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Mesto potrebuje v kraji silnejšie zastúpenie

Aktualizácia
územného plánu
schválená

Jedným z ťažiskových bodov rokovania 37.
zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ)
v Želiezovciach bolo schválenie zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta. Schválenie aktualizácie územného plánu otvára
cestu k ďalším etapám príprav výstavby
obchodného centra na Mierovej ulici. Keďže zmenu územnoplánovacej dokumentácie
mesta si vyžiadala táto pripravovaná investícia, zafinancoval ju investor, spoločnosť
KLM real estate. Na schôdzi odznelo: keďže
aktualizácia ÚP sa vykonáva raz za niekoľko
rokov, spoločnosť súhlasila s tým, aby mesto
vykonalo v dokumentácii aj ďalšie potrebné
zmeny. Predstaviteľ investora zaktualizoval
harmonogram príprav a výstavby objektu
v centre mesta. Podľa pôvodných plánov sa
výstavba mala začať už v septembri, keďže
však územný plán bol prijatý až koncom
tohto mesiaca, v realizácii nastane posun.
Po nadobudnutí právoplatnosti strategického dokumentu mesta môže stavebný
úrad vydať územné rozhodnutie a následne
po ďalších krokoch stavebné povolenie.
Všetky tieto úkony majú svoje zákonné
termíny. Predstaviteľ investora preto počíta
so začatím práce začiatkom budúceho roka
a otvorením obchodného centra do 6 - 7
mesiacov. MsZ zobralo na vedomie návrh
ÚP – zmien a doplnkov č. 6, správu o prerokovaní, stanovisko OÚ Nitra, schválilo ho
a ako VZN č. 7/2017 schválilo aj jeho záväznú časť. V uznesení zároveň zrušilo záväznú
časť územného plánu centrálnej mestskej
zóny, schválenú v r. 2008.
Na základe pripomienky prokurátora
schválilo zmenu pôvodného znenia VZN
č. 1/2012 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia. Popri písomnej odpovedi náčelníka mestskej polície na interpelačný
príspevok Pavla Polku odpovedal ústne aj
primátor Ondrej Juhász. Zhrnul udalosti
na pôde MsP, pričom spomenul rozšírenie
kamerového systému o 15 kamier v prípade
úspešnosti podaného projektu. Skonštatoval, že na také mesto je 5-členná mestská
polícia primeraná, navyše ju posilňujú dve
pracovníčky pôsobiace pred obrazovkami
→2

Na začiatku školského roka 2017-18 na
Gymnáziu Želiezovce nebol otvorený prvý
ročník a druhý ročník bol rozpustený. Dôvodom bol nízky počet prihlásených žiakov. V prípade, že sa v budúcom školskom
roku neprihlási adekvátny počet žiakov a
prvý ročník nebude otvorený, hrozí škole
zánik.
O reakciu na vzniknutú situáciu sme požiadali primátora mesta Ondreja Juhásza:
- Nie je to dobrá správa. Práve v čase, keď
sa snažíme o zastavenie úpadku mesta a
naštartovanie jeho rozvoja, keď popri riešení
mnohých problémov zaznamenávame aj
úspechy, veľmi nerád som sa o tom dopočul.
Napriek tomu, že je nádej na odvrátenie
toho najhoršieho, predsa sa hovorí o dôsledkoch, ktoré by nastali v prípade, že
by v meste zanikla jedna z dvoch stredných škôl. Postupný úbytok inteligencie
- stredoškolských učiteľov, časť mládeže
by v meste trávila menej času, čo by postihlo služby...
- Tých dôsledkov by sa postupne vynorilo
omnoho viac. Najväčším problémom je

však to, že mesto
nie je zriaďovateľom gymnázií,
takže na situáciu
nemá
takmer
žiadny dosah.
Zriaďovateľom
oboch gymnázií
je Nitriansky samosprávny kraj...
- Áno. Mňa však aj
na tomto probléme
znepokojila jedna
vec: Táto situácia nevznikla teraz, zrazu. Postupne sa vyvíjala niekoľko rokov. A my sme ju
nevnímali. To znamená, že nemáme informácie o tom, čo sa deje v kraji.
To, že má gymnázium málo žiakov, je niečím
spôsobené. Vieme, aká je situácia so všeobecným vzdelávaním na Slovensku. Ale ak sa
počas niekoľkých rokov tak dramaticky zníži
počet záujemcov o štúdium na škole, treba si
klásť otázky, či to nie je tým, že škola je málo
atraktívna, málo kvalitná a či sa dostatočne
zviditeľňuje. Poznáme mnoho príkladov, ako
→2

Kaštieľ Esterházyovcov bol po dlhých desaťročiach opäť plný ľudí. V polovici septembra sa tam
uskutočnil koncert sláčikového komorného orchestra Little Symphony zo Štúrova. Pri tejto
príležitosti si početná skupina návštevníkov pozrela nielen obnovené priestory kaštieľa, ale aj
átrium, ktoré plánuje mesto zrekonštruovať v budúcom roku. Zámer sa stretol s jednoznačne
pozitívnym ohlasom návštevníkov.
(foto: ik)
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monitorovacieho systému. V prípade úspešnosti projektu by sa ich počet mohol zvýšiť,
dodal primátor. Interpelujúci poslanec vyjadril spokojnosť s odpoveďou, pričom však
spomenul niekoľko zásad, ktorých by sa MsP
mala v budúcnosti držať, napríklad aby sa
jej príslušníci nevyjadrovali k mestskej politike alebo aby sa nestalo, že v deň konania
významnejšieho podujatia v meste by nikto
z policajtov nebol v službe. Zastupiteľstvo
zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení a riešenia interpelačných príspevkov a následne aj správu o augustovej
činnosti MsP.
Poslanci súhlasili s odpísaním nedobytných
pohľadávok z rokov 2003-2007 voči už neexistujúcej spoločnosti a zobrali na vedomie
správu a pohľadávkach, v prípade ktorých
sa upustilo od vymáhania v minulom roku.

Schválili zámer predaja parcely vo Veľkom
Dvore Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a zámer predaja pozemku s rozlohou
38 m2 spoločnosti SymarTech z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Na základe
správy o súťažných návrhoch na prenájom
mestských nebytových priestorov schválili
prenájom priestoru v budove na Mierovej 8.
Širšiu polemiku vyvolala žiadosť ZŠ s VJM
o finančné prostriedky na nákup inventára
do školskej jedálne. Spôsob, že na zasadnutie
MsZ sa doručí niekoľkoriadková žiadosť týždeň pred konaním v očakávaní, že jej bude
vyhovené, nie je podľa poslancov v poriadku.
Ekonómka mesta vyhlásila, že priestor na
prípadné uspokojenie žiadosti v tohtoročnom rozpočte nevidí. Primátor poznamenal, že pri organizovaní veľkých mestských
podujatí je často problém so stravovaním

a priestor na zlepšenie vidí najmä vo využití
školských jedální. Zároveň sa vyslovil za to,
aby pri schvaľovaní rozpočtu na r. 2018 si
poslanci prešli osobne všetky mestské objekty a tak sa oboznámili s ich stavom. Žiadosť
zobralo MsZ na vedomie.
Pri predstavení ponuky voľnčasových aktivít,
ktoré po zrušení CVČ zabezpečuje mesto, sa
viacerí poslanci pýtali, prečo sa neuskutočňuje koncepcia prezentovaná na pôde MsZ
na jar tohto roka. Podľa primátora je na začiatku ešte skoro hodnotiť, navyše aktuálna
ponuka bola odpoveďou na dopyt verejnosti.
Dôležité je, vyhlásil primátor, aby boli voľnočasové aktivity zabezpečené 12 mesiacov
v roku, lacnejšie ako doteraz a v prípade dopytu dostupné pre všetky vekové kategórie.
Poslanci zobrali na vedomie aj správu o zmene organizačnej štruktúry MsÚ.
(ik)

Mesto potrebuje v kraji silnejšie zastúpenie

1→

školy bojujú o žiakov, ako sa snažia ponúkať
aj akúsi pridanú hodnotu, či už ako súčasť
štúdia alebo popri štúdiu. Možno by škole
dokázalo v niečom pomôcť aj mesto. Nie sme
to však schopní posúdiť, pretože nemáme
informácie. Je pochopiteľné, že vedenie školy
komunikuje najmä so svojím zriaďovateľom
a nie s nami.
Ak by sa stalo, že by gymnázium zaniklo, postihlo by to mesto. Mesto má preto záujem na
zachovaní školy. Má však záujem na zacho-

V diskusii najmä
o doprave
V diskusii 37. zasadnutia MsZ sa prítomní
v najväčšej miere venovali problémom spojeným s nárastom nákladnej dopravy cez
mesto. Podľa Gézu Nagya by samospráva
v spolupráci s okolitými obcami a mestami
mala iniciovať preloženie štátnej cesty mimo
obývané územie. Je to síce beh na dlhé trate,
prízvukoval, ak s tým však nezačneme teraz,
nikto to za nás neurobí.
Obyvateľka prihlásená do diskusie tlmočila spokojnosť obyvateľov s tým, že mesto
prevzalo správu cintorínov, ako aj potreby
Mikulčanov a ich miestneho občianskeho
združenia. Diskutujúci sa opäť dotkli témy
znečistenia z komína kotolne v Čínskej štvrti. Primátor informoval prítomných o tom,
že správca – Teplo GGE bude v blízkej budúcnosti prehodnocovať zmenu palivovej
základne centrálnej kotolne. Ďalšia diskutujúca sa vrátila k otázke školstva a porovnala stav budov oboch škôl a ich vybavenia.
Primátor poznamenal, že v budúcom roku
sa mesto zameria na rekonštrukciu strešnej
konštrukcie ZŠ s VJM.
(ik)

vaní školy jej zriaďovateľ - kraj? Mám o tom
pochybnosti. Pritom zriaďovateľom školy nie je
mesto, ale kraj...
Vidíte nejaké riešenie?
- Jedno riešenie sa aktuálne ponúka. Na to, aby
rozhodnutia NSK reflektovali záujmy mesta,
je potrebné, aby malo mesto v kraji silnejšie
zastúpenie. Nejde len o počet poslancov, ale
najmä o to, aby to boli poslanci, ktorí skutočne
presadzujú záujmy mesta. Práve toto nám v
súčasnosti chýba. Či ide o ten nárast kamiónovej dopravy, pôsobenie inštitúcií, ktorých
zriaďovateľom je NSK a mnohé iné problémy.
To je však na voličoch...
Dozvedeli sme sa, že ste jedným z nezávislých kandidátov na poslanca...

- Určité veci chcem zmeniť k lepšiemu, preto
som sa rozhodol pre kandidatúru. Ako primátor mesta mám prehľad o problémoch obcí a
miest v regióne, aj o možnostiach ich riešenia.
Ak dostanem dôveru, chcem preniesť požiadavky obyvateľov a predstaviteľov tohto regiónu do
zastupiteľstva samosprávneho kraja a priblížiť
tak rozhodovanie v Nitre k obyčajným ľuďom.
Vo svojej činnosti sa chcem zamerať najmä na
problematiku školstva a dopravnej infraštruktúry, lebo v týchto oblastiach sa ukazujú najväčšie
problémy.
Ďakujeme za rozhovor.
(r)
(Situácii na oboch želiezovských gymnáziách sa budeme venovať v budúcom čísle
našich novín.)

10. ročník Takí sme a IX. Pohronská verbovačka

Podobne, ako po iné roky, ani 10. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Takí sme neobišiel naše mesto. A opäť bola jeho súčasťou známa Pohronská verbovačka. Začalo sa to slávnostnou
recepciou v obradnej sále MsÚ, kde primátor Ondrej Juhász privítal zástupcov jednotlivých súborov
a potom spoločne s riaditeľkou Regionálneho osvetového strediska v Leviciach Alžbetou Sádovskou a
na tento účel pripravenou tortou oslávili 10 výročie festivalu.
Program sa začal krojovaným sprievodom mestom až na Námestie sv. Jakuba, kde bolo postavené
pódium. Samotná verbovačka bola tentoraz iná než po iné roky. „Chlapci z jednotlivých súborov boli
väčšinou príliš mladí na to, aby mohli byť odvedení na vojnu, okrem toho zvyky Srbov a Bulharov sú v
tomto smere odlišné. Preto sme do programu namiesto samotnej verbovačky vložili ukážky ľudových zvykov
jednotlivých národov súvisiacich s verbovaním
do armády,“ povedal nám Alexander Juhász.
Tí, ktorí sa rozhodli sobotný podvečer stráviť na námestí, mohli si okrem malého trhu
ľudovo-umeleckých výrobkov pozrieť vystúpenia srbských súborov KUD Slobodan
Rumenka a KUD Elektroporcelan, bulharského súboru Nashencheta, budapeštianskeho Kisbihari Táncegyüttes a domácich
súborov Apró Kincső a Kincső. V programe
účinkovali chodci na chodúľoch Szárnyas
Sárkányok a v úlohe husárskeho kaprála
Zoltán Juhász z Budapešti.
(šh)
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Upratujú parkoviská
Pre docielenie čistejšieho prostredia a menšej prašnosti na sídliskách sa mesto rozhodlo
dvakrát do roka strojovo vyčistiť parkoviská so
spevnenými plochami. Pred zimnou údržbou
bolo vyčistené parkoviská na sídlisku na Mierovej ulici, Ulici Ľ. Štúra a Rákócziho ulici. Pokračuje sa na Jilemnického, Hronskej a Poštovej
ulici.
„Počas čistenia musia byť miesta prístupné, bez
zaparkovaných aut. Riešime to lístkami vylepenými 2-3 dni pred čistením. Väčšinou nám
obyvatelia vychádzajú v ústrety, za čo sme im
vďační, a prosím ich, aby aj naďalej boli súčinní,“
povedal nám vedúci oddelenia správy majetku a
služieb MsÚ Peter Haris.
(šh)

Niektoré nevkusné objekty
by mali zmiznúť
Skrášľovanie mesta pokračovalo v lete
rekonštrukciou chodníka na južnej strane
Námestia sv. Jakuba. Mesto tým pokročilo
o krok ďalej v procese deklarovanej
rekonštrukcie celého námestia, ktorá sa
začala budovaním oddychovej zóny a
rekonštrukciou chodníkov na jeho severnej
strane. Ďalšou etapou obnovy centrálnej
lokality mesta má byť vybudovanie
zavlažovacej sústavy mestskej zelene a
obnova ústrednej časti námestia.
„Postupne dobudovávame oddychové zóny –
najmä detské ihriská,” hovorí primátor Ondrej
Juhász o snahách samosprávy o skrášľovanie
mesta. „Nedávno sme dokončili detské ihrisko
pri námestí, v ďalšom období postavíme ďalšie
v spolupráci so spoločnosťou KLM, investorom
pripravovaného obchodného centra na
Mierovej ulici. Pracujeme aj na dobudovaní

prvkov existujúceho destského ihriska na
Adyho ulici, kde vybudujeme altánok a ďalšie
elementy. Chceli by sme umiestniť detské
ihrisko aj v parku, samozrejme vhodne zvolené,
z drevených prvkov. Malo by sa to realizovať
v rámci práve pripravovaného projektu
revitalizácie parku,” predstavuje primátor
ďalšie zámery mesta.
Vzhľad mesta sa neupravuje len budovaním
vkusných elementov, ale aj odstraňovaním
tých menej pekných. Podľa vyjadrenia jeho
vedúcich predstaviteľov chce mesto donútiť
vlastníkov bývalého bitúnka a vinárskych
závodov, aby torzá týchto objektov v čo
najkratšom čase odstránili. Rovnaký prístup
uplatní aj voči sebe v prípade objektu
bývalého azylového domu alebo útulku.
Budovu vo svojom vlastníctve plánuje
v budúcom roku odstrániť a vytvoriť na

Vykurovanie efektívnejšie
V septembri boli v budove Domu služieb
na radiátory namontované termoregulačné
ventily, vďaka čomu budú môcť nájomníci
nebytových priestorov v zimných mesiacoch
efektívne regulovať teplotu v miestnostiach.
Ako nám povedal vedúci oddelenia správy
mestského majetku a služieb MsÚ Peter
Haris, mesto tak reagovalo na sťažnosti z
minulého obdobia týkajúce sa prekurovania
budovy či dokonca regulovanie teploty v
miestnostiach otváraním okien. Očakávaným výsledkom bude zníženie nákladov na
vykurovanie budovy.
(šh)
Železničnej ulici atraktívny pozemok.
Využitie môže celkom skoro nájsť aj vyššie
spomínaná lokalita bitúnku pri Hrone,
o ktorú sa už vraj zaujímal potenciálny
investor v súvislosti s budovaním športovooddychovej zóny pri rieke.
(ik)

Volebný program sa napĺňa
„Postavil som si skromný volebný program
a ten sa i darí postupne napĺňať,“ zhrnul
situáciu v oblasti rozvoja jednotlivých
oblastí samosprávy v tomto volebnom
období primátor Ondrej Juhász. Ako si pamätáme, jeho návrhy a plány sa aj v začiatkoch volebného obdobia držali pri zemi.
Aj, ale nielen preto, sa ich darí vo veľkej
miere napĺňať.

