradásokra. Így kialakult egy társaság: dr. Beszédes, Červenák
mérnök, Michal bátyám és én.. Időnként
csatlakozik hozzánk Jozef bátyám, Paľo Líška
és Peťo Feješ.
Létezik olyan korhatár, ami után már nem
lehet vért adni?
– Régebben azt mondták nekünk, hogy a 60
éves korunkig adhatunk vért, később ez megváltozott. Jelenleg bárki, aki egészséges, adhat
vért. Addig járunk, amíg azt egészségi állapotunk megengedi. Örülünk, hogy szükség van a
vérünkre. Ezennel szeretnék biztatni másokat
is, hogy próbálják ki. Jó érzés, ha tudjuk, hogy
valakinek megmentjük az életét, ez buzdít bennünket. Háromhavonta megyünk vért adni,
ezt a cselekedetet egészségügyi megelőzésnek
is tekintjük, hiszen minden alkalommal megvizsgálnak bennünket.
Hogyan reagál a környezete arra, hogy
rendszeresen vért ad?
– Gyakran megkérdezik, hogy véradás után

nem vagyunk-e erőtlenek, bágyadtak? Eleinte
így volt, most már azonban nem.
Önök, véradók, tudnak egymásról itt Zselízen? Tudja pl. hogy Zselízen az önkéntes
véradók közül ki tartja a rekordot?
– Nem nagyon tudunk egymásról. Csak azokról tudunk, akikkel együtt járunk a véradásokra. Tudomásom szerint a bátyám adott
a legtöbbször vért. Ezt nem állíthatom száz
százalékos bizonyossággal, de feltételezem,
hogy ő a legtöbbször vért adományozó zselízi
lakos.
Pontos képet kapni a helyzetről azért
is nehéz, mert városunkban két létesítmény szervez véradásokat, a Szlovák
Vöröskereszt és a Nemzeti Transzfúziós
Állomás...
– ... mi pedig Érsekújvárba járunk vért adni.
Azelőtt Lévára jártunk. Még régebben pedig
Zselízen kezdtük, amíg működött a kórház,
oda jártunk. Lévára pedig
addig mentünk, amíg a transzfúziós állomást el nem kezdték
átépíteni. Akkor döntöttünk
úgy, hogy Újvárba fogunk
járni.
Tehát már évek óta oda járnak. Kialakultak új ismeretségek, barátságok?
– Vannak ismerősök, akikkel
rendszeresen találkozunk. Elbeszélgetünk, véradás után
úszni megyünk. A véradás
számunkra afféle társasági
esemény lett.
Előfordult olyan eset, hogy
rendkívüli
helyzetben
szólították fel önöket a
véradásra?
– Egyszer volt ilyen, kb. 2000ben. Egy nappal előtte hívtak,
hogy vérre van szükség, de sajnos a beteg a
vérátömlesztést nem érte meg.
Ennyi év után, amikor rendszeresen megtapasztalják azt az érzést, hogy valakinek
segítenek, megmentik az életét, még akkor
is, ha ez nem mindig lehetséges, megváltozott a véleménye az emberi élet, egészség
értékét illetően?
– Mindenképpen. Igen, jobban értékeljük.
Nagyobb figyelmet fordítunk magunkra,
egészségesen próbálunk élni. Rendszeresen
sportolunk, tulajdonképpen közösen azokkal,
akikkel véradásra is járunk. Minden kedden
lábteniszezünk.
Sokak szerint növekszik a véradók száma.
Így látják önök is?
– Érsekújvárban nem tapasztaltuk, hogy az
utóbbi időben megnőtt volna az érdeklődés az
önkéntes véradás iránt. De valószínűleg azért
nem vesszük észre, mert ott minden nap lehet
vért adni.
Mi a helyzet a véradó nőkkel?
Erre viszont felfigyeltünk, az utóbbi időben