Trochu si zrekapitulujme sľuby, resp.
rozvojové plány Ondreja Juhásza, ktoré

načrtol v predvolebnom období aj na
stránkach našich novín, keď sme dali príležitosť všetkým kandidátom na primátora
v krátkosti predstaviť svoj program. Medzi
niekoľko priorít vtedy zaradil budovanie detských ihrísk a oddychových zón,
rozšírenie kapacitných možností materských škôl, rekonštrukciu domu smútku,
podporu miestnych športových klubov,
reorganizáciu MsÚ a pravidelné stretnutia
s občanmi. V takmer všetkých oblastiach
boli zaznamenané určité výsledky. Budujú
a obnovujú sa detské ihriská, pribúdajú
lavičky a oddychové zóny pre dospelých,
často aj v areáloch týchto ihrísk. Na rozšírenie kapacít MŠ v Mikule bol podaný projekt, čaká sa na jeho vyhodnotenie. Mesto
aktuálne pracuje na príprave rekonštrukcie
budovy ZUŠ a CVČ, kam by mala byť presťahovaná MŠ na Ul. SNP 9, zároveň sa pripravuje sťahovanie MŠ s VJM do bývalej
budovy gymnázia na Komenského ulici,
ktorú odkúpila reformovaná cirkev. Pod-

pora športu sa okrem iných prejavila aj vo
vyčlenení prostriedkov na rekonštrukciu
štadióna, čiastočnej rekonštukcii telocvične T18 a prípravy projektov na čerpanie
nenávratného finančného príspevku na
celkovú rekonštrukciu objektu.
K ústredným témam volebného programu
primátora patrilo vytváranie pracovných
príležitostí, a to prostredníctvom rozvoja
priemyselného parku aj podpory podnikateľských subjektov, ktoré pracovné miesta
môžu vytvárať. Medzi priority patrila aj
výstavba bytov, ktorú súčasný primátor
plánoval realizovať prostredníctvom úveru
zo Štátneho fondu rozvoja bývania, hypotekárnymi úvermi, eurofondov a vytvorením
vhodnej lokality na výstavbu rodinných
domov. Aktivity vo všetkých týchto oblastiach boli z veľkej časti realizované alebo
naštartované, aj keď situácia, ako aj pohľad
primátora na ňu sa za tri roky zmenili.
„Pri zostavovaní svojho volebného programu
som vychádzal z toho, že jedným z kľúčo→5
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Na našom meste mi záleží
Ekonómka, vedúca oddelenia Metského úradu, ktorá vo voľbách primátora dosiahla 2.
miesto. Na neekonomický prístup bývalého
primátora zareagovala odchodom z MsÚ,
aby sa po ďalších voľbách popri novom primátorovi vrátila ako poslankyňa Mestského
zastupiteľstva. Ing. Marianna Šedivá
Vaša životná púť sa začala v Želiezovciach?
- Áno. V Želiezovciach som sa v roku 1970
narodila a tu som skončila základnú školu.
Stredoškolské štúdium som absolvovala
v Bratislave na Gymnáziu Ladislava
Novomeského a následne som pokračovala
v štúdiu na Vysokej škole ekonomickej v
Bratislave (dnes Ekonomická univerzita)
Čím ste sa v detstve túžili stať?
- Myslím si, že každú chvíľu niečím iným, ale
v podstate ma dosť dlhú dobu lákalo učiteľstvo.
Keďže pochádzam z rodiny, ktorá celý svoj život
zasvätila poľnohospodárstvu, rozhodnutie
študovať ekonomiku poľnohospodárstva prišlo
akosi spontánne. Štúdium som však ukončila
na fakulte podnikového manažmentu už
uvedenej vysokej školy, pretože počas štúdia
na základe udalosti novembra 1989 došlo k
zmene študijných odborov a začali sme sa
vzdelávať v oblasti manažmentu.
Čo ste robili po skončení štúdia?
- Promovaná som bola 1. júla 1992 a 13.
júla 1992 som nastupovala na finančné
oddelenie Mestského úradu v Želiezovciach
ako referent miestnych daní. K 1. 1. 1993
nadobudol platnosť zákon o novej daňovej
sústave Slovenskej republiky. Vtedajší
primátor Ladislav Dobrovický vychádzajúc
zo zmeny legislatívy vytvoril oddelenie daní
a poplatkov. Stala som sa jeho vedúcou,
pričom hlavnou úlohou oddelenia bolo
aplikovanie jednotlivých ustanovení zákona
týkajúcich sa správy daní obce v praxi.
Aká bola vtedy atmosféra na Mestskom
úrade?
- Myslím si, že podstatne pokojnejšia, než
to bolo po jeho odchode resp. ako je to dnes.
Ladislav Dobrovický mal ako primátor
výhodu v tom, že mal skúsenosti z fungovania
samosprávy, bol
prístupný
odborným
diskusiám, mal prehľad vo financiách.
Potom sa to začalo meniť?
- Ďalším primátorom bol Géza Nagy. Jeho
pôsobenie na tomto poste v nádeji na zlepšenie situácie na pôde Mestského úradu ako aj
v celom meste bolo ukončené po 8 rokoch, keď
bol zvolený Pavel Bakonyi. Za jeho pôsobenia
došlo k organizačným zmenám ako napríklad
spojenie oddelenia daní a oddelenia ekonomiky do jedného oddelenia, ktoré som zastrešovala. Na tomto poste som pôsobila až do
druhého volebného obdobia primátora Pavla
Bakonyiho. Vieme, aká vládla vtedy situácia
a aké tlaky boli vyvíjané na jednotlivých zamestnancov. Situácia sa vyhrotila až natoľko,
že som dobrovoľne podala výpoveď a odišla

som z MsÚ.
Vedeli ste, kam pôjdete?
- Nie. Asi dva-tri mesiace som bola doma, potom som nastúpila na Obecný úrad v Čate, kde
som mala na starosti miestne dane. Momentálne som zamestnancom Finančného riaditeľstva
SR ako hlavný radca – exekútor.
V roku 2006 ste kandidovali na post primátora mesta s veľmi slušným výsledkom...
- Nevyšlo to. Možno nebola tá správna
konštelácia hviezd, ako sa hovorí, resp. nebola
politická vôľa a presvedčenie občanov, aby
na tak významný pôst mesta zvolili ženu.
V podstate som bola s výsledkom spokojná,
pretože som kandidovala po prvýkrát
a z 9 kandidátov som skončila druhá.
Zamestnanci MsÚ sú s komunálnou
politikou spätí, nehovoriac o vedúcich
oddelení, možno dokonca povedať, že sú
jej súčasťou. Kedy vás však začala zaujímať
až tak, že ste uvažovali o kandidatúre?
- Určite to bolo už vtedy, keď som bola
vedúcou oddelenia. V každom období bolo
zopár poslancov, ktorí presadzovali vlastné
záujmy pred záujmami občanov a správneho
smerovania nášho mesta bez toho, aby
rešpektovali naše odborné stanoviská.
V mnohých prípadoch bolo veľmi tažké
vysvetliť, že legislatíva platná pre samosprávu
je veľkým špecifikom, a niektoré kroky pre
dosiahnutie cieľa sa jednoducho musia
zrealizovať. A navyše, ak ste si dovolili
prezentovať
vlastný
názor
podopretý
legislatívou, ktorý však nekorešpondoval s
predstavami jednotlivcov, boli ste v nemilosti.
V novembri 2014 ste v komunálnych
voľbách získali 653 hlasov, čím ste sa bezpečne stali poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach. Na zasadnutiach
ste sedávali aj predtým, teraz ste sa však
ocitli na tej druhej strane. Aké to je?
- Ja s našim mestom a jeho komunálnou
politikou žijem v podstate už od skončenia
školy. Počas rokov pôsobenia na MsÚ som
získala mnoho odborných poznatkov a skúseností z fungovania jednotlivých oddelení a
práce kolegov. A keď sa niečo pýtam, tak viem,
prečo sa to pýtam a čakám aj relevantné odpovede. Všetci vieme, aká je dnes situácia vo
všeobecnosti, demokracia nám priniesla nielen
možnosť prezentovať svoje názory, ale na druhej strane aj obavu pred stratou zamestnania.
Nesmierne si vážim prácu zamestnancov MsÚ,
lebo viem, aká je náročná. Ak má samospráva
správne fungovať a rozvoj mesta napredovať,
je potrebné byť obklopený ľudmi s patričným
vzdelaním, skúsenosťami a zápalom pre svoju
prácu. Byť poslancom nie je vôbec o zastávaní
verejnej funkcie, ide podľa môjho názoru o
poslanie, pretože sme volení občanmi, zodpovedáme sa občanom, ktorí nám dali mandát.
Už ako vedúca oddelenia ste boli známa
svojou ráznosťou. Vaše vystúpenia ako poslankyne bývajú občas dosť tvrdé...

- Pre niekoho to možno vyznieva tvrdo, ale
myslím si, že ide o relevantné otázky, na ktoré očakávam pravdivé odpovede. Niekedy sa
cítim, ako ten posledný mohykán, ktorému tu
ešte ide o princíp.
Čo konkrétne vám prekáža?
- Následnosť krokov, spôsob spracovania
niektorých materiálov, resp. údajov v nich uvedených, vysvetľovanie zámerov „nekompetentnými“ osobami . A teraz sa budem opakovať:
Samospráva je špecifikum, ktoré treba rešpektovať. Je to tak dané legislatívou, ktorú musíme
rešpektovať, dodržiavať a nemôžeme si z nej
robiť trhací kalendár. Dá sa docieliť všetko, čo
si človek zaumieni, len niektoré veci potrebujú
čas a možno dva-tri kroky navyše.
V čom je podľa vás problém?
- V komunikácii! Zlyháva komunikácia na
každej úrovni. Deje sa to v celej republike.
Niektorí nie sú schopní prijať názor toho
druhého, ak sa nestotožňuje s tým jeho názorom. A to je veľmi zle.

Spomínali ste, že ten stav vládne v celej
republike. Ako by ste to nazvali?
- Súčasný stav? Anarchia je silné slovo, ale dalo
by sa to tak nazvať. Kto je pri moci, robí si
čo chce a je mu jedno, čo sa deje s ostatnými.
Každý si presadzuje vlastné záujmy a druhého
si všimne až vtedy, keď ho potrebuje. Jasným
prejavom toho sú predvolebné kampane.
Čím to podľa vás je?
- Sila moci je veľká a nie každý charakterovo
zvládne svoju novú pozíciu. Ľahko sa zabúda
na to, že bez ostatných ľudí sme ničím. Tak, ako
človek potrebuje pre život rodinu, priateľov, potrebuje aj tých ostatných okolo seba. Darmo
by niekto chcel kandidovať na poslanca alebo
primátora, ak ľudia nepoznajú jeho prácu, jeho
vlastnosti, nezakrúžkujú ho.
Čo by sa podľa vás malo zmeniť v našom
meste, aby to fungovalo lepšie?
- Opäť sa budem opakovať. Komunikácia! Vy-
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kričme si veci, pobúchajme po stole, nemusíme
sa mať radi, ale majme úctu jeden k druhému.
Každý z nás rozumie niečomu inému. Ani ja
všetkému nerozumiem, vtedy nech mi je dovolené sa laicky opýtať,
Bývalý primátor bol kritizovaný za to, že
pripravoval veľa projektov, z ktorých mnohé
boli nerealizovateľné. Súčasný primátor sa
sústreďuje na realizovateľné veci a v meste
je to vidno...
- Áno. A ľudia sú spokojní, lebo vidia, že sa niečo
deje, ale... Predchádzajúci primátor si vybíjal
energiu, ako uvádzate, na mnohých nerealizovateľných projektoch, nemienim ho týmto ospravedlňovať, ale on bol umelec. Dovolím si povedať,
že každý umelecky založený človek stráca spojenie
s bežným životom. On žil vo svojom svete, ktorý
my nedokážeme pochopiť, a preto sa naše mesto
za jeho pôsobenia ocitlo v akejsi stagnácii.
Vy sa nepovažujete za umelecky založenú?
- Nie.
A vzťah k umeniu?
- Myslím si, že je pozitívny - mám rada operu,
pri nej si dokážem oddýchnuť. Pred časom som
bola na vystúpení Lúčnice, bol to pre mňa neopakovateľný zážitok. A ďakujem za pozvanie na
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vystúpenie Kincső v rámci ich 20. výročia, je
to čosi úžasné, čo manželia Juhászovci dokážu
s deťmi nacvičiť.
Okrem toho ako ešte trávite voľný čas?
- Voľného času mám veľmi málo. Rodičia školopovinných detí mi dajú za pravdu, A ak nejaký
mám, vypĺňa mi ho moja dcérka, náš psík spolu so
šteniatkami a v neposlednom rade záľuba mojej
mladšej dcéry v jazdení na koni. A to školstvo...
Do akej školy chodí?
- Nejde o školu ani o učiteľov, ale o stav, o to,
čo ide zhora. Myslím si, že sa kopírujú modely
z iných krajín, na ktoré nie sme pripravení materiálne, ani pedagogicky, ani priestorovo. Ani deti
nie sú na to mentálne vybavené. Nepovažujem za
normálne, aby tretiak každý týždeň mal vytvoriť
nejaký projekt na témy, o ktorých nemá ani poňatia. Potom je z toho domáca úloha pre rodiča.
Myslím si, že tú koncepciu školstva by mali tvoriť
odborníci z praxe a najmä odborníci, ktorí sú
zároveň rodičmi.
Aj mladí psychológovia a pedagógovia sa
vyjadrujú v zmysle, že sme tu mali kvalitné
školstvo, ktoré sme si po roku 1990 zlikvidovali...
- Jednoznačne to môžem potvrdiť. Podľa seba

i podľa staršej dcéry.
Môžete povedať, že sa vám darí meniť veci
okolo seba k lepšiemu?
- Myslím si, že sa mi to nedarí tak, ako by som
si predstavovala. Ale ideálny svet neexistuje. Na
zmeny potrebujete „partnera“, ktorý chápe, že aj
keď hovoríte niečo negatívne, nemyslíte to zle.
Komunikujete len vtedy a s tými, na ktorých
vám záleží a preto, lebo máte snahu niečo zlepšiť
a druhým pomôcť... Kým sa nezačneme navzájom rešpektovať, dovtedy sa ďalej nepohneme. Ja
pevne verím, že časom objavíme aj to dobré, čo
je v ľudoch.
Chceli by ste ešte niečo dodať?
- Som vďačná, za priestor, ktorý mi bol poskytnutý
v našom spravodajcovi. Nerada sľubujem, lebo sú
sľuby, ktoré akokoľvek veľmi chcete, nedokážete
dodržať. Preto na záver môžem dodať len jedno:
Aj naďalej budem, ako ste povedali, tvrdo vystupovať na zasadnutiach, samozrejme, len ak to bude
opodstatnené, pretože mi na našom meste záleží,
aj naďalej tu chcem žiť. Bola by som rada, keby aj
moje deti zostali „verné“ Želiezovciam a preto mi
nie je jedno, akým smerom sa budeme uberať.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko

Volebný program sa napĺňa
3→

vých problémov tohto regiónu je nedostatok
pracovných síl. Bolo obdobie, keď to bola
každodenná realita. Teraz však vidím, že tak
Selyz, ako aj firma Yssel, ktorá sa usídlila
v priestoroch SES, ponúkajú voľné pracovné
miesta, ktoré nedokážu obsadiť. Selyz Nábytok má v súčasnosti 40 takýchto neobsadených pracovných miest, Yssel plánuje obsadiť
až 200 voľných miest pre kvalifikovaných
pracovníkov. Vidíme, že obe spoločnosti sa
pustili do prestavby, resp. zveľadenia svojich areálov a plánujú ďalší rozvoj, problém
však spôsobuje nedostatok kvalifikovaných
pracovných síl. Štatisticky vykazujeme asi
330 nezamestnaných, ktorí však sú väčšinou
nekvalifikovaní, preto miestne firmy nedokážu pokryť svoj dopyt,“ povedal primátor,
podľa ktorého situácia v Želiezovciach nie
je ojedinelá, skôr kopíruje všeobecný trend
na Slovensku.
Pri hodnotení doterajšej časti volebného
obdobia primátor dodáva, že hoci v ostatnom období mesto zrealizovalo viacero
opatrení zameraných na prípravu bytovej
výstavby, resp. rekonštrukcii objektov
s cieľom vytvorenia nových bytov, svoj
jednoznačný pohľad na akútny nedostatok
bytov čiastočne prehodnotil. „Na začiatku
volebného obdobia som to videl tak, že mesto
súrne potrebuje nové byty. To je síce sčasti
pravda, avšak po vyhodnotení podaných
žiadostí o byty vidím, že výrazne neprevyšujú
ponuku, priebežne im dokážeme vyhovieť
a uspokojiť potreby obyvateľstva v tomto

smere. Pokračujú však prípravy na predaj
pozemkov na Poštovej ulici, určených na individuálnu bytovú výstavbu, pripravujeme
sa na rekonštrukciu slobodárne a postupne
robíme opatrenia na skvalitnenie existujúceho bytového fondu. Práve sme ukončili
súťaž na výber projektanta rekonštrukcie
bytového domu DOS, ktorý ešte nie je zateplený. Začína sa etapa tvorby projektovej
dokumentácie, ktorá bude zameraná na
zníženie energetickej náročnosti budovy
a výmenu výplní otvorov objektu.“
„Do pohybu“ sa vraj dostal aj projekt
výstavby polyfunkčných domov na Mierovej
ulici, ktorým sa mesto zaoberá v podstate už
desaťročia, no dlho sa zdalo, že celá záležitosť
je viac zakonzervovaná ako geotermálne vrty
na kraji mesta. Pred časom sme informovali
o tom, že primátor rokoval s tromi developerskými spoločnosťami, ktoré prejavili záujem o investíciu na tzv. želiezovskej prérii. Na
rozdiel od minulých volebných období, keď
mesto striktne stanovilo, aký typ zástavby
sa má v tejto lokalite uskutočniť, sa po rokovaniach so záujemcami zrodila iná predbežná dohoda. Podľa nej dostali developeri
voľné ruky v návrhu polyfunkčných domov,
mesto trvalo len na zásadách, stanovených
v územnom pláne. „Jeden z developerov nám
už predložil vizualizáciu nimi navrhnutých
objektov, čakáme na ďalšie. Medzi naše hlavné
požiadavky pri rokovaní s nimi patrila polyfunkčnosť objektov. Teda na prízemí budú
umiestnené služby, obchody a na poschodiach

sa budú nachádzať byty. Zostávajúce priestory
centrálnej časti by sme využili na parkovanie
a oddychové zóny. Samozrejme, bude potrebné
riešiť aj financovanie týchto objektov, keďže
v nich nebudú nájomné byty, ale jednotlivé
priestory si záujemcovia odkúpia. Našťastie,
pri rokovaniach s miestnymi podnikateľmi
zisťujem, že z ich strany by v prípade výstavby týchto polyfunkčných objektov bol záujem
o tieto prízemné priestory,“ vyjadril Ondrej
Juhász uspokojenie po rokovaniach o spolupráci s predstaviteľmi miestneho podnikateľského sektora. Ak by sa aj podarilo dohodnúť
s niektorým z developerov, samotná výstavba
by sa iste mohla začať až po zarezervovaní prízemných priestorov a väčšej časti bytov, preto
je záujem miestnych podnikateľov vítaný.
Finančná situácia Slovenska a v nadväznosti na to aj samospráv, medzi nimi
Želiezoviec, sa nachádza v konjunkurálnej
fáze. S rastom zamestnanosti aj investícií
rastú aj daňové príjmy samospráv pričom
inflácia je už dlhšiu dobu na historicky najnižších úrovniach za posledné desaťročia.
Táto situácia umožnila mestu zreštrukturalizovať svoje úvery, vďaka čomu, spolu
s rozumným hospodárením, dokázalo pripraviť a zrealizovať ďalšie úspešné projekty
aj investície z vlastných prostriedkov, a tak
je už teraz, rok a pol pred koncom obdobia
vysoko pravdepodobné, že tieto štyri roky
budú hodnotené ako úspešné. Nakoľko – to
je otázka, ktorá bude zodpovedateľná možno tak o rok.
(ik)
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Do týždňa mobility sa zapojili aj občania a pracovníci mesta
Do kampane s názvom Európsky týždeň
mobility (ETM), koordinovanej Slovenskou
agentúrou životného prostredia (SAŽP), sa
v tomto roku zapojilo aj mesto Želiezovce.
Kampaň sa každoročne koná v septembri s
cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli
a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej
mobility, motivovali svojich obyvateľov k
využívaniu pešej, cyklistickej či hromadnej
dopravy.
Želiezovce realizujú svoj príspevok trvalými
opatreniami, uskutočnenými alebo pripravovanými v priebehu tohto roka. Ide najmä o
budovanie časti cyklochodníka na Námestí sv.
Jakuba, prípravu projektovej dokumentácie

na vybudovanie cyklotrasy po celom meste,
ktorá bude určená najmä na docházanie do
zamestnania, ale aj rekonštrukciu chodníkov
pre peších a oddychových zón.
Mesto vyzvalo svojich obyvateľov, aby podľa
svojich možností zredukovali pohyb osobnými motorovými prostriedkami. Na svojej
webovej stránke prezentovalo aj niekoľko
návrhov. „Príspevkom občanov do kampane
môže byť zdieľané využívanie osobných áut pri
dochádzke do práce. Možnosťou, skrývajúcou
potenciál, nielen v oblasti ochrany životného
prostredia, ale aj ekonomiky domácností, je
zdieľané využívanie automobilov napr. susedmi
pri nákupoch a v neposlednom rade vyhýbanie

sa motorizovanému presunu na extrémne krátke vzdialenosti.“
„MsÚ v snahe podporiť iniciatívu Deň bez áut
vyhlásil v záverečný deň Európskeho týždňa mobility súťaž pre svojich klientov. Ak 22. septembra prišli na úrad inak, než na osobnom aute,
ocenili sme ich vecnými cenami,” povedala nám
vedúca oddelenia výstavby, územného rozvoja
a životného prostredia Emese Gubíková. Ako
nás informovala pracovníčka MsÚ Gabriela
Bieliková, v spomínaný deň navštívilo úrad
98 klientov, z nich 57 prišlo autom, 24 pešo,
13 bicyklom a 4 hromadnou dopravou. Do
akcie sa zapojilo aj 17 pracovníkov Mestského
úradu v Želiezovciach.
(ik)

Kaštieľ a koncert si pozrelo takmer 100 ľudí
Želiezovskému publiku nie celkom neznáma
štúrovská ženská formácia Little Symphony,
resp. jej vystúpenie bolo vhodným dôvodom na otvorenie kaštieľa Esterházyovcov
verejnosti, oficiálne prvýkrát po niekoľkých desaťročiach. Kaštieľ bol využívaný do
polovice 80. rokov minulého storočia ako
materská škola. V kronike mesta sa píše:
„Dňom 1. októbra 1984 bola daná do užívania nová materská škola pre 180 detí na Ulici
SNP (v blízkosti závodu bižutérie). Do nových
priestorov sa presťahovala škola (óvoda),
ktorá bola doteraz v starom esterházyovskom
kaštieli v parku. Aj keď prostredie parku bolo
ideálnym pre denný pobyt malých detí, kaštieľ
z hygienických dôvodov už nevyhovoval.” Od
toho obdobia bol kaštieľ prístupný iba vo

výnimočných prípadoch, občas pre turistov
alebo investorských záujemcov, pre verejnosť
nie.
Spomínaný koncert komorného sláčikového orchestra bol zrejme prvým oficiálnym
podujatím v obnovenej časti želiezovského
kaštieľa. Tomu úmerne bol záujem verejnosti mimoriadne veľký, prevýšil očakávania
organizátorov – občianskeho združenia
Castellum Zeliz a mesta Želiezovce a tak-

tiež kapacitné možnosti rekonštruovanej
sály. Na koncert ženského kvarteta prišlo
takmer 100 záujemcov, čo sa len tak nestáva.
Little Symphony zahrali skladby od Schuberta, Handela, Bacha, filmové soundtracky
a zaujímavé hudobné putovanie ukončili
adaptáciou skladby Beatles. Organizátori si
dali záležať na tom, aby novodobá premiéra
kaštieľa bola na dostatočnej úrovni. Okrem
toho, že vstup bol voľný, návštevníkov vítali
prípitkom, Sacherovým rezom a pagáčmi. Po
koncerte si záujemcovia mohli pozrieť aj niektoré ďalšie prístupné časti kaštieľa. V miestnosti, kde stál klavír, na ktorom Schubert hrával,
Little Symphony ešte zahrali jednu skladbu,
potom si záujemcovia mohli vypočuť krátky
výklad o histórii tejto časti kaštieľa v podaní
Pavla Polku.
Vydarené
podujatie
poslúžilo ako dobrá spätná
väzba od obyvateľov na
iniciatívu mesta pustiť sa
do čiastočnej rekonštrukcie kaštieľa z vlastných síl.
„V posledných mesiacoch
som mal možnosť obísť kus
Slovenska. V mestečkách,
dedinách je veľa takýchto
kaštieľov, ktoré stoja opustené napriek tomu, že sú
v oveľa lepšom stave ako
ten náš, a to hovoríme aj o
oblastiach nachádzajúcich
sa na priemyselnej osi Bratislava – Žilina. Nemôžeme
žiť v ilúziách, že niekto príde
a obnoví ho. Na druhej strane sme hrdí na
historický odkaz kaštieľa. Ale nestačí o tom
len rozprávať, niečo treba robiť. Tento rok sme
vykonali obnovu časti slúžiacej na prijímanie
hostí, na budúci rok zaradíme do programu
átriovú časť kaštieľa a plánujeme aj osadiť
všetky okná. Kaštieľ tak dostane celkom iný
vzhľad,” povedal nám primátor Ondrej Juhász po rekonštrukcii dvoch miestností. Na
slávnostnom otvorení koncertu sme sa doz-

vedeli, že mesto eviduje záujem aj o organizovanie sobášov v obnovenej sále kaštieľa.
Primátor zdôraznil, že rekonštrukcia dvoch
miestností v objekte bola vykonaná tak, aby
sa prípade potreby dali urobiť aj reštaurátorské úpravy. „Keby sme z nejakého zdroja
získali prostriedky na obnovu v historickom
štýle, bude to realizovateľné, keďže súčasnou
rekonštrukciou sme nevykonali žiadny zásad do objektu. Miestnosti sme obložili sadrokartónom, ktorý sa v prípade prestavby
dá odstrániť a prípadne využiť niekde inde.”
(ik)

Rekonštrukcia Kostola sv. Jakuba v Želiezovciach pokračovala počas jarných a
letných mesiacov na vonkajších múroch
kostola. Ministerstvo kultúry prispelo na
pokračovanie prác takmer 15 tisíc eurami.
Farský úrad získal aj nenávratný finančný
príspevok z maďarského ministerstva ľudských zdrojov vo výške 2 490 000 forintov,
čiže vyše 8 tisíc eur na konzervovanie
stavu niekoľkostoročných fresiek kostola
a reštaurovanie najhodnotnejšej z nich
– s tematikou posledného súdu nad Jurajom
Vesszősom Becseim. Bližšie informácie o rekonštrukčných prácach prinesieme v budúcom čísle našich novín.
(tsák)
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Škôlka aj jasle v bývalej budove maďarského gymnázia
Ako sme sa o tom už zmienili, je definitívne rozhodnuté o využití bývalej budovy
maďarského gymnázia v Želiezovciach. Objekt kúpila reformovaná cirkev, keď koncom
augusta zaplatila za ňu zvyšnú časť celkovej

kúpnej ceny 131 tis. eur. Peniaze na kúpu
a rekonštrukciu objektu získala z grantovej
schémy maďarskej vlády, ktorá na Slovensko
vyčlenila 6,2 mrd forintov.
Pôvodným plánom reformátskej cirkevnej obce bola výstavba
jaslí s kapacitou 15 detí na
dvore kostola. Neskôr sa
zámer upravil tak, že cirkev
prijme aj miestnu materskú
školu s VJM a najvhodnejším
miestom pre tieto inštitúcie
bude práve bývalá budova
gymnázia.
Predstaviteľom
cirkvi a mesta sa podarilo
presadiť na Slovensku ojedinelú výnimku, podľa ktorej
MŠ zostane naďalej v kompetencii samosprávy, kde aj
v súčasnosti pôsobí bezproblémovo. Do jej činnosti však
bude môcť nahliadnuť správ-

na rada, ktorá bude zodpovedať za chod celej
budovy.
Cirkevná obec zaplatila ešte v apríli
zálohu, zostávajúcu časť uhradila koncom
augusta pri podpise zmluvy. V súčasnosti
prebieha zápis do katastra, potom prebehnú
verejné obstarávnia na dodávateľa projektovej dokumentácie a hlavného dodávateľa
investície, ktorá by nemala presiahnuť 1
milión eur. Podľa plánov sa práce rozbehnú
začiatkom roka a nový školský rok v r. 2018
by sa už mal začať v nových priestoroch.
Podľa duchovného Tibora Révésza prebehne rozsiahla rekonštrukcia, ktorá sa dotkne
suterénu, prvého a druhého nadzemného
podlažia. Na prízemí budú jasle a najmenší
škôlkari, stredná a staršia veková skupina MŠ
bude umiestnená na 1. pochodní. Neobnoví
sa len budova, ale aj okolie, keďže bude treba
zabezpečiť aj potrebnú infraštruktúru – prístupové cesty, chodníky, parkoviská a vhodné detské ihriská.
(ik, csá)

Stretli sa po 50 rokoch
V slnečné popoludnie dňa 9.
septembra sa reštaurácii Witch
v Želiezovciach stretli po 50 rokoch spolužiaci, ktorí ukončili 9.
ročník miestnej ZŠ s vyučovacím
jazykom maďarským v roku 1967.
Zo 61 ich na stretnutie prišlo 32
z dvoch tried. Na posedení bol
prítomný aj jeden z triednych
učiteľov, Vojtech Kulcsár. Druhý
z nich, Ondrej Baka sa pre svoj
zdravotný stav nemohol zúčastniť.
Účastníci sa na stretnutí rozhovorili
o svojich životných osudoch, radostiach
a strastiach, ktoré ich za pol storočia od
školskej rozlúčky postretávali. Ako zhodnotil jeden z nich, Jozef Török, bolo zaujímavé a niekedy aj srdcervúce počúvať
niektoré osobné spomienky spolužiakov.
Každý z nich prešiel svojou, často tŕnistou
a prekážkami plnou cestou, ale dosť bolo
aj dôvodov na radosť a miesta na lásku.
Všetci z nich dokázali čiastočne siahnuť na
svoje vytýčené ciele, aj keď o bezproblémovosti nemohla byť ani reč.
Prítomní sa zhodli aj v tom, že základy,
ktoré škola zasiala, padli na úrodnú pôdu,
lebo všetci z nich boli strojcami vlastného
šťastia, nezdarov, starostí, ale aj radostí.
Nakoniec, plní optimizmu sa dohodli, že
o 5 rokov sa zase uvidia. Na stretnutí sa zúčastnili (nie podľa postavenia na fotografii,
ženy pod svojimi rodnými menami): učiteľ
Vojtech Kulcsár, Emília Tóthová, Ida Horváthová, Vojtech Mészáros, Anna Szedláková, Mária Sedivá, Berta Balázsová, Ján
Farkas, Vojtech Fuszkó, Vojtech Porubszky,
Štefan Csudai, Mária Svanczárová, Dezider

Horváth, Mária Drevanyová, Marta Bednáriková, Mária Benyáková, Viliam Dudás,
Katarína Pomposová, Helena Tóth, Štefan
Forgács, Eva Vargová, Alžbeta Hajnovicsová, Štefan Porubszky, Jozef Török, Eva

Marácseková, František Venczel, Michal
Tarr, Ružena Subová, Ladislav Dudás, Tibor
Faragó, Irena Farkasová, Estera Szőkölová,
Ľudovít Szőlősi.
Jozef Török, foto: (ik)

Na Základnej škole v Želiezovciach realizovali začiatkom októbra projekt Detský sen, v
rámci ktorého boli na detskom ihrisku v areáli školy osadené nové hojdačky. Projekt podporil
Nitriansky samosprávny kraj.
(foto: op)
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Súťaž o Pohár SNP s účastníckym rekordom
V poslednú augustovú sobotu prišlo na tunajšiu strelnicu za Hronom dosiaľ najviac, až
66 súťažiacich, aby si zmerali svoju streleckú
zručnosť v súťaži organizovanej Športovo-streleckým klubom Magnum a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na
počesť 73. výročia Slovenského národného
povstania.
O význame tejto historickej udalsoti pri
otvorení podujatia hovorila Gizela Bystrická,
členka výboru ZP SZPB.
Súťažili ženy aj muži v streľbe z veľkokalibrovej a malokalibrovej pištole – revolver na
15 m N+30. Poradie umiestnenia najúspešnejších prvých „pätíc“ strelcov:
Veľkokalibrová pištoľ – revolver, muži:
1. Ladislav Svanczár, Lontov, 290 bodov;
2. Milan Vékony, Želiezovce, 288; 3. Jozef
Hubert, Želiezovce, 288; 4. Juraj Varga, Bíňa,
288; Dušan Bublák, Handlová, 284.