egyre több nőt látunk a véradók között. A férfiak túlsúlya fokozatosan megszűnik. A nők is
elszántak. Örülünk nekik.
Zselízen mindenesetre növekszik a véradók száma, de sokan még határozatlanok. Mit tanácsolna nekik? Mit kell
leküzdeni ahhoz, hogy valakiből véradó
váljék?
– A kezdők talán attól félnek, hogy rosszul
lesznek, hogy a levett fél liter vér hiányozni
fog nekik. Úgy gondolom, hogy helyes életmóddal gond nélkül meg lehet vele birkózni.
Próbáltunk mi is támogatni, meggyőzni másokat, hogy járjanak velünk. Sokan jöttek is, és
mostanáig járnak, de néhányan elmaradoztak.
A magam nevében elmondhatom, hogy semmilyen negatívumot nem érzek a véradáskor,
sem pedig utána. Ellenkezőleg, és ezt a többiek
is megerősíthetik, az a jó érzés, hogy valakinek
segíthetünk, megéri. A mérlegelőknek azt üze-

nem, hogy ne féljenek. A véradás nem rémisztő,
ellenkezőleg, minden szempontból a pozitívumok vannak túlsúlyban.
Tavalyelőtt elismerésben részesült az
önkormányzat részéről, de ahogy ön is
említette, többen vannak, akik magasra
tették a mércét a véradásban. Bizonyos
számú véradás esetében jár a Jánskyérem adott fokozata, az önkormányzatok azonban csak keveseket értékelnek.
Hogyan látják ezt azok, akik nem kaptak
elismerést?
– Úgy gondolom, hogy minden véradó tiszteletet érdemel. A gyakori véradást Jánsky-emlékéremmel jutalmazzák, én pl. a 85-szörös
véradásért megkaptam a gyémánt fokozatot.
A következő szint a századik véradásért jár.
Ez úton szeretnék köszönetet mondani a
Szlovákiai Vöröskeresztnek és Zselíz városnak
a kitüntetésért és az ajándékokért, amelyeket
véradókként kaptunk.
Köszönöm a beszélgetést.
Levicky László
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Változások a hulladékgazdálkodásban

Március 8-án, kedden nyugdíjasaink szép délutánt töltöttek a nyugdíjasklub rendezvényén a városi könyvtárban,
ahol a nőnap alkalmából Juhász András polgármester
is köszöntötte őket. A klub tagjai ezúton is szeretnének
köszönetet mondani a városnak, hogy biztosítja számukra heti találkozóik színhelyét.
(msk)

Előkészületben a városháza hőszigetelése
A város pályázatot nyújt be a városi hivatal épületének hőszigetelésére. A képviselő-testület rendkívüli
időpontban, március 10-én megtartott 18. ülésén döntött erről. Az épület energiaszükségletének csökkentésére irányuló pályázat szerint a régi ablakok cseréjét, a
falak, a tetőtér és a pincefödém hőszigetelését magában foglaló beruházás összköltsége több mint 400 ezer
euró lesz. A testület jóváhagyta a pályázat beadását és a
város maximális önrészét, amelyet 20 646,15 euróban
határozott meg. Ezt követően jóváhagyta a Rákóczi
utcai bérlakásokban előírt lakbért, és az összes városi
bérházat érintően döntött a karbantartási alap képzéséről és a lakások üzemeltetői díjairól is.
(ik)

A 2016-os év néhány komoly változást hoz városunk hulladékgazdálkodásában. Néhány közülük az új, 2015/
79 sz. hulladékgazdálkodási törvény
változásaiból következik. Egy részük
közvetlenül a lakosságot is érinti, sőt,
egynéhánnyal már többen találkozhattak is. Az újévtől például immár nincs
lehetőség az apró építkezési hulladék
ingyenes elhelyezésére a gyűjtőudvaron. A múltban a város minden lakosa
1 köbméterig illetékmentesen elhelyezhette apró építkezési hulladékát.
„Ez évben további változásokat
vezetünk be városunk hulladékgazdálkodásában, elsősorban a közpénzek
hatékonyabb felhasználásának érdekében. Ez idáig három vállalattal volt
a városnak szerződése. Mostantól egyetlen vállalat végzi majd ezeket a szolgáltatásokat, egyetlen szerződés alapján. Ezek a szolgáltatások: a háztartási
hulladék elszállítása, az osztályozott
hulladék elszállítása, amelyet a családi
házakban zsákokba, a társasházak lakói
pedig nagy, 1100 literes konténerekbe
gyűjtenek, a nagyméretű hulladék, az
apró építkezési hulladék elszállítása,
valamint a szennyvíz elszállítása. Ettől
a változástól a hulladékgazdálkodás

A Rozina felé vezető út nem nyújt mostanában szép látványt. Az
illegális fakivágások nyomai mellett sok helyen látni szemetet,
amelyből gyorsan szemétdombok nőhetnek. Hogy ne képződjenek, a
városnak kell időben lépnie, és rendszeresen összeszednie a szemetet.
Főleg Rozinán élő közmunkások szedik össze a városrész mellett, kis
dombocskákat képezve az út mentén. Ezután már csak egy traktor
és üzemanyag kell, valamint megfizetni a sofőrt és a hulladék elhelyezését. És hogy kinek kell ezt megfizetnie? Háromszor találgathatnak...
(šh)

költségeinek jelentős csökkenését
várjuk” – mondta Kalló Béla, a városi
hivatal építésügyi és területfejlesztési
osztályának dolgozója. A város hulladékgazdálkodási kiadásai 2015-ben
csaknem elérték a 300 ezer eurót. Egy
lakosra átszámolva átlagosan 42,31
eurónyi költség esett, miközben a helyi hulladék-illetékből származó, egy
lakosra átszámított bevétel csupán
20,55 euró volt. A hulladék-illetékből
162 389 eurónyi bevétele volt tavaly
a városnak. Ez annyit jelent, hogy a
hulladék-felszámolási illetékből a város a hulladékgazdálkodásra fordított
kiadásainak csupán 54,1%-át tudta
fedezni.
„Az új törvény további módosítása,
hogy az osztályozott hulladék gyűjtésének kiadásai ez év július elsejétől
nem a várost fogják terhelni, mint
most, hanem egy jogosult szervezetet,
az ún. gyártók felelősségi szervezetét.
Vele a város szerződéses viszonyban
áll majd. Ennek köszönhetően még
inkább érvényes lesz az az elv, mely
szerint minél nagyobb arányú az
osztályozás, annál kisebbek a város
hulladékgazdálkodási költségei” – tette
hozzá Kalló Béla.
(ik)

A lakások napokon belül
megtelnek élettel

A Rákóczi utcai új bérházakban várhatóan napokon belül megkezdődhet az első bérlők költözése. Juhász András polgármestere
február végén arról tájékoztatott, hogy az Állami Lakásfejlesztési
Alap átutalta a hitelt a kivitelező Innovia K. számlájára. Ahogy
az Innovia divíziós igazgatója, Miroslav Laurinc elmondta, a közlekedési, építésügyi és régiófejlesztési minisztérium úgy állította fel a
feltételeket, hogy a tulajdonjog átruházása a lakásfejlesztési alapból
való kifizetés után megvalósulhasson. A kataszteri hivatalban való
bejegyzést követően utalja át a minisztérium a támogatás összegét.
A vagyonjog megszerzése után a város a bérlők rendelkezésére
bocsáthatja a lakásokat.
A bérlők kiválasztásáról a szociális
és egészségügyi bizottság döntött az elfogadott pontrendszer
alapján. A bizottság
elnöke, Ivan Pál arról
tájékoztatott, hogy a
lakások havi költsége várhatóan 115 és
185 euró között fog
várhatóan mozogni,
a rezsiköltségek 60 és
70 euró között lesznek.
A zselízi bérlakások építése a műszaki felszereltséggel együtt
1 780 091 euróba került. A költségeket a város két forrásból fedezte:
65%-át az Állami Lakásfejlesztési Alapból hitel formájában, 35%-át
pedig állami támogatásként.
(ik)
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Jóváhagyva a fejlesztési program
1→