Malokalibrová pištoľ – revolver, muži:
1. Dušan Bublák, Handlová, 291 bodov;
2. Ladislav Svanczár, Lontov, 289; 3. Juraj
Varga, Bíňa, 288; 4. Milan
Vékony, Želiezovce, 285;
5. František Csala, Šahy,
283.
Veľkokalibrová–malokalibrová pištoľ – revolver,
ženy, kombinácia:
1. Angelika Árpáš-Varga,
Bíňa, 288; 2. Mária Maturkaničová, Želiezovce,
275; 3. Adriana Nosianová, Šurany, 269; 4. Kristína
Himpánová, Bánov, 258;
5. Annamária Urbánová,
I. Sokolec, 161.
Ceny odovzdali členovi rozhodcovského zboru

Strelecká súťaž
o Pohár dukelských hrdinov
kov, 199, majster streľby; 2. Annamária
Urbánová, I. Sokolec, 177; 3. Réka Tobiasová, Hronovce, 172.
Strelcom prialo slnečné počasie.
Ceny odovzdali členovi rozhodcovského zboru Jozef Haller, Ľudovít Priekopa, Ida Žáčiková a Štefan Čudai.
Jozef Výboch,
predseda ZO SZPB,
foto: Ľ. Vanek
Rozhodcovský zbor súťaže, zľava Jozef
Haller, hlavný rozhodca, Ida Žáčiková,
Štefan Čudai, Ľudovít Priekopa
Dňa 16. septembra prebiehala súťaž s názvom Pohár dukelských hrdinov, ktorou si
organizátori a 28 súťažiacich pripomenulo
hrdinský boj príslušníkov I. čsl. armádneho
zboru, ktorému velil generál L. Svoboda
a vojakov 38. armády 1. ukrajinského frontu
Červenej armády maršála ZSSR I. S. Koneva,
o prechod cez Karpaty s cieľom pomôcť bojovníkom SNP.
Súťažilo sa v troch kategóriách, pričom
dvaja súťaiaci dosiahli plný počet – 200
bodov, traja boli majstrami streľby. Výsledky
– kategória muži: 1. Patrik Németh, Hronovce, 200 bodov; 2. Juraj Varga, Bíňa, 200, majster streľby; 3. Zsolt Urbán, I. Sokolec, 199;
4. Erik Krajniak, Sikenička, 198; 5. Ladislav
Svanczár, Lontov, 198; 6. Ján Kováč, Rúbaň,
198.
Kategória seniori – 60 rokov a viac, muži: 1.
Ján Maturkanič, Hr. Kľačany, 198; 2. František
Csala, Šahy, 198; 3. Milan Vékony, Želiezovce,
197; 4. Gejza Botlík, Štúrovo, 196; 5. Ladislav
Dobó, Želiezovce, 196.
Kategória ženy: 1. Barbora Čudaiová, P. Rus-

Na posledných tohtoročných pretekoch
Medzinárodných majstrovstiev Slovenska
v motokrose v Čataji sa Kristián VinczeDóka umiestnil na 2. mieste. Skvelým
výsledkom si zabezpečil víťazstvo v súťažnej
sérii a stal sa medzinárodným majstrom
Slovenska v kategórii MX85. K výsledku
mu gratulujeme. Bližšie o účinkovaní
želiezovských pretekárov budeme informovať
v budúcom čísle našich novín.
(ik)

Jozef Haller, Ľudovít Priekopa, Ida Žáčiková
a Štefan Čudai.
Jozef Výboch, predseda ZO SZPB

Angelika Árpáš Varga, Mária Maturkaničová, Adriana Nosianová
Foto: Ľ. Vanek
FUTBAL
V. liga – dospelí –Východ
Nesvady – Želiezovce 0:1 (0:1) P. Kristofóli
Želiezovce – Tvrdošovce 2:0 (2:0) P.
Kristofóli, S. Rotík
Veľký Ďur –Želiezovce 3: 1 (0:1) I. Tušan,
M. Méres, F. Vašíček, G. Dulai
Chotín – Želiezovce 3:3 (0:1) G. Maríkovec,
R. Blaho, S. Konc, G. Dulai 2, L. Páchnik
IV. liga – U 19 starší dorast – Juhovýchod
Trstice – Želiezovce 1:2 (1:1) R. Vontszemü
– T. Čík 2
Želiezovce – Tvrdošovce 5:1 (3:0) T. Čík 2,
K. Kovács 2, I. Mácsadi, M. Čičman
Štúrovo – Želiezovce odložené na
31.10.2017
Nevidzany – Želiezovce 1:0 (0:0) R.
Tatarkovič
III. liga U – 15 starší žiaci – Juhovýchod
Želiezovce – Kolárovo 0:9 (0:3)
Nové Zámky B – Želiezovce 11:1 (5:0), K.
Mentuš
Želiezovce – Šurany 0:10 (0:4)
Galanta – Želiezovce 8:0 (4:0)
III. liga U – 13 mladší žiaci – Juhovýchod
Želiezovce – Kolárovo 1:3 (1:1) A. Orbán
Nové Zámky B – Želiezovce 9:0 (4:0)
Želiezovce – Šurany 6:1 (4:0) F. Bahorec 2,
D. Pizúr 2, S. Mentuš, M. Virág
Galanta – Želiezovce 17:0 (11:0)
(nyf)
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JUDr. Ing. Miroslav Hasznos, nom. strany SAS
Som kandidát za poslanca do VÚC – Nitriansky samosprávny kraj za stranu SAS a pravicovú koalíciu. Mám 41
rokov a som narodený v Želiezovciach, kde mám aj trvalý pobyt. Ovládam maďarský a anglický jazyk. Mám
ukončené vysokoškolské vzdelanie na STU SF v Bratislave a na Vysokej škole Danubius – Fakulta práva Janka
Jesenského v Sládkovičove. Podnikám od roku 1997 a pôsobím pri Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky ako súdny znalec. O politiku som sa začal zaujímať pri vzniku politickej strany Sloboda a Solidarita (SAS).
Následne moje pracovné zaradenie ako predseda holdingu v Bratislave ma ešte viac spojilo s politickým dianím na
Slovensku. Z tohto dôvodu kandidujem na post poslanca VÚC – Nitriansky samosprávny kraj, kde chcem pretaviť
svoje vedomosti a skúsenosti a tak riešiť problémy na regionálnej úrovni.
Využite svoje právo ísť slobodne voliť a tak prispieť k možnosti zmien k lepšiemu. S úctou, Miroslav Hasznos

- moderné vzdelávanie pre trh práce v našich i neverejných a cirkevných
školách
- podpora vzdelávania v odboroch, podľa potreby trhu práce
- zlepšenie materiálnych podmienok v školách aj v oblasti internátneho
ubytovania
- kvalitné zdravotné a sociálne služby pre všetkých obyvateľov Nitrianskeho kraja
- neustále zlepšovať starostlivosť o našich seniorov
- Urýchliť dokončenie parkoviska pri poliklinike v Leviciach
- zlepšenie a dostupnosť verejnej dopravy
- menej peňazí na rezervný účet, ale viac peňazí na opravu ciest II. a III.
triedy
- podpora cestovného ruch a podnikateľov v oblasti cestovného ruchu
budovanie cyklotrás, certifikovanie ubytovacích zariadení a realizácia
projektov
- podpora domácich podnikateľov
- podpora športu pre všetkých
- zvyšovať podľa možností finančné prostriedky na dotácie do športu,
kultúry a
kultúrne pamiatky
- podpora kultúry a podpora kultúrnych inštitúcií, občianskych združení ktoré sa kultúrou zaoberajú pomoc kraja pri uchovávaní ľudových
tradícií
- hľadať možnosti na rekonštrukciu Levického hradu
- hľadať možnosti pre novú budovu Regionálneho osvetového strediska
a knižnice
- viac informácií o činnosti a kompetenciách kraja ľuďom v regióne
- transparentne obstarávanie, transparentne výberové konania
- eliminovať korupciu a aj náznaky korupcie na najnižšiu možnú mieru
ČESTNE, ODBORNE A ODVÁŽNE!

A Lévai Jobboldali Koalíció
közös választási tézisei

– modern oktatás a munkaerőpiac számára köz-, magán- és
egyházi iskolákban
– oktatás a munkaerőpiac igényei alapján
– az iskolák felszereltségének javítása, a kollégiumi elszállásolás terén is
– minőségi egészségügyi és szociális szolgáltatások Nyitra megye minden lakosának
– az idősgondozás feltételeinek folyamatos javítása
– a lévai rendelőközpont parkolójának mielőbbi befejezése
– a tömegközlekedés hozzáférhetőségének javítása
– kevesebb pénzt a tartalékalapba, többet a másod- és harmadosztályú utak javítására
– az idegenforgalom és az ágazatban tevékenykedő vállalkozók
támogatásra, kerékpárutak építése, szálláshelyek minőségbiztosítása, pályázatok megvalósítása
– hazai vállalkozót támogatása
– a sport mindenki által való elérhetőségének támogatása
– sport-, kulturális és műemlékvédelmi támogatások lehetőség
szerinti növelése
– a kultúra támogatása, kulturális intézmények, polgári társulások támogatása, segítségnyújtás a néphagyományok ápolásában
– a lévai vár felújítási lehetőségeinek keresése
– új székhely keresése a Regionális Művelődési Központnak és
a könyvtárnak
– több tájékoztatás a megyei jogkörökről a régióban
– átlátható közbeszerzés, átlátható pályáztatás
– a korrupció visszaszorítása a lehető legkisebb mértékre
BECSÜLET, SZAKMAISÁG, ELSZÁNTSÁG!
(17-62)

Spoločné volebné tézy
Pravicovej koalície v Leviciach

Objednávateľ: JUDr. Ing. Miroslav Hasznos, MIHACO, s.r.o., SNP 301, 93701 Želiezovce, IČO: 36707830 / Dodávateľ: MsÚ Želiezovce, SNP 2, 93701 Želiezovce, IČO: 00307696

(17-60)
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HONTIANSKA PARÁDA
Už 22. rok organizovala obec Hrušov v spolupráci s viacerými
sponzormi veľkolepú prehliadku tradičnej ľudovej kultúry Hontu, pod
názvom „Hontianska paráda“, ktorá dáva do povedomia návštevníkom
bohaté kultúrne tradície nášho ľudu.
Program na lazoch ponúkal živé ukážky ručnej žatvy a mlátenia obilia,
pečenie chleba v pôvodných kamenných peciach, chutné špeciality na
Gazdovskom dvore ako aj prehliadku historických poľnohospodárskych
strojov. Návštevníci mohli vidieť ukážky tradičného spracovania ľanu a
konope, ako aj výrobu dreveného uhlia a spracovanie kameňa.
Program v dedine predstavil výrobky ľudových remeselníkov zo širokého
okolia, ponúkol ochutnávku vín a chutného jedla spolu s posedením pri
hudbe a speve v hontianskych dvoroch. Príjemnú atmosféru dotvárali
spevácke a tanečné kolektívy a sólisti vystupujúce na hlavnom amfiteátri
i mimo neho. Zaujímavé boli aj výstavy historickej hasičskej techniky,
ľudových krojov či tradičného bývania.
Krásny deň na Hontianskej paráde sme strávili aj my - členovia
a sympatizanti Miestneho odboru Matice slovenskej v Želiezovciach.
Festival nám priblížil takmer zabudnuté starodávne roľnícke práce a rôzne
remeslá v prostredí hrušovských lazov i v samotnej obci. Oceňujeme
dedinku Hrušov, že sa snaží takouto formou chrániť svoju identitu
a odovzdávať odkaz svojich predkov pre ďalšie generácie, ako aj pre širokú
verejnosť.
Zuzana Puchríková

OZNAMY
Jesenné upratovanie
Mesto Želiezovce oznamuje občanom
mesta, že organizuje zber vyradených
elektrických a elektronických zariadení,
prístrojov, batérií, akumulátorov a iného
nebezpečného odpadu, ako sú rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, pesticídy, farby,
lepidlá, živice, a pod., ktorý sa uskutoční
od 23. októbra do 10:00 hod. dňa 27.
októbra 2016 počas otváracích hodín
na zbernom dvore, nachádzajúcom sa
pri štátnej ceste za železničnou traťou
smerom na Karolínu.
Elektrické a elektronické prístroje
a akumulátory musia byť celé a nerozmontované. Iný nebezpečný odpad musí
byť uzavretý vo vlastnom obale (škatuľa,
fľaša a pod.).
Ďalej oznamujeme, že zberný dvor je
miesto určené na uloženie:
objemného odpadu (nábytok, staré okná,
dvere, koberce, nádoby, plechové rúry
a podobný odpad, ktorý sa pre svoju
veľkosť nezmestí do bežne používanej
nádoby na zmesový odpad),
biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov (pokosená tráva, konáre,
lístie a pod.),
drobného stavebného odpadu (malé
množstvo zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.)
počas celého roka v otváracích hodinách.
Uloženie drobného stavebného odpadu
je spoplatnené, uloženie ostatného uvedeného odpadu je bez poplatku.
Upozorňujeme občanov, že uvedené
druhy odpadu je zakázané uložiť na

iné miesto, než na miesto určené mestom! (Napríklad uložiť nábytok vedľa
zberných nádob na verejných priestranstvách.) Za porušenie tohto zákazu
môže byť fyzickej osobe uložená pokuta
do výšky 1500 eur.
Jesenná deratizácia 2016
Mestský úrad Želiezovce, odbor výstavby
a územného rozvoja oznamuje občanom
mesta a všetkým právnickým a fyzickým
osobám pôsobiacich na území mesta, že
v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Želiezovce č. 6/2004
o ochrane životného prostredia mesta
Želiezovce, vlastníci alebo užívatelia
domov a podnikateľských objektov sú
povinní najmenej dvakrát ročne vykonať deratizáciu nehnuteľnosti a to na
jar v priebehu 13. týždňa a na jeseň v
priebehu 44. týždňa bežného roka.
Vzhľadom na skutočnosť, že termín
jesennej deratizácie sa blíži, upozorňujeme na túto povinnosť. Zabránime
tým zvýšenému výskytu hlodavcov v
meste a zabezpečíme zdravšie životné
prostredie.
Z dôvodu celoplošnej deratizácie mesta
Želiezovce, ktorá prebehne od 30. októbra do 3. novembra 2016, upozorňujeme
majiteľov psov na nebezpečenstvo otrávenia psa pri kontakte s návnadou, alebo
uhynutým hlodavcom. Preto dbajte vo
zvýšenej miere na pohyb Vášho psa
a podľa možnosti ho nepúšťajte z vôdzky v čase od 30. októbra do 5. novembra
2016.
Za pochopenie ďakujeme.

Kronika - Krónika

Prišli na svet – Világra jöttek

28. 8. Kristóf Juhász; 1. 9. Karol Hollý; 7. 9. Noel Csákvári; 12. 9. Armani Lakatos; 21. 9. Barbara Šándorová; 26. 9.
Marian Porubec

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

9. 9. Roland Furugláš (Želiezovce) - Nikoleta Tarišková
(Želiezovce); 9. 9. Tomáš Behán (Veľké Ludince) - Viktória Hrbatá (Želiezovce); 11. 9. Robert Farkas (Želiezovce)
- Monika Némethová (Želiezovce); 16. 9. Milan Porubec
(Levice) - Katarína Polková (Želiezovce), Gabriel Šuchter
(Želiezovce) - Katarína Tomašlová (Považská Bystrica); 19.
9. Lukáš Zoreník (Želiezovce) - Katarzyna Welc (Želiezovce); 23. 9. Erik Krajniak (Sikenička) - Žaneta Rošková (Želiezovce); 30. 9. Kornel Kosznovszki (Želiezovce) - Anikó
Dóková (Želiezovce), Peter Pečeňa (Želiezovce) - Miriam
Kociňáková (Želiezovce), Ondrej Šuba (Želiezovce) - Katarína Sunyíková (Želiezovce), Peter Levák (Kalná nad
Hronom) - Nikoleta Baranyaiová (Želiezovce)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Anna Páldiová 05. 10.
Ladislav Herz 16. 10.
Ondrej Hraško 18. 10.
Jaroslav Klimaj 23. 10.
Viera Mesárová 23. 10.
Ildikó Csudaiová 31. 10.
Gabriel Javorka 31. 10.
60
Vojtech Schwarz 07. 10.
Emília Baleszová 19. 10.
Klára Baranyaiová 21. 10.

Helena Tóthová 22. 10.
Imrich Szabo 26. 10.
Alžbeta Hurtošová 29. 10.
Helena Vargová 29. 10.
70
Ján Báleš 06. 10.
Margita Stáhlová 08. 10.
Terézia Michlová 14. 10.
Mária Kanyuková 20. 10.
Ondrej Michalec 24. 10.