tésére csoportosított át egy összeget. A
városi hivatal energiaigény-csökkentésének dokumentációja egy projektkiírás
pályázati anyagának része lesz. A módosítás az iskolai normatívák változását is
tartalmazta, ami azonban nem tartozik a
testület hatáskörébe. Képviselői kérdésre
Csicsman Diana elöljáró elmondta, hogy
a projektkiírás váratlanul korán jelent
meg, ezért gyorsan kellett reagálni. Juhász
András polgármester szerint a következő
időszakban további pályázati forrásokat is
megcéloz a város. Hozzátette, hogy bár a
tervdokumentációk kiadásai a lakosság által nem láthatók, és korábban maga is kritizálta elődjét a túlzott tervezési kiadásokért,
tudatában van annak, hogy tervdokumentáció nélkül nem lehet sikeresen pályázni.
A hivatalvezető írásban és szóban is
tájékoztatta a testületet a tavaly benyújtott panaszok és petíciók kiértékeléséről.
A testület tudomásul vette a beszámolót,
majd ezt követően a város kulturális életének tavalyi éves kiértékelését is. Ezzel
kapcsolatban Kepka Márk megjegyezte,
hogy a művelődési otthonban nincs elegendő számú megfelelő asztal, ami a nagyobb
rendezvényeken okoz gondot. Polka Pál, a
kulturális bizottság elnöke hozzátette, hogy
a hangtechnika sincs megfelelő állapotban. A
beszámolót pozitívan értékelte, és hasonlóan
vélekedett az idei évre tervezett kulturális
rendezvényekről szóló beszámolóról. Elsősorban a rendezvények megfelelő összetételét
és kiegyensúlyozottságát értékelte nagyra. Az
idén Zselízen megvalósuló országos Cse-

madok-fesztivál előkészületeiről Juhász
Sándor, Csicsman Diana és Juhász András
számolt be.
A testület megtárgyalta az Innovia K.
pénzügyi ajándékának elfogadására tett
javaslatot. Az építési és területfejlesztési
osztály vezetője, Gubík Emese arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a város többek
között olyan szerződést is kötött a Rákóczi
utcai új bérházak kivitelezőjével, amely
alapján pénzt kap ajándékba az épületek
közműveinek kiépítésére. „Mivel a közművek 109 091 eurós költséggel épültek ki,
és az erre a célra jóváhagyott költségvetés
75 980 euró volt, a fennmaradó részt 33 111
euró értékben a kivitelező pénzajándékából
fedezzük” – mondta az osztályvezető. A
testület jóváhagyta az ajándék elfogadását,
az előszerződés kiegészítését és magát az
ajándékozási szerződést is.
Ahogy a múltban már többször, ismét szó
volt a testületi ülésen egy ingatlanár-térkép
kidolgozásának szükségességéről. Ezúttal
egy Béke utcai telekeladási ügy kapcsán.
Egy ilyen dokumentum kidolgozását főleg
Martosy Péter szorgalmazza. Javaslatát
támogatta Nagy Géza alpolgármester is,
aki szerint így lehetne csökkenteni a telekeladásokkal kapcsolatos hosszadalmas
ügyintézést. Jelenleg háromszor szavaz a
testület az eladásokról. Ezt kettőre kellene
csökkenteni, és meg kellene gyorsítani az
egész eljárást. Határozatában a testület
feleslegessé nyilvánította a szóban forgó
telket, jóváhagyta eladását, az adásvételi
szerződést, és döntött az eladási szándék