Opustili nás – Elhunytak

28. 8. Jozef Birka (Želiezovce, 78 r.); 31. 8. Juraj Máčaj
(Želiezovce, 66 r.); 2. 9. Margita Dulaiová (Želiezovce, 78
r.); 6. 9. Irena Gubíková (Želiezovce, 91 r.); 10. 9. Katarína
Félixová (Želiezovce, 65 r.); 11. 9. Mária Sedláková (Želiezovce, 93 r.); 24. 9. Zuzana Mokošová (Želiezovce, 80 r.);
26. 9. Helena Puchríková (Želiezovce, 81 r.); 27. 9. Amália
Novodomská (Želiezovce, 78 r.)
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2014

103 707,20 €
141 672,48 €
1 576 398,68 €
220,50 €

38 716,00 €
115 466,64 €
1 371 866,68 €
193,54 €

Adriana Špeková, rod. Rusnáková.

Kto ste ju poznali, venujte jej krátku spomienku.
Dcéry Friderika a Adrien, sestra a smútiaca rodina.

(17-54)

„Úsmev mala na perách,
dobrotu v srdci, lásku v duši.“
Hoci si odišla a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš a budeš stále s nami.
15. októbra uplynú 3 roky, čo nás opustila
naša drahá

Dňa 1. 10. 2017 sme sa dôstojne rozlúčili
s naším najdrahším

(17-57)

Júliusom Gaálom.

(17-56)

p. Ján Masný zo Svodova.

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Millner, F. J.: Peter Sagan: Tourminátor (XYZ 2017)
Fascinujúci životný príbeh jedinečného talentu, ktorý na seba
dokázal strhnúť pozornosť celého cyklistického sveta svojou
nesmiernou húževnatosťou, pretekárskymi výsledkami i nezameniteľnými vtipmi.
Rowlingová, J. K.: Rozprávky Barda Beedla (Ikar 2017)
Päť očarujúcich rozprávok plných mágie a ľsti.

€
€
€
€

1 086 881,61 €
77 121,13 €
1 325 190,80 €
-

„Odišiel si rýchlo, niet Ťa
medzi nami, v našich srdciach
stále žiješ spomienkami.“
Dňa 1. októbra 2017 si pripomíname prvé smutné výročie, čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starký
Július Fűry.
S láskou spomína manželka, syn
s rodinou a dcéra s manželom.

UNI P A R K E T
Erik Kyseľ

Želiezovce - Svodov 108
pri hlavnej ceste * 0903 274 703

..

NAJVAČŠÍ VÝBER

• laminátových parkiet:
korkové, keramické a laminátové
• interiérové a fasádne farby, tapety
• plastový obklad interiérový, exteriérový
• polystyrénové lišty, rozety
• prechodové a schodové lišty

VŠETKO
AKCIA NA INTERIÉROVÉ DVERE ZA SUPER
CENY
+ ZÁRUBNE A KĽUČKY
A Városi Könyvtár könyvajánlata
7711000):
(

kniznicazeliezovce@gmail.com
kniznicazeliezovce.webnode.sk

Forman, Gayle: Nehľadaj ma (Ikar 2017)
Ktorá žena by niekedy netúžila zbaliť sa, sadnúť na vlak a odviezť sa niekam, kde ju nikto nepozná a kde sa nebude musieť
stále o niekoho starať?

885 326,42
93 098,52
1 470 648,80
210,66

VÁM PONÚKA

Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne.
Dňa 4. novembra 2017 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš
dobrý a milovaný manžel, otec, brat a švagor
Ďakujeme všetkým, ktorí si na neho spomenú.
S láskou manželka, syn a dcéra s rodinami.

139 198,49 €
89 239,29 €
1 106 270,68 €
157,61 €

30. 9. 2017

31. 12. 2016

„Csillag lett Ő, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap,
De a szívünkben él, s örökre ott marad.”
Fájó szívvel emlékezünk halála 1. évfordulóján
Fűry Gyulára
Szerető felesége, fia családjával és lánya férjével.

Poďakovanie

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa nám
v hlbokom smútku svojou účasťou a kvetinovými
darmi snažili zmierniť našu veľkú bolesť.
Ďakujeme.
Smútiaca rodina

31.12. 2015

(17-55)

Zostatky na bankových účtoch
Záväzky voči dodávateľom
Dlhodobé investičné úvery
Zadlženosť na obyvateľa

31. 12. 2013

(17-35)

Položka

Castillo, Linda: Vihar után (General Press, 2016)
Painters Millen tornádó söpör végig, sérülteket, hatalmas pusztítást
hagyva maga után... Jó stílus, érdekes történet, izgalmas helyszínek...
Kinney, Jeff: Egy ropi naplója 1—11 (Könyvmolyképző, 2015—
2017)
Gyereknek lenni tényleg gáz. Senki nem tudhatja ezt jobban
Greg Heffleynél, hiszen a felső tagozatban rohad, ahol méreten
aluli nebáncsvirágok teremnek az olyan izompacsirták között,
akik már rég borotválkoznak.
Swinney, Nicola J.: Imádom a lovakat! (Móra, 2015)
A gyönyörű könyv megismertet a legkedveltebb lófajtákkal. Lenyűgöző fotókat, fontos és érdekes tudnivalókat találsz benne a
legnépszerűbb lovakról.

Knihy z projektu „Poklady ukryté v knihách“. Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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Csenger Tibor: Kell zselízi hang a Nyitra megyei testületbe

Négy évvel ezelőtt, amikor elfogadtam az MKP felkérését a megyei
képviselőjelöltségre, azért tettem,
mert helyi képviselőként és a közéletben jártas személyként tisztában
voltam régiónk problémáival. Tapasztalatból pedig tudom, milyen az,
amikor bár tenni szeretne az ember,
magasabb szintről átnyúlnak a feje
fölött, megoldás pedig nem születik.
Megoldandó probléma pedig bőven
van mindig, és lesz a jövőben is.
Megválasztásom egy széleskörű
összefogásnak köszönhető, mely

által magyarok és szlovákok, zselíziek, ipolyságiak és lévaiak együttesen ruháztak fel a mandátummal,
hogy képviseljem őket és hallassam
hangjukat a Nyitra megyei önkormányzatban. Akkori kampányomban
a legsürgősebb témákat jelöltem meg,
amelyek nem tűrnek halasztást, és
azonnali cselekvést igényeltek. Korábbi
beszámolóimban már megtettem, de
szeretném felhívni azoknak a figyelmét, akik megtiszteltek bizalmukkal,
hogy a felmerült problémák zömét
sikerült megoldanunk. Ilyen többek
közt a volt magyar gimnáziumépület
helyzetének a megoldása; a zselízi
nagytornaterem helyzetének elmozdítása; a megyei szintű utak és
megyei intézmények ha nem is teljes,
de részleges felújítása; újabb sportolási lehetőségek teremtése és a civil
szervezetek hatékony támogatása.
Legutóbbi számadásomban ezeket
tételesen, számszerűen felsoroltam,
ezért ezúttal ettől eltekintenék.
Nyilvánvaló, hogy mindig, mindenen lehet még javítani, és biztos vagyok benne, hogy vannak és lesznek
elégedetlen hangok is, hogy miért

csak ennyi, miért ilyen, vagy olyan az
eredmény. Azt viszont tudatosítani
kell, és ezt büszkén vállalom, hogy
mindezt a frakciónkkal, az MKP-val részben ellenzéki szerepből
értük el, de munkánkat a többi párt
és képviselőtársaink is elismerték.
Ennek köszönhetjük, hogy megannyi
kezdeményezésünk mellé rendszerint meg tudtuk nyerni a többi frakciót, és támogatták ezeket.
Tennivaló most sincs kevesebb. Ezúttal a szlovák gimnázium léte került
veszélybe Zselízen, ami közvetlen
hatással lehet a magyarra is, így egyszerre a város két megyei intézményében is probléma alakulhat ki.
Nem hagyhatjuk elveszni Zselízen a
középiskolai oktatást! Megvalósultak
a régióban útfelújítások, de korántsem annyi, amennyivel elégedettek
lehetnénk. Egy újabb felújítási hullám kezdődik ez év novemberében,
de eltökélt szándékom, hogy újabb
és újabb szakaszok felújítását terjesszem be. Láthatjuk, hogy a civil
támogatási rendszer, amely az elmúlt
években kialakult, működik, és nagyra értékelik a támogatott szervezetek.

Célom, hogy ezeket az összegeket a
lehető legnagyobb mértékben tovább
emeljük és kiszélesítsük, hogy minél
többen élhessenek velük. Bár a lévai
kórház állapota megoldódni látszik,
e téren sem lehetünk elégedettek,
az egészségügy ugyanis a lakosság
legérzékenyebb pontja. Úgy vélem,
hogy megyei szintről folyamatosan
napirenden kell tartani ezt a témát,
hogy megfelelőképpen fejlődjön a
szakágazat. Ugyanis egy lévai, zselízi
vagy ipolysági polgár is megérdemli
azt, hogy olyan egészségügyi ellátásban részesüljön, mint egy pozsonyi,
zsolnai vagy poprádi.
Határozott elképzeléseim vannak a
cselekvési terveket illetően, hogy mit
miképpen lehet és kell megoldani,
fejleszteni, és erre támogatókat is
szerezni.
Hiszek ebben a régióban! Hogyne
hinnék, hiszen a szülőföldem, amiért
továbbra is rendületlenül elkötelezett
vagyok dolgozni. Amennyiben Önök
is így látják a fent felvázoltakat, kérem november 4-én támogassanak
engem és az MKP csapatát szavazatukkal.
(17-59)
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Verseny az sznf serlegéért, rekord részvétellel
Augusztus utolsó szombatján a Garam mögötti városi lőtérre az eddigiekhez képest a
legnagyobb számú, összesen 66 versenyző
érkezett, hogy a szlovák nemzeti felkelés 73.
évfordulója alkalmából összemérje erejét és
tudását, a Magnum Sportlövészeti Klub és
a Szlovákiai Antifasiszták Szövetsége zselízi
alapszervezete által szervezett versenyen. A
történelmi esemény jelentőségéről Gizela
Bystrická, az antifasiszták képviselője szólt a
rendezvény megnyitásakor.
Nők és férfiak egyaránt versenyeztek 15 méterről (N+30), nagy és kiskaliberű pisztolyok
– revolverek kategóriákban.
A legsikeresebb lövők sorrendje:
Nagykaliberű pisztoly – revolver, férfiak: 1.
Svanczár László, Lontó, 290 pont; 2. Milan
Vékony, Zselíz, 288; 3. Jozef Hubert, Zselíz,
288; 4. Varga György, Bény, 288; Dušan Bublák, Handlová, 284.

Kiskaliberű pisztoly – revolver, férfiak:
1. Dušan Bublák, Handlová, 291 pont;
2. Svanczár László, Lontó, 289; 3. Varga
György, Bény, 288; 4.
Milan Vékony, Zselíz,
285; 5. Csala Ferenc,
Ipolyság, 283.
Nagykaliberű
pisztoly
– revolver, nők, kombináció:
1. Varga Árpáš Angelika,
Bény, 288; 2. Mária Maturkaničová, Zselíz, 275;
3. Adriana Nosianová,
Surány, 269; 4. Kristína
Himpánová, Bánov, 258;
5. Urbán Annamária,
Ipolyszakállos, 161.
A díjakat a zsűri tagjai adták át: Jozef Haller, Ľudo-

Lövészverseny
a duklai hősök serlegéért

lövészmester; 2. Urbán Annamária,
Ipolyszakállos, 177; 3. Tobias Réka,
Lekér, 172.
A versenyzőket a napfényes idő is
segítette. A díjakat a Jozef Haller, Ľudovít Priekopa, Ida Žáčiková a Čudai
István összetételű zsűri adta át.
Jozef Výboch, a ZO SZPB elnöke,
fotó: Vanek Lajos
A verseny zsűrije, balról Jozef Haller,
fő játékvezető, Ida Žáčiková, Čudai
István, Ľudovít Priekopa

Szeptember 16-án tartották a duklai hősök
serlegéért elnevezésű lövészversenyt. A
szervezők és a versenyen résztvevő 28
sportoló megemlékezett a Ludvík Svoboda tábornok vezette első csehszlovák
hadsereg és a szovjet Ivan Konyev marsall
vezette I. ukrán front 38. hadtestének
hősies harcára a Kárpátokon való átkelés
során.
A versengés három kategóriában folyt, ahol
két versenyzőnek sikerült a maximális 200
pontot megszereznie, hárman nyerték el a
lövészmester címet. Eredmények – férfiak:
1. Németh Patrik, Lekér, 200 pont; 2. Varga
György, Bény, 200, lövészmester; 3. Urbán
Zsolt, Iplyszakállos, 199; 4. Erik Krajniak,
Kisgyarmat, 198; 5. Svanczár László, Lontó,
198; 6. Kováč János, Fűr, 198.
Szenior kategória 60+, férfiak: 1. Ján Maturkanič, Hr. Kľačany, 198; 2. Csala Ferenc,
Ipolyság, 198; 3. Milan Vékony, Zselíz,
197; 4. Botlík Géza, Párkány, 196; 5. Dobó
László, Zselíz, 196.
Nők: 1. Čudai Barbara, Oroszka, 199,

Vincze Dóka Krisztián a 2. helyet szerezte
meg a szlovák nyílt motokrossz bajnokság
utolsó futamán Čatajban. E szép eredménynek köszönhetően megnyerte a versenysorozat idei, 2017-es évadját, és elhódította az
országos bajnoki címet. Gratulálunk! A zselízi motokrossz-versenyzők eredményeiről
bővebben lapunk következő havi számában
számolunk be.
(ik)

vít Priekopa, Ida Žáčiková és Csudai István.
Jozef Výboch, a ZO SZPB elnöke

1. Varga Árpáš Angelika 2. Mária Maturkaničová, 3. Adriana Nosianová
Fotó: Vanek L.
LABDARÚGÁS
V. liga – kelet – A csapat
Nesvady – Želiezovce 0:1 (0:1) P. Kristofóli
Želiezovce – Tvrdošovce 2:0 (2:0) P.
Kristofóli, S. Rotík
Veľký Ďur –Želiezovce 3:1 (0:1) I. Tušan,
M. Méres, F. Vašíček, G. Dulai
Chotín – Želiezovce 3:3 (0:1) G. Maríkovec,
R. Blaho, S. Konc, G. Dulai 2, L. Páchnik
IV. liga – délkelet – U 19 iúsági csapat
Trstice – Želiezovce 1:2 (1:1) R. Vontszemü
– T. Čík 2
Želiezovce – Tvrdošovce 5:1 (3:0) T. Čík 2,
K. Kovács 2, I. Mácsadi, M. Čičman
Štúrovo – Želiezovce – 2017. október š
31-én játsszák le
Nevidzany – Želiezovce 1:0 (0:0) R.
Tatarkovič
III. liga – délkelet – U15 serdülők
Želiezovce – Kolárovo 0:9 (0:3)
Nové Zámky B – Želiezovce 11:1 (5:0), K.
Mentuš
Želiezovce – Šurany 0:10 (0:4)
Galanta – Želiezovce 8:0 (4:0)
III. liga – délkelet – U13 diákok
Želiezovce – Kolárovo 1:3 (1:1) A. Orbán
Nové Zámky B – Želiezovce 9:0 (4:0)
Želiezovce – Šurany 6:1 (4:0) F. Bahorec 2,
D. Pizúr 2, S. Mentuš, M. Virág
Galanta – Želiezovce 17:0 (11:0)
(nyf)
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Fesztivál és verbunk
Ahogy a korábbi években, idén sem
kerülte el városunkat az Ilyenek vagyunk
fesztivál és a Garam-menti verbunk. Előbbinek a 10., utóbbinak a 9. évadját tartották.
A rendezvény ünnepi fogadással
kezdődött a városi hivatalban, ahol Juhász
András polgármestere fogadta a szereplő
csoportok képviselőit, majd a Regionális
Művelődési Központ igazgatójával, Alžbeta
Sádovskával együtt felvágták a fesztivál 10.
évfordulójára sütött tortát.
A műsor népviseleti felvonulással
kezdődött, amelynek célja a főtéren felállított
színpad volt. Maga a verbunk idén rendhagyó
volt. „A fellépő csoportok fiútagjai túl fiatalok

voltak a verbuváláshoz, ráadásul a szerbeknek és a bolgároknak más szokásaik
vannak. Ezért a hagyományos verbunk
helyett a résztvevő nemzetek katonatoborzó szokásainak bemutatását választottuk” – mondta Juhász Sándor szervező.
Akik úgy döntöttek, hogy a szombat
estét a főtéren töltik, a népművészeti
bolhapiac mellett a szerb KUD Rumenk
és KUD Elektroporcelan, a bolgár Nashencheta néptánccsoport, a budapesti
Kisbihari Táncegyüttes, valamint a hazai Apró Kincső és Kincső csoportok
fellépésében is gyönyörködhetett. A
műsorban fellépett a Szárnyas Sárkányok gó-

lyalábcsoport és a budapesti Juhász Zoltán,
aki a toborzó huszárkáplárt játszotta. (šh)

Közel 100-an nézték meg a kastélyt és a koncertet
A zselízi közönség számára nem ismeretlen
párkányi Little Symphony női formáció
fellépése jó alkalom volt az Esterházykastély, néhány évtized elteltével való újbóli,
hivatalos megnyitására. A kastélyban a
múlt évszázad nyolcvanas éveinek közepéig
óvoda működött. A város krónikájában
a következőket írják: „1984. október
elsején üzembe helyezték az Sznf utcában,
180 gyermek részére épült új óvodát (a
gyöngygyár üzemének közelében). Ezekbe az
új helyiségekbe költözött be az óvoda, amely
eddig a parkbeli Esterházy-kastélyban kapott
helyet. Bár a park környezete ideális volt a

kisgyermekeknek, higiéniai okokból már nem
volt alkalmas.” Ettől a időtől kezdve a kastélyt
csak kivételes esetekben lehetett látogatni,
olykor turisták vagy lehetséges befektetők
számára tették lehetővé a belépést.
Az említett kamarazenekari koncert volt az első
hivatalos rendezvény a zselízi kastély felújított
részében. Ennek függvényében is nagy volt

az érdeklődés a közönség részéről, jócskán
felülmúlta a szervezők, a Castellum Zeliz
polgári társulás és Zselíz városának elvárását,
de a felújított terem befogadóképességét
is. A női kvartett koncertjére közel 100an voltak kíváncsiak, ami nem gyakori. A
Little Symphony Schubert, Händel, Bach
szerzeményeit, filmzenét adott elő, a végén
pedig Beatles-dallal zárta érdekes zenei
utazását. A szervezőknek figyeltek arra, hogy
a kastély újkori bemutatója magas színvonalú
legyen. Azonkívül, hogy a belépés ingyenes
volt, a látogatókat fitssítővel, Sacher-szelettel
és pogácsával fogadták. A koncert után az
érdeklődők megtekinthették a kastély
további részeit is. Abban a helyiségben,
ahol valaha az a zongora állt, amelyen
Schubert játszott, a Little Symphony
előadott még egy szerzeményt, majd a
közönség rövid történelmi beszámolót
hallgatott meg Polka Pál előadásában.
A jól sikerült rendezvény azt is igazolta,
hogy a városnak az a kezdeményezése,
hogy önerőből kezdjék meg a kastély
részleges felújítását, pozitív visszhangra
talált a lakosok körében. „Az utóbbi
hónapokban
lehetőségem
volt
bejárni Szlovákia néhány szegletét. A
kisvárosokban, falvakban sok hasonló
kastély található, melyek annak ellenére
elhagyatottan állnak, hogy lényegesen
jobb állapotban vannak, mint a mi
kastélyunk, és itt a Pozsony—Zsolna
ipari tengely mentén elterülő helyekről
is beszélek. Nem élhetünk abban az
illúzióban, hogy majd valaki idejön
és felújítja nekünk. Másrészt büszkék
vagyunk a kastély történelmi üzenetére.
De ez nem elég, nemcsak beszélni kell róla,
hanem tenni is valamit érte. Idén felújítottuk
a vendégek fogadására szolgáló részt,
jövőre tervezzük a kastély előcsarnokának
rendbetételét és az ablakok beszerelését. A
kastélynak így teljesen más kinézete lesz”
– mondta Juhász András polgármester a
két helyiség felújítása után. Az ünnepélyes

megnyitón azt is megtudtuk, hogy érdeklődés
mutatkozik a felújított részben esküvők
megtartására. A polgármester hangsúlyozta:
a két helyiséget úgy rekonstruálták, hogy
szükség esetén korhű restaurálást is lehessen
végezni. „Ha valamilyen forrásból sikerülne
anyagiakat szereznünk a történelmi stílusban
való felújításra, megvalósítható lesz ez is, mert
az elvégzett munkákkal nem avatkoztunk
be az eredeti objektumba. A helyiségeket
gipszkartonnal borítottuk be, amelyeket az
esetleges restaurálás során el lehet távolítani,
és majd másutt felhasználni.”
(ik)

Idén tavasszal és nyáron a külső falak felújításával folytatódott a Szent Jakab-templom rekonstrukciója. Az SZK Kulturális Minisztériuma 15 ezer euróval támogatta a munkáknak
ezt a szakaszát. A plébánia emellett a Magyar
Kormány Emberi Erőforrások Minisztériumának 2 490 000 forintos, azaz 8 ezer eurós
támogatásában is részesült az Egyházi épített
örökség védelme című kiírás keretében. A
támogatás célja a templom több évszázados
freskóinak konzerválása és felújítása, ill. a
legértékesebb freskó, Becsei Vesszős György
végítéletének restaurálása. A templomban folyó felújítási munkálatokról részletesen lapunk
következő számában tájékoztatunk.
(tsák)
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50 év után találkoztunk
Szeptember 9-én délután a WITCH étteremben
találkoztunk – volt osztálytársak, akik 1967-ben
fejeztük be a zselízi Alapfokú Kilencéves Iskola
utolsó, 9. évfolyamát. Ötven év elteltével először
sikerült találkoznunk, örömmel nyugtáztuk,
hogy a 61 végzősből 32 jelen is volt a találkozón.
13-an sajnos már nincsenek az élők sorában.
Rájuk egyperces néma csenddel és gyertyagyújtással emlékeztünk. Az A osztály osztályfőnöke,
Baka András tanár úr sajnos egészségi állapotára való tekintettel nem tudott jelen lenni a
találkozón, de nagy örömünkre Kulcsár Béla
tanár úr, a B osztály osztályfőnöke megtisztelt
bennünket jelenlétével. Rövid köszöntőjében
visszaemlékezett a régmúlt együtt töltött éveire,
ugyanis mint kezdő pedagógusnak mi voltunk az
első osztálya, melyet osztályfőnökként irányíthatott 4 éven keresztül.
Életpálya-bemutatójában mindenki röviden szólt
az elmúlt 50 évben vele történtekről, elmesélte
munkasikereit, csalódásait; szólt családi helyzetéről, mesélt az unokákról, és megemlített „sztorikat”,
melyek az életében fordulópontot jelentettek, vagy
érdekesnek – érdemesnek tartott elmondani.
Érdekes volt, néha szívet szorongató érzéssel
hallgattuk osztálytársaink személyes emlékezéseit az eltelt évekről. Mindegyikünk megjárta a
maga sokszor göröngyös, akadályokkal teli, de
sokszor örömteli, vidámsággal és sok-sok szeretettel övezett életútját. Kitűzött célját részben
sikerült mindannyiunknak elérnie, akadálymentes múltról sajnos szó sem volt.
A „kilencedik” után a lányok zömmel középiskolában folytatták tanulmányaikat, majd az
élet különböző területein
munkálkodtak.
Banki, postai
alkalmazottként, könyvelői,
kereskedelmi, mezőgazdasági, ápolónői munkakörben tevékenykedtek, nem utolsósorban
a gyermek-, későbbiekben az unokanevelés is

nagy mértékben a ő feladatuk volt. Újságírói
múlttal rendelkező osztálytársnőnk még most is
a magyarul megjelenő Bécsi Napló szerkesztője,
és mint korrektor teszi a dolgát egy felvidéki internetportálon.
Az akkori „végzős fiúk” közül többen gimnáziumban, illetve középiskolában folytatták
tanulmányaikat, majd az élet számos területén
állták meg becsülettel helyüket. Pincérként odahaza, majd a járási székhelyen tevékenykedtek,
később üzemvezetőként Pozsonyban „bizonyítottak”, magánvállakozóként is sikert sikerre
halmoztak. Volt, aki külföldön találta meg a
számítását, mások idehaza, a tolmácsi gépgyár
alkalmazottjaként tevékenykedtek. Néhányan
a büntetés-végrehajtási intézetben teljesítettek
szolgálatot hosszú éveken keresztül, volt, aki az

nyugdíjasként telnek napjaink, de néhányan aktívan vagy csökkentett óraszámban még mindig
tevékenykednek.
Az ízletes vacsora elfogyasztása után még
hosszan tartó beszélgetések, emlékezések következtek. Egyértelműen megegyeztünk abban,
hogy az alma mater adta alapok jó termőföldbe
kerültek, saját kovácsai voltunk sikereinknek,
bukásainknak, bánatunknak, örömeinknek.
Megköszönve a szervezőknek a fáradságos munkát, bízva a legközelebbi találkozás reményében
mosolyogva, jókedvvel váltunk el egymástól.
Ad revidendum – találkozunk 2022-ben. A
csoportképen szereplők (résztvevők) névsora
(nem a „felállás” sorrendjében, a hölgyeket lánykori
nevükön említjük): Kulcsár Béla tanár úr, Tóth
Emília, Horváth Ida, Mészáros Béla, Szedlák

állami szférában találta meg a számítását, és
a Legfelső Bíróság főellenőreként is dolgozott.
Volt, akit a letűnt rendszer „nem kívánatos
személynek” bélyegezve hazája elhagyására
kényszerített, és 28 évig szülőföldjétől távol, Kanadában élte életét, de nyugdíjasként már itthon
szeretne élni. Távközlési alkalmazott, építész, lakásszövetkezeti, mezőgazdasági szakember, és
még több sokrétű munkakört betöltő osztálytárs
adott számot életútjáról.
A beszámolókból kitűnt, hogy zömével már

Anna, Sedivy Mária, Balázs Berta, Farkas
János, Fuszkó Béla, Porubszky Béla, Csudai
István, Svanczár Mária, Horváth Dezső,
Drevanya Mária, Bednárik Márta, Benyák
Mária, Dudás Vilmos, Pompos Kati, Tóth Ilona,
Forgács István, Varga Éva, Hajnovics Erzsébet,
Porubszky István, Török József, Marácsek Éva,
Venczel Ferenc, Tarr Mihály, Suba Rózsa, Dudás László, Faragó Tibor, Farkas Irén, Szőköl
Eszter, Szőlősi Lajos.
Török József, fotó: (ik)

Óvoda és bölcsőde működik majd...
2→

beleegyezését is ki kellett kérni, és meg is
kapták. „Egyetlen kivételként a Felvidéken
megmaradhatott önkormányzati jogkörben
az óvoda azzal a feltétellel, hogy az egyház
lásson bele az óvoda működésébe, tehát egy
református igazgatótanács működjön, amely
az egész épületet igazgatja. Sok helyen azt láttuk, hogy problémák vannak az átvételekkel,
az alapításokkal. Itt az óvoda jól működik az
önkormányzat kereteiben, kár lett volna kockáztatni. Fontos hozzátenni, hogy a bölcsőde
nemcsak a református, hanem minden gyermek számára rendelkezésre áll majd.”
Közben az óvoda vezetősége is járhatónak
látta ezt az utat. Februárban volt egy egyházközségi közgyűlés, ahol nemcsak a presbitériumnak, hanem az egész gyülekezetnek meg
kellett erősítenie ezt az elhatározást. 60-70
ember volt jelen, akik egyhangú támogatásukat fejezték ki. A Révész házaspár nagyra
értékelte Csenger Tibor közreműködését, aki

„nagyon sokat segített, sokszor azonnal autóba ült, és intézkedett.“ „Amikor tudomást
szereztünk a lehetőségről, rögtön elkezdtünk
rajta dolgozni. Egy kreatív csapattal kidolgoztuk az óvoda átköltöztetésének a koncepcióját, amit pályázati formában nyújtottunk
be. Azóta is szinte állandó jelleggel tárgyalásokat folytatunk ez ügyben a Nyitra Megyei
Önkormányzattal, Zselíz város vezetésével, a
Református Keresztyén Egyházzal, illetve az
államtitkársággal”– nyilatkozta Csenger Tibor. A zselízi megyei képviselő helyzetismerete nagy előnyt és időmegtakarítást jelentett
a megyei választások előtti időszakban.
Az előleget áprilisban fizette ki az egyházközség, a maradékot augusztus végén a
szerződés aláírásakor. Jelenleg a telekkönyvi
bejegyzés folyik, majd a tervezői és kivitelezői közbeszerzések után a jövő év elején
kezdődhetnek a felújítási munkálatok. A
tervek szerint 2018 őszén már itt kezdi a két

intézmény az új tanévet. „A külső felújítás
mindenképpen szükséges lesz. Belső átalakítás is lesz, a kiszolgáló helyiségek az alagsorba kerülnek. Az első szinten a bölcsőde és
az óvoda kiscsoportja, a két felső csoport az
első emeleten kap helyet. A felső szint elméletileg üresen marad, többen is érdeklődtek
már. Komoly előírások vannak a higiénia
terén, a tervezés és megvalósítás folyamán erre
figyelni kell, hogy a felső szint kihasználtsága
ne zavarja a két kisgyermekes intézményt.
Valószínűleg délutáni oktatásra lesz alkalmas. A
12 tagú presbitérium dönt majd ez ügyben is”
– mondja Révész Tibor. A felújításra bruttó 1
millió eurós összeget különítettek el, a végső
összeg a versenypályázat eredményeitől függ
majd. Az épület felújítása mellett a környezet
is megújul, hiszen biztosítani kell majd az
objektum infrastruktúráját – utakat, járdákat, parkolókat, és természetesen megfelelő
játszóterekre is szükség lesz. (ik, tsák)
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mert túl sok projektet készített, amelyekből
több megvalósíthatatlan volt. A jelenlegi
polgármester arra helyezi a hangsúlyt, ami
megvalósítható, és ennek a városban látható jelei is vannak...
Igen. Az emberek elégedettek, mert látják, hogy
valami történik. De... Az előző polgármester
egy csomó képtelen projektet készített. Nem
akarom őt mentegetni, de ő művész volt. Úgy
gondolom, minden művész valamilyen szinten
elveszíti a kapcsolatát a hétköznapi élettel. Ő
a saját világában élt, amelyet mi nem tudunk
megérteni, ezért abban az időben városunk
stagnált.
Ön nem művészember?
Nem.
S milyen a művészethez fűződő viszonya?
Szerintem pozitív – szeretem az operát, pihentet. Nemrégiben voltam a Lúčnica fellépésén,
megismételhetetlen élmény volt számomra.
Köszönöm a meghívást a Kincső 20 éves fennállása alkalmából tartott rendezvényre. Fantasztikusnak tartom, amit a Juhász-házaspár
azokkal a gyerekekkel művel.
Ezenkívül mivel tölti még a szabadidejét?
Nagyon kevés a szabadidőm. Az iskolaköteles

gyermekek szülei tudják, miről beszélek. Ha
mégis van, kitölti a kislányom, a kutyám a
kiskutyáival, és nem utolsó sorban a fiatalabb
lányom lovagláshoz fűződő viszonya. És az
iskolaügy...
Milyen iskolába jár?
Nem az iskoláról van szó, és nem is a pedagógusokról, hanem az ott uralkodó állapotokról,
arról, ami föntről jön. Úgy gondolom, hogy
más országok modelljeit másolják, amire mi
sem anyagilag, sem pedagógiailag, sem térbeli kapacitással nem vagyunk felkészülve.
És a gyerekeknek sincsenek ilyen mentális
adottságaik. Nem tartom normálisnak, hogy
egy harmadikos minden héten megalkosson
egy projektet olyan témában, amelyről fogalma
sincs. Ebből lesz a szülők házi feladata. Szerintem az oktatásügy koncepcióját szakértőknek
kellene megalkotniuk, leginkább olyanoknak,
akik emellett szülők is.
Fiatal pszichológusok és pedagógusok is
azon a véleményen vannak, hogy az oktatásügyünk jó minőségű volt, de 1990 után
ezt sikeresen likvidáltuk...
Ezt én is egyértelműen megerősíthetem. Magam és a nagyobbik lányom szerint is.