A zselízi ravatalozó a napokban jelentős változásokon megy át. A hosszú évekig rossz műszaki
állapotban levő épületet, amely az utóbbi időben már be is ázott, március folyamán felújítják. Ahogy Nagy Géza polgármester-helyettes tájékoztatott, az objektum új tetőszerkezetet és
homlokzatot kap, de felújításon esik át a belső tér is, új ablakokat építenek be, és rendbehozzák
a szociális helyiségeket is. A munkálatok februárban kezdődtek, és március folyamán fejeződnek
be. A zselízi ravatalozó felújítását a kormányhivatal 25 ezer euróval támogatta.
(foto: ik)

nyilvánosságra hozataláról. A testület
tudomásul vette a város kötelezettségeinek és kintlévőségeinek kimutatását, valamint a lakbérhátralékok alakulásáról és
behajtásáról szóló beszámolót. Polka Pál
rámutatott egy vállalat esetére, amelynek
bérhátraléka az utóbbi időben jelentősen
megnőtt. A polgármester kijelentette, hogy
személyesen fog tárgyalni a cég képviselőjével a hátralék mielőbbi kiegyenlítéséről.
A gazdasági és szociális fejlesztési
program megvitatása során a képviselők a dokumentummal kapcsolatos több
témával is foglalkoztak: a kérdőívek
kitöltésével, geotermális forrással, a városközpontot elkerülő út nyomvonalával.
Főleg az utóbbi téma osztotta meg a képviselőket a Petőfi utca esetleges ilyen célú
kihasználásával kapcsolatban. A vitázókat
a polgármester nyugtatta meg, aki szerint a
kérdést szakemberekre kell bízni a közeljövőben kidolgozandó új városrendezési
terv keretében. Csenger Tibor tájékoztatta
kollégáit a kerékpárutak építésének tervezett stratégiájáról azzal kapcsolatban,
hogy ez a tevékenység szerepel a városi
fejlesztési programban is. Elmondta, hogy
kerékpárutas pályázati kiírásokat turisztikai útvonalakra ne várjunk, e téren a munkahelyre való beutazást szolgáló útvonalakat támogatják a következő időszakban.
Eszerint városunkban a központot az ipari
parkkal összekötő kerékpárútnak lenne
esélye támogatásra. A testület jóváhagyta
a fejlesztési dokumentumot, és határozott
folyamatos aktualizálásáról is.
A közérdekvédelmi bizottság elnöke,
Ivan Pál beszámolt a bizottság üléséről egy
lakossági beadvánnyal kapcsolatban. A beadvány tárgya Juhász András polgármester
tevékenységének kivizsgálása volt, különös
tekintettel arra, hogy időben befejezte-e
vállalatában az ügyvezetői tevékenységet.
Miután nem igazolódott be a közérdekvédelmi alkotmánytörvény megsértése, a
testület tudomásul vette a bizottságnak a
vizsgálat berekesztésére tett javaslatát, és
határozott a vizsgálat befejezéséről.
Csenger Tibor az interpellációk keretében javasolta, hogy a város ellenőrizze
a Posta utca állapotát, amely a posta
környékén rohamosan romlik. Ugyancsak
javasolta a háziállatok tartását szabályozó
rendelet időszerűsítését és betartását. A
polgármester megjegyezte, hogy a városi
rendeletek egy része nincs összhangban az
érvényes jogalkotással, ezért fokozatosan
felülvizsgálják és aktualizálják őket. Az általános vitában szó volt a városi támogatási rendszerről, a temetőkről és a városban
tervezett kulturális rendezvényekről. Az
ülést a polgármester mindössze 3 órányi
tárgyalás után rekesztette be.
(ik)
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Örülünk, hogy szükség van a vérünkre. Ezennel szeretnék biztatni másokat is, hogy próbálják ki. Jó érzés, ha tudjuk, hogy valakinek
megmentjük az életét, ez buzdít bennünket.
(Bővebben a 4. oldalon.)