Elmondhatja, hogy a környezetében sikerül jobbra fordítani a dolgokat?
Talán nem olyan mértékben, mint ahogy azt
elképzelem. De nincs idilli világ. A változáshoz
partnerre van szükség, aki megérti, hogy
ha akár valami negatívat mondok is, nem
rosszindulatból teszem. Azért mondom, mert
fontosak számomra azok az emberek, akiknek
ezt mondom, mert amíg beszélek, javítani, segíteni akarok. Amíg nem kezdjük el kölcsönösen
tisztelni egymást, nem jutunk előbbre. Hiszem,
hogy idővel felleljük az emberekben meglévő
jót is.
Szeretne még valamit hozzáfűzni?
Köszönöm, hogy teret kaptam a városi lapban.
Nem szeretek ígérgetni, mert vannak olyan ígéretek, amelyeket a legnagyobb igyekezet mellett
sem lehet betartani. Csak egy dolgot tennék
hozzá: továbbra is keményen fogok fellépni az
önkormányzati üléseken, persze csak megalapozott esetekben, mert nekem fontos, mert itt
akarok élni, és azt szeretném, ha a gyermekeim
is itt élnének. És hogy miként fognak itt élni, az
számomra nem közömbös.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko
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3→

Yssel is kínál szabad munkahelyeket, amelyeket egyelőre képtelenek betölteni. A Selyz
bútorgyárnak jelenleg 40 szabad munkahelye van. Az Yssel 200 munkahelyet teremt
képzett munkásoknak. Látjuk, hogy mindkét
társaság átépítésbe kezdett, ill. területeit csinosítja, és további fejlesztést szeretne véghez
vinni. A gondot a szakképzett munkaerő
hiánya jelenti számukra. A statisztika szerint
kb. 330 munkanélküli van a városban, akik
többnyire képzetlenek, ezért a helyi cégek
nem tudják őket alkalmazni, és betöltetlenek
maradnak az állások” – nyilatkozta a polgármester, aki szerint a zselízi helyzet nem
egyedülálló, megegyezik a Szlovákiában
tapasztalható általános állapottal.
A választási időszak jelenlegi fázisának
értékelésekor a polgármester szükségesnek
tartotta elmondani, hogy a város több intézkedést is hozott a lakásépítés előkészületeire, ill. az egyes létesítmények lakás céljaira
szolgáló átépítésére. Egyértelmű álláspontját
a lakáshiánnyal kapcsolatban részben átértékelte. „A választási időszak kezdetén úgy
láttam, hogy a városnak sürgősen szüksége
van új lakásokra. Ez ugyan részben igaz, de a
beadott lakáskérelmek kiértékelése után úgy
látom, hogy jelentősen nem haladják meg a
kínálatot, fokozatosan ki tudjuk elégíteni a
keresletet. Folytatódnak a családi házak építésére kijelölt Posta utcai telkek eladásának
előkészületei, készül a munkásszálló felújítása, és intézkedéseket teszünk a meglevő laká-

sok fokozatos felújítására. Nemrég fejeződött
be a még nem hőszigetelt DOS lakóház felújításának tervezőjére kiírt versenypályázat. Megkezdődik az épület energiaigényességének
csökkentésére és nyílászáróinak cseréjére
irányuló tervdokumentáció elkészítésének
szakasza.”
„Mozgásba lendült” a Béke utcai többrendeltetésű házak építésének projektje is,
amivel a város tulajdonképpen már sok
éve foglalkozik. Ennek ellenére sokáig úgy
tűnt, hogy a tervezetet jobban konzerválták, mint a városszéli geotermális furatokat.
Nemrégiben arról tájékoztattuk olvasóinkat,
hogy a polgármester tárgyalásokat folytatott
három befektetővel, akik érdeklődtek az ún.
zselízi prérin való befektetés iránt. Az elmúlt
választási időszakkal ellentétben, amikor is a
város szigorúan meghatározta, milyen típusú építkezést engedélyez ezen a területen, az
érdeklődőkkel való tárgyalás során másfajta
megegyezés született. Eszerint a befektetők
szabad kezet kapnak a többrendeltetésű
házakkal kapcsolatos javaslatukban, a város
csak a területfejlesztési tervben lefektetett
alapelvekhez ragaszkodik. „Az egyik befektető már előterjesztette az általa javasolt
látványterveket, várjuk a többiektől is. A
tárgyalások során fő követelményünk a
létesítmény többrendeltetésű jellege volt.
A földszinten szolgáltatások, üzletek, az
emeleten pedig lakások lesznek. A központi
rész fennmaradó területét parkolóként és

pihenőövezetként hasznosítjuk. Természetesen, ezeknek a létesítményeknek az anyagi
hátterét is biztosítani kell, mivel itt nem
bérlakások lesznek: az egyes helyiségeket
az érdeklődők megvásárolják. Szerencsére,
a helyi vállalkozókkal folytatott tárgyalásokon azt tapasztalom, hogy részükről lenne
érdeklődés az itt kialakuló földszinti helyiségek iránt” – fejezte ki megelégedését Juhász
András polgármester a helyi vállalkozókkal
folytatott tárgyalások után. Ha sikerül is megegyezni valamelyik befektetővel, az építkezés csak akkor kezdődhet el, ha a földszinti
helyiségeket és a lakások jelentős részét
lefoglalják, ezért is fontos a helyi vállalkozók
érdeklődése.
Országosan, és ezzel együtt az önkormányzatokban, köztük Zselízen is, konjunkturális
fázisban vannak a pénzügyi folyamatok.
A foglalkoztatottság és a beruházások
növekedése az adóbevételek növekedését
eredményezi, miközben az infláció már
hosszabb ideje történelmi mélyponton van.
Ez a helyzet lehetővé tette a városnak, hogy
átcsoportosítsa hiteleit. Ennek és az ésszerű
gazdálkodásának köszönhetően képes saját
forrásból előkészíteni és megvalósítani több
beruházást. Így aztán már most, másfél évvel
a választási időszak vége előtt valószínűsíthető, hogy a négy évet sikeres időszakként
lehet értékelni. Az eredményesség mértékének kérdésére egy év múlva tudjuk majd
megadni a választ.
(ik)
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Fontos nekem a városom
Közgazdász, a városi hivatal egykori osztályvezetője, aki a 2006-os polgármesteri
választásokon a 2. helyet szerezte meg. A volt
polgármester gazdaságtalan hozzáállására
úgy reagált, hogy otthagyta a városi hivatalt,
majd a következő választások alkalmával városi képviselőként tért vissza az önkormányzat köreibe. Marianna Šedivá mérnök.
Életútja Zselízen kezdődött?
Igen. Zselízen születtem 1970-ben, majd itt
végeztem alapiskolai tanulmányaimat. Ezután
a pozsonyi Laco Novomeský Gimnáziumban
tanultam és érettségiztem, majd a pozsonyi
Közgazdasági Egyetemre (akkor főiskolára)
kerültem.
Mi szeretett volna gyerekkorában lenni?
Minden pillanatban valami más, majd hosszú
ideig tanár szerettem volna lenni. Mivel családom a mezőgazdaságnak szentelte életét, a
mezőgazdasági közgazdaságtan szinte magától jött. Végül az iskola vállalati menedzsment
karán fejeztem be tanulmányaimat, miután
1989 novembere után módosultak a tanulmányi szakok, és az egész tanszéket átnevezték
menedzsment tanszékre.
Mi történt a tanulmányai befejezése után?
1992. július 1-jén vettem át a diplomámat, és
július 13-tól már a Zselízi Városi Hivatal pénzügyi osztályának adóügyi dolgozója voltam.
1993. január 1-jén életbe lépett az új szlovák
adótörvény. Az akkori polgármester, Dobrovický László a törvény értelmében kialakította az
adók és illetékek osztályát, amelynek én lettem a
vezetője. Fő feladatom az új törvény gyakorlati
alkalmazása volt.
Milyen volt akkor a légkör a városi hivatalban?
Jó. Dobrovický Lászlónak polgármesterként
megvolt az az előnye, hogy a nemzeti bizottságon megtanulta, hogyan működik a hivatal,
értett hozzá. Minden reggel a költségvetés
fölött ült, ceruzával, radírgumival a kezében,
áttekintése volt a pénzügyekről, mindenről.
Aztán változás állt be?
A következő polgármester Nagy Géza lett.
Tevékenysége 8 év után ért véget, amikor a
városi hivatal és a város helyzetének javulásának reményében Bakonyi Pált választották
meg polgármesternek. Az ő vezetése alatt több
szerkezeti változás valósult meg, például az
én vezetésem alatt összevonták a pénzügyi
és az adóügyi osztályt. Bakonyi Pál második választási ciklusáig maradtam ezen a
poszton. Tudjuk, milyen volt a helyzet, milyen
nyomás nehezedett az egyes alkalmazottakra.
A helyzet annyira kiéleződött, hogy önként beadtam a felmondásomat, és elmentem a városi
hivatalból.
Tudta, hová megy?
Nem. Két-három hónapig otthon voltam, majd
a Csatai Községi Hivatalban kaptam munkát,
ahol a helyi adókkal foglalkoztam. Jelenleg az
SZK Pénzügyi Igazgatóságának végrehajtó
főtanácsosa vagyok.

2006-ban jelöltette magát a város polgármesterének, és egész szép eredményt ért el...
Nem jött össze. Talán a csillagok állása nem
kedvezett, valamilyen oknál fogva nem sikerült. Talán nem volt meg a választókban a
meggyőződés és a politikai akarat, hogy nőt válasszanak meg polgármesternek. Tulajdonképpen elégedett voltam, kilenc jelöltből a második
helyen végeztem.
A városi hivatal munkatársainak munkája
szorosan összefügg a helyi politikával, az
osztályvezetőkéről már nem is beszélve,
akik a részét képezik. Mikor kezdte Önt
olyan szinten érdekelni, hogy elgondolkodott a jelölésen?
Bizonyára már akkor, amikor osztályvezető
voltam. Minden időszakban akadtak olyan
képviselők, akik a saját érdekeiket érvényesítették a közérdek előtt, és nem vették figyelembe
a mi szakmai álláspontunkat. Néhány esetben
nehéz volt elmagyarázni, hogy az önkormányzati törvénynek vannak specifikumai, hogy a
cél érdekében bizonyos lépéseket egyszerűen
meg kell lépni. Ráadásul amikor a törvényen
alapuló saját véleményemet mertem hangoztatni, amely nem volt összhangban egy-két
egyén elképzelésével, kegyvesztett lettem.
2014 novemberében a helyhatósági választásokon 653 szavazatot szerzett, amivel
simán bejutott a képviselő-testületbe. Az
üléseken addig is részt vett, de most hirtelen a másik oldalon találta magát. Milyen
érzés volt?
Én tulajdonképpen a tanulmányaim elvégzése
óta együtt élek a várossal, a helyi politikával.
A városi hivatalban szakmai tudást és rengeteg
tapasztalatot szereztem az egyes osztályok,
kollégák tevékenységével kapcsolatban. Ha valamire rákérdezek, tudom, miért éppen azt kérdezem, és lényegre törő válaszokat várok. Tudjuk, milyen az általános helyzet, a demokrácia
nem csupán a vélemény szabadságát hozta el,
hanem a munkahely elveszítésének veszélyét is.
Rendkívül tisztelem a városi hivatal dolgozóinak munkáját, mert tudom, milyen igényes.
Ha azt szeretnénk, hogy önkormányzatunk
rendesen működjön, városunk fejlődjön, megfelelően képzett, tapasztalt és munkájukban
elhivatott emberekre van szükség. Szerintem a
képviselőség nem csupán egy funkció betöltése,
hanem küldetés. A lakosok választanak bennünket, tőlük kaptuk mandátumunkat, nekik
tartozunk felelősséggel.
Már osztályvezetőként is a határozottságáról volt ismert. Képviselői felszólalásai
néha túl keménynek tűnnek...
Talán valakinek úgy tűnhet, de szerintem csupán releváns kérdéseket teszek fel, amelyekre
igaz válaszokat várok. Olykor úgy érzem
magam, mint az utolsó mohikán, akinek még
jelentenek valamit az elvek.
Konkrétan mi az, ami zavarja?
Az egyes lépések sorrendje, néhány beadvány
kidolgozottsága, tartalma, ill. a nem kompe-

tens tervezeti előterjesztések.
Ismételni fogom magamat: Az önkormányzat
specifikum, amit respektálni kell, létező törvényekkel, amelyeket be kell tartani. Mindent el
lehet érni, amit az ember akar, csak néhány
dolog sok időt, és lehet, hogy egy-két lépéssel
többet igényel.
Ön szerint miben rejlik a probléma?
A kommunikációban! Minden szinten csődöt
mond a kommunikáció. Ez történik az egész
országban. Néhányan nem képesek elfogadni
mások véleményét, ha az nem egyezik a sajátjukkal. Ez nagyon rossz.
Említette, hogy ez a helyzet az egész országban. Minek nevezné ezt?
A jelenlegi helyzetet? Az anarchia erős szó,
de akár így is nevezhető. A hatalmon levő azt
csinál, amit akar, és mindegy neki, mi történik
a többiekkel. Mindenki a maga érdekeit helyezi

előtérbe, a másikat csak akkor veszi észre, ha
szüksége van rá. A választási kampányok ennek világos megnyilvánulásai.
Miért ilyen a helyzet?
A hatalom nagy erő, és jelleméből kifolyólag
nem mindenki tud uralkodni rajta az új
tisztségben. Könnyen elfelejtjük, hogy a többiek
nélkül senkik vagyunk. Ahogyan az embernek
szüksége van a családjára, barátaira, szüksége
van a körülötte levőkre is. Hiába akar valaki
képviselő vagy polgármester lenni, ha az emberek nem ismerik munkáját, tulajdonságait,
nem karikázzák be a nevét.
Ön szerint minek kellene változnia városunkban, hogy jobban működjenek
a dolgok?
Megint csak ismételni fogom magam. A kommunikációnak! Kiabáljuk ki a dolgokat, csapjunk az asztalra, nem kell, hogy szeressük egymást, de tisztelnünk kell a másikat! Mindenki
ért valamihez. Én sem értek mindenhez, ezért
ilyen esetekben engedjék meg nekem, hogy laikus kérdéseket tegyek fel.
Az egykori polgármestert azért bírálták,
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Néhány ízléstelen
épület eltűnhet
A város szépítése nyáron a Szent Jakab tér déli oldalát szegélyező járda felújításával folytatódott. A város ezzel újabb lépést tett
a főtér meghirdetett teljes átépítése felé, amely az északi oldalon
található pihenőövezet kialakításával, valamint a járda felújításával
és kerékpárút kialakításával kezdődött. A városközponti terület
megújulásának következő lépése a zöldövezet öntözőrendszerének
kiépítése, majd a tér központi részének felújítása lesz.
„Folyamatosan építjük ki a pihenőövezeteket, főleg a játszóterekre összpontosítva” – jelentette ki Juhász András polgármester
az önkormányzat városszépítési igyekezetét bemutatva. „Nemrég
fejeződött be a főtér melletti játszótér építése, a közeljövőben pedig
egy újabbat hozunk létre a Béke utcai üzletközpont beruházójának,
a KLM vállalat közreműködésével. Dolgozunk az Ady utcai játszótér
felszerelésének kiegészítésén is, ahol egy pergolát is kialakítunk. A
parkban is szeretnénk elhelyezni egy játszóteret, természetesen fa
elemekből, amelyeket ízlésesen és gondosan válogatunk ki. Mindez a park revitalizációjának keretében valósulna meg, amelynek
pályázati dokumentációja most készül” – sorolja a polgármester a
város további terveit e téren.
A városkép nem csupán újonnan telepített, szép elemek elhelyezésével, hanem a kevésbé szépek eltüntetésével is alakítható.
A város vezető képviselői szerint az önkormányzat kész nyomást
gyakorolni az egykori vágóhíd és az egykori borüzem jelenlegi
tulajdonosaira, hogy a lehető legrövidebb időn belül tüntessék el a
néhány éve még működő objektumok torzóit. Hasonló hozzáállással közelít a város tulajdonában levő Vasút utcai ingatlan ügyéhez
is. A korábban menedékházként szolgáló épületet a tervek szerint a
jövő évben lebontják. Az így nyert értékes terület felhasználásáról
később születik döntés. A vágóhíd területére viszont állítólag már
léteznek beruházói elképzelések a folyó mentén tervezett sport- és
pihenőzóna kialakításával kapcsolatban.
(ik)

A szolgáltatások házában a radiátorokra szeptemberben hőszabályozó szelepeket szereltek, amelyek abban segítik
majd az épület bérlőit, hogy hatékonyabban tudják szabályozni a helyiségek fűtését. Haris Péter, a városi hivatal
vagyongazdálkodási osztályának vezetője szerint ezzel a lépéssel a város az
épület hatékonyságát érintő panaszokra
reagált. Ezek az épület túlfűtésére, ill. az
ablaknyitogatás általi hőszabályzásra
irányultak. A szelepek felszerelése nyomán várhatóan csökkennek az épület fűtési költségei. (šh)

Takarítják a parkolókat

A város úgy döntött, hogy a lakótelepek tisztább környezete és
portalanítása érdekében speciális gépek segítségével évente kétszer
takarítja a szilárd talajú parkolókat a városban. A téli karbantartási
időszak előtt a Béke, a Štúr és a Rákóczi utcai parkolót takarírották. A
munkák a Jilemnický, a Garam és a Posta utcai parkolók rendbetételével folytatódnak.
„A takarítás során fontos, hogy a parkolókban ne álljanak autók.
Ezt úgy tudjuk elérni,
hogy 2-3 nappal azelőtt
közleményt ragasztunk
ki. A lakosok az esetek
többségében
eleget
tesznek kérésünknek,
amiért hálásak vagyunk. Kérjük, a jövőben
is legyenek ilyen együttműködőek”- nyilatkozta Haris Péter, a városi
hivatal vagyongazdálkodási osztályának vezetője.
(šh)

Megvalósul a választási program
Szerény választási programot állítottam
össze, amelyet sikerül is fokozatosan megvalósítanom – így foglalta össze az önkormányzat egyes területeinek fejlesztése terén
fennálló helyzetet Juhász András polgármester. Visszaemlékezve megállapíthatjuk,
hogy javaslatai és tervei a választási időszak

kezdetén is reálisak voltak. De nem csak
ezért sikerül őket nagymértékben teljesíteni.
Foglaljuk össze röviden Juhász András
ígéreteit, fejlesztési terveit, melyeket még a

választások előtti időszakban vázolt, többek
között lapunk hasábjain is, amikor lehetőséget adtunk minden polgármester-jelöltnek
röviden bemutatni programját. Prioritásai
közé tartozott akkor a játszóterek és pihenőövezetek építése, az óvodák férőhelyeinek bővítése, a zselízi ravatalozó felújítása,
a helyi sportegyesületek
támogatása, a városi hivatal átszervezése és a
lakosokkal való rendszeres
találkozók
megtartása.
Szinte mindegyik területen
sikerült elérnie bizonyos
eredményeket. Épülnek és
szépülnek a játszóterek,
új padok, pihenőövezetek
létesülnek
felnőtteknek,
főleg a játszótereken. A
mikolai óvoda bővítésére
beadott pályázat eredményére még várni kell. A
város jelenleg a művészeti
alapiskola és a szabadidőközpont épületeinek átépítését készíti elő.
Ide szeretnék átköltöztetni az Sznf utca 9.
szám alatti óvodát, egyúttal előkészületben
van a magyar óvodának a Komenský utcai,

egykori gimnáziumi épületbe való átköltöztetése is, amelyet megvásárolt a református
egyház. A sport támogatása egyebek mellett
abban is megnyilvánult, hogy komoly összeget különítettek el a stadion felújítására, és
további összeget a T18-as tornaterem részleges felújítására, valamint a létesítmény teljes
felújítására tervezett vissza nem térítendő
támogatáshoz szükséges tervek elkészítésére.
A polgármester választási programjának
központi témája volt új munkalehetőségek
teremtése, méghozzá az ipari park fejlesztésével, a vállalkozók támogatásával. A
prioritások közé tartozott a lakásépítés is, amit a
polgármester az Állami Lakásfejlesztési Alapból,
jelzáloghitelből, EU-s pályázatokból, valamint családi házak építésére alkalmas terület
kialakításával kívánt megvalósítani. Ezek az
intézkedések részben megvalósultak, vagy
már elkezdődött a megvalósításuk, bár a
helyzet és a polgármester véleménye is az
elmúlt három évben némileg megváltozott.
„Választási programom összeállításakor
abból indultam ki, hogy a régió kulcsfontosságú problémája a munkaerőhiány. Volt
időszak, amikor nap mint nap ezzel kellett
szembesülni. Ma már látom, hogy a Selyz és
a tolmácsi gépgyár területén elhelyezkedő
→5
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goznak. Az említett pályázat sikere esetén számuk tovább nőhetne, tette hozzá a polgármester.
Az interpelláló képviselő elégedettségét fejezte ki
a válasszal kapcsolatban, de hozzátette: jó lenne,
ha a városi rendőrség a jövőben néhány elvhez
tartaná magát. Például, hogy tagjai ne mondjanak véleményt a városi politikáról, ill. kiemelt
és rendezvények miatt mozgalmas napokon ne
történjen meg, hogy nincs szolgálat. A testület
tudomásul vette a határozatok teljesítéséről és
az interpellációk intézéséről, valamint a városi
rendőrség augusztusi tevékenységéről szóló
beszámolót.
A képviselők egyetértettek azzal, hogy a város
írja le néhány követelését a 2003–2007-es
időszakból egy azóta már nem létező vállalattal
szemben, és tudomásul vették a behajthatatlan
követelések tavalyi leírásáról szóló beszámolót.
Telekeladási szándék formájában hagytak jóvá

két előterjesztést – az egyik telket a nagypusztai
büntetés-végrehajtási intézet, a másik, 38 négyzetméteres telekrészt pedig a zselízi SymarTech
vállalat szándékozza megvásárolni. A megfelelő
pályázat eredményei alapján jóváhagyták egy
helyiség bérbeadását a Béke utca 8. alatti városi
ingatlanban.
Szélesebb körű vitát váltott ki a helyi magyar
tanítási nyelvű alapiskolának az iskolai étkező
felszerelésének bővítésére irányuló kérvénye.
A képviselők szerint nem helyénvaló, hogy
egy héttel az önkormányzati ülés előtt készült néhány soros kérvénytől azonnali pozitív
választ várnak el. A városi közgazdász kijelentette, hogy az idei költségvetésben nem lát
lehetőséget a kért összeg elkülönítésére. A
polgármester megjegyezte, hogy nagyobb városi rendezvények során gyakran okoz gondot
a résztvevők étkeztetése, és a helyzet javításában

számol az iskolai étkezdékkel. Javasolta, hogy a
jövő évi költségvetés készítése során a képviselők tekintsék meg az összes városi objektumot, és
saját szemükkel győződjenek meg azok állapotáról. A kérvényt a testület tudomásul vette.
A szabadidős tevékenységek kínálatának bemutatása során, amelyeket a szabadidőközpont
megszüntetése után a város biztosít, több képviselő megkérdezte: miért nem valósul meg az
idén tavasszal bemutatott szabadidős tevékenység koncepciója. A polgármester szerint még korai értékelni a kínálatot, amely az aktuális keresletre reagál. Fontos, jelentette ki a polgármester,
hogy a tevékenységeket 12 hónapon keresztül,
az eddigieknél olcsóbban, és érdeklődés esetén
minden korcsoport számára fel tudjuk kínálni.
A képviselők tudomásul vették a beszámolót,
valamint a városi hivatal szerkezeti felépítésének
legutóbbi változásait is.
(ik)

Erősebb megyei képviseletre van szükség
1→

Lehet, hogy az iskolának valamiben a
város is tudna segíteni. Ezt nem tudjuk
megítélni, mert nincs elég információnk. Érthető, hogy az iskola elsősorban
a fenntartójával áll kapcsolatban, és
nem velünk. De az gimnázium esetleges bezárása a várost is érintené. Ezért
a város érdekelt abban, hogy az iskola
fennmaradjon. De vajon érdekelt benne
a megye is? Vannak kétségeim. Pedig a

A vitában főleg a
közlekedésről
A városi képviselő-testület 37. ülésének
általános vitájában a jelenlevők nagy teret
szenteltek a városon áthaladó növekvő
teherforgalom-intenzitás okozta gondoknak. Nagy Géza szerint a közeli falvakkal
együttműködve a városnak kezdeményeznie
kellene a főút városon kívülre helyezését. Ez
ugyan hosszú távú terv, hangsúlyozta, de ha
most nem kezdünk bele, senki sem teszi
meg ezt helyettünk.
Egy lakos több ismerőse nevében is elégedettségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy
a város átvette a temetők üzemeltetését,
majd tolmácsolta a mikolaiak és a városrész
polgári társulásának szükségleteit. A vitázók
kitértek az ún. Kínai-negyedben található
központi kazánház környezetszennyezésére
is. A polgármester elmondta: az üzemeltető Teplo GGE vállalat a közeljövőben
átértékeli a kazánház tüzelőanyag-bázisát.
Egy következő vitázó utalt az ülésen elhangzottakra az iskolaügy terén, és összehasonlította a két helyi alapiskola állapotát.
A polgármester megjegyezte, hogy a jövő
évben a város felújítja a magyar tannyelvű
alapiskola tetőszerkezetét.
(ik)

megye a fenntartó, nem a város...
Lát valamilyen megoldást?
– Egy megoldás lenne. Hogy a megyei döntések reflektálják a város érdekeit, el kell érnünk,
hogy városunknak erősebb képviselete legyen
megyei szinten. Nem csupán a képviselők számáról van szó, hanem hogy olyan képviselők
legyenek, akik valóban a város érdekeit képviselik. Szerintem éppen ez hiányzik jelenleg.
Legyen szó a teherforgalom növekedéséről, a
megye által fenntartott intézmények működéséről a városokban vagy egyéb gondokról. De
ez a választópolgárok asztala...
Megtudtuk, hogy független képviselőként
indul a választásokon...
- Bizonyos dolgokon szeretnék változtatni,

ezért döntöttem úgy, hogy megpályázom a
képviselőséget. Polgármesterként van áttekintésem a környező települések gondjairól, és a
lehetséges megoldásokról is. Amennyiben bizalmat szavaznak nekem a választók, szeretnék
azon dolgozni, hogy a lakosok és képviselőik
követelményeit előterjesszem a megyei közgyűlésen, és így közelebb hozzam hozzájuk a
nyitrai döntéshozatalt. Elsősorban az iskolaügy
és a közlekedési infrastruktúra témakörében
szeretnék tevékenykedni, mert ezeken a területeken látom a legnagyobb gondokat.
Köszönöm a beszélgetést.
(sz)
(A gimnáziumok helyzetével lapunk következő számában foglalkozunk.)

Óvoda és bölcsőde működik majd
a magyar gimnázium volt épületében
Amint arról korábban már beszámoltunk, végérvényesen eldőlt a zselízi gimnázium volt épületének sorsa. Az objektumot
a református egyház vásárolta meg, miután augusztus utolsó napjaiban átutalta a
megyének a 131 ezer eurós vételár második
részét is. Az adásvételt Magyarország Kormánya Nemzetpolitikai Államtitkárságának
pénzügyi támogatásával sikerült megvalósítani egy olyan támogatási program keretében, amelynek kedvezményezettjei határon
túli református egyházi szervezetek. Felvidékre e célból 6,2 milliárd forintnyi támogatás
érkezik. „Novemberben értesültünk a lehetőségről, és az is kiderült, hogy a református
egyház lesz a kedvezményezett. A támogatás
bölcsőde vagy óvoda alapítására irányul, de
mivel az óvoda itt nagyszerűen működik,
nem kívántunk belenyúlni. Felterjesztettük a
bölcsődealapítást, közben elindult egy másik

szál az óvoda megmentésével kapcsolatban
is. Hosszú megbeszélések eredményeként
kezdett körvonalazódni a fúzió. Lényege,
hogy az egyház az óvodát is befogadja, ha
bölcsődét alapíthat, és ennek a legmegfelelőbb helyszíne a gimnázium volt épülete
lenne” – meséli Révész Csilla zselízi lelkipásztor, aki férjével, Révész Tibor lelkésszel
együtt ismertette, milyen lépések vezettek a
jelenlegi helyzetig.
Az első terv az volt, hogy a templom udvarán
épülne egy 15 fős bölcsőde. Amikor később
felmerült, hogy az önkormányzati fenntartású óvodát is befogadhatná a bölcsőde, és a
két intézmény a volt gimnázium épületében
kapna helyet, a zselízi református egyházközség képviselői városunk polgármesterével,
Juhász Andrással és Csenger Tibor megyei
képviselővel együtt felkeresték a püspököt
hogy kivételt kérjenek. A magyar kormány
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A Marianna Šedivá képviselővel készült
interjút a 4. és 5. oldalon olvashatják.

37. önkormányzati ülés

Jóváhagyták a
területrendezési
terv aktualizálását
Az önkormányzat 37. ülésének a városrendezési terv 6. módosításának és kiegészítésének
jóváhagyása volt az egyik meghatározó pontja.
A rendezési terv soros aktualizálásának elfogadása utat nyit a tervezett Béke utcai beruházáshoz, amely során üzletközpont nyílik az
eddig beépítetlen területen. A területrendezési
terv módosítását az említett beruházás követelte meg, ezért költségeit a beruházó KLM
real estate vállalat állja. Az ülésen elhangzott:
mivel a tervezetet néhány évente aktualizálják,
a vállalat beleegyezett, hogy tovább módosítsák
a dokumentációt. Az eredeti tervek szerint az
építkezés már szeptemberben elkezdődött
volna, ám mivel a városrendezési terv aktualizálása csak e hónap végén került a testület elé, a
beruházás további menete késik. Az építési hivatal a stratégiai dokumentum jogerőre emelkedését követően adhatja ki a területhasználati
engedélyt, majd további lépések után az építési
engedélyt. Minden műveletnek megvan a saját
törvényes határideje. A beruházó képviselője
kijelentette: azzal számol, hogy a munkálatok
a jövő év elején kezdődnének, az üzletközpont
pedig 6–7 hónapon belül nyílna meg. A testület
tudomásul vette a városrendezési terv 6. számú
kiegészítésének és módosításainak javaslatát, a
Nyitrai Járási Hivatal álláspontját, és általános
érvényű rendelet formájában jóváhagyta a javaslat kötelező érvényű részét. Határozatában
egyúttal semmissé nyilvánította a 2008-ban
elfogadott városközponti zóna területrendezési
tervének kötelező részét.
Államügyészi kezdeményezésre megváltoztatta
a 2012/1 sz., környezetszennyezési illetékekről
szóló általános érvényű rendelet bevezető
szövegét. A városi rendőrség parancsnokának
írásos válasza mellett Polka Pál interpellációjára Juhász András is válaszolt. Röviden
összefoglalta a városi rendőrséggel kapcsolatos
legutóbbi tudnivalókat, miközben szólt a városi
térfigyelő-rendszer bővítéséről és arról, hogy
a város pályázati forrásból újabb 15 kamerát
szerezne be a rendszer további fejlesztéséhez.
A polgármester megállapította, hogy egy ilyen
méretű városra az 5 tagú rendőrség elégséges,
főleg mert két további munkaerő is kiegészíti,
akik a térfigyelő-rendszer képernyői előtt dol→2
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A polgármester a szlovák gimnázium ügyéről

Erősebb megyei képviseletre van szükség
Az idei tanévben a zselízi szlovák tanítási nyelvű gimnáziumban nem nyílt első évfolyam, a
másodikat pedig felszámolták. Az ok: kevés
diák jelentkezett az iskolába. Amennyiben a
jövő évben sem jelentkezik megfelelő számú
gyermek, akkor sem nyílik első évfolyam, a
gimnázium megszűnhet. A helyzetről megkérdeztük Juhász András polgármestert
– Nagyon rossz hír. Éppen, amikor igyekszünk megállítani a város hanyatlását, és
megalapozni a fejlődését, amikor sok gondot
megoldva sikereket érünk el, nagyon kellemetlenül érintett ez az ügy.
Annak ellenére, hogy van még esély a
legrosszabb eshetőség elhárítására, beszédtéma a két középiskola egyikének lehetséges
megszűnése és annak következménye. Az
értelmiség – középiskolai tanárok – számának csökkenése, a fiatalság kevesebb időt
töltene a városban, ami hatással lenne a szolgáltatásokra...
– A következményekből idővel jóval több
lenne. A legnagyobb gond az, hogy nem
a város a gimnáziumok fenntartója, ezért
nincs szinte semmilyen befolyásoló ereje.
A két gimnázium fenntartója Nyitra

megye...
– Igen. Engem
egy dolog nyugtalanított
ezzel
kapcsolatban. Ez a
helyzet nem most,
hirtelen alakult ki.
Fokozatosan, több
év alatt formálódott. És mi nem
vettük észre. Ez azt
jelenti, hogy nincs
tudomásunk arról,
hogy mi történik a megyében. Van oka
annak, hogy a gimnáziumban kevés a
diák. Tudjuk, mi a helyzet a szlovákiai
oktatásügyben. De ha néhány év alatt
ilyen drámai módon csökken az érdeklődés egy iskola iránt, fel kell tennünk a
kérdést: nem lehet, hogy az intézmény
nem eléggé attraktív, hogy alacsony színvonalú, vagy a szereplése nem megfelelő?
Sok példát ismerünk, hogyan harcolnak
az iskolák a diákokért, hogyan próbálnak
bizonyos hozzáadott értéket kínálni, akár
a tanulmányok terén, akár más téren.
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Az Esterházy-kastély hosszú évtizedek után ismét megtelt emberekkel. Szeptember közepén a
párkányi Little Symphony vonós kamarazenekar tartott koncertet a történelmi épületben. Ez alkalomból a látogatók népes csoportja a kastély felújított helyiségei mellett megtekintette a kastély
átriumát is, amelyet a város a jövő évben szándékozik felújítani. A terv egyértelmű tetszést váltott
ki a közvélemény soraiban.
(foto: ik)