Februári önkormányzati ülés

Jóváhagyva a
fejlesztési program
A városi képviselő-testület február 25-én
tanácskozott 17. rendes ülésén a városi
hivatal esketőtermében. Ahogy az utóbbi
időben többször is, ismét hatékony tanácskozás folyt, a képviselők tárgyilagosan közelítették meg az előterjesztéseket,
és ennek köszönhetően rövid idő alatt
jutottak a tanácskozás végéhez.
Egy korábbi ülésen elhangzott képviselői
javaslatnak eleget téve a testület az ülés
elején tárgyalta a városi rendőrséggel
kapcsolatos ügyeket. Ezúttal a tevékenységről szóló beszámoló mellett, amelyet a
plénum tudomásul vett, terítéken volt az
új rendőrparancsnok kinevezésének ügye
is. A képviselő-testület a városi rendőrség
eddigi járőrét, Roland Hanzót nevezte ki
a városi rendfenntartó testület élére.
A határozatok teljesítéséről és az interpellációs hozzászólások megválaszolásáról szóló beszámoló során az építési
és területfejlesztési osztály vezetője
képviselői kérdésre tájékoztatott a magyar tannyelvű alapiskola területét a
szolgáltatások házával összekötő közút
kialakításának előkészületeiről. A beszámolót, majd a főellenőr tevékenységének
éves jelentését a testület tudomásul vette. Jóváhagyta az iskolai beiratkozásról
szóló, 2016/1 sz. és az óvodai felvételről szóló, 2016/2 sz. általános érvényű
rendeletet. Tudomásul vette az idei évi
költségvetés első módosításáról szóló
tájékoztatót. Monika Tomeková, a városi
hivatal pénzügyi osztályának vezetője
tájékoztatta a jelenlevőket a módosítás
lényegéről. A költségvetési szabályzat
szerint a polgármester jogosult bizonyos,
korlátozott összegű átcsoportosításokról
dönteni a költségvetés keretében. Az 1.
módosításban ezt a jogát érvényesítette,
amikor egy tervdokumentáció elkészí→2

A város hulladékgazdálkodási kiadásai 2015-ben csaknem elérték a 300
ezer eurót. Egy lakosra átszámolva ez
átlagosan 42,31 eurónyi költség esett,
miközben a helyi hulladék-illetékből
származó, egy lakosra átszámított bevétel csupán 20,55 euró volt.
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ára: 0,35 euró

Ismét
kevesebben
vagyunk.
Az
utóbbi négy évben több mint 150-zal
csökkent a lakosok száma. 2012-ben
7184-en rendelkeztek Zselízen állandó
lakhellyel, egy évvel később már csak
7149-en, tavalyelőtt már csak 7088 volt
a lakosok száma, 2015 végén pedig 7019
lakosa volt városunknak.
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A választásokat a Smer nyerte,
Zselízen a Híd győzött
Március elején parlamenti választásokat tartottak Szlovákiában. Zselízen nyolc választókörzetben az 5894 választásra jogosult lakos közül 3167 választópolgár ment el
szavazni. Ők személyesen 3158 borítékot adtak le, hét borítékot külföldről postáztak.
Városunkban a részvételi arány 53,73% volt, ami az országos átlag alatt maradt. A zselízi
választópolgárok 3114 érvényes szavazatot adtak le.
Zselízen a Most–Híd élvezte a választók legnagyobb támogatását, a zselíziek 25,46% adta
le rájuk a voksát. Szorosan mögöttük az MKP végzett, amely 24,24%-ot ért el városunkban,
a harmadik helyen pedig a Smer–SD végzett 15,89%-os eredménnyel. Amennyiben a parlamentbe jutást csupán a Zselízen elért eredmények határoznák meg, két további párt jutott
volna be: az OĽaNO–Nova 7,03%-os támogatottsággal és az SaS 5,74%-os eredménnyel.
Szorosan a bejutási határ alatt maradt volna Boris Kollár Sme rodina pártja 4,65%-kal.
Nyitra megyében a választási részvétel 57,98% volt, tehát magasabb, mint a Lévai választási körzetben (56,61%) és Zselízen, de alacsonyabb, mint az országos, 59,82%-os országos
átlag.
A parlamenti választások győztese a Smer–SD lett 28,28%-os eredménnyel. A nemzetgyűlésbe további hét politikai szubjektum jutott be: SaS (12,10%), OĽaNO–Nova (11,02%),
SNS (8,64%), ĽS Naše Slovensko (8,04%), Sme rodina – Boris Kollár (6,62%), Most – Híd
(6,50%), #Sieť (5,60%).
(ik, foto: sa)

