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Neľutujem ani minútu času, čo robím pre
mesto. Robím veľa, veľa času trávim na
úrade. Niekedy to vyzerá, že len hovoríme, ale celé hodiny hľadáme riešenia
problémov. Niekedy až večer o jedenástej
padne rozhodnutie.
(Viac na 4. a 5. strane.)

Mestské noviny

Dňa 27. januára bude v nových
bytovkách od 14:00 hodiny
deň otvorených dverí, kde
predstavitelia spoločnosti Innovia a mesta srdečne očakávajú všetkých záujemcov.
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cena: 0,35 eur

Dňa 16. januára sa

v Dome kultúry v Želiezovciach

uskutoční

II. Benefičný mestský ples

Decembrové zasadnutie MsZ

Rozpočet s prebytkom
vyše 76 tis. eur
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
zasadalo na svojom 15. riadnom a poslednom minuloročnom zasadnutí 10. decembra. V úvode rokovania MsZ zobralo
na vedomie a schválilo správu o kontrole
plnenia uznesení zastupiteľstva a odpovede na interpelácie poslancov. Následne
schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
(VZN) č. 6/2015 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. VZN počíta s 20-percentným nárastom poplatku za odpad. Vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ Monika Tomeková
pred prijatím skonštatovala, že mesto má
náklady spojené s vývozom a uložením
komunálneho odpadu na úrovni 260 tis.
eur, pričom príjem z poplatku za odpad
je aj po zvýšení 200 tis. eur. Zvyšok teda
je potrebné zadotovať zo strany mesta
a zvýšením poplatku sa iba znižuje výška
dotácie. Predseda ekonomickej komisie
Tibor Csenger tlmočil odporúčanie poradného orgánu prijať VZN. Dodal, že mesto
by sa malo snažiť priblížiť k nulovému
saldu, a to tak zvýšením poplatku, ako aj
znížením nákladov. Mesto sa o to snaží napríklad vypísaním výberového konania na
dodávateľa služieb v oblasti odpadového
hospodárstva.
MsZ prijalo VZN č. 7/2015 o dani za
nevýherné hracie prístroje. V rozprave
k návrhu VZN č. 8/2015 o dani z nehnuteľnosti na rok 2016 opäť vystúpil Tibor
Csenger, aby vyjadril podporu komisie
ekonomiky k prijatiu nariadenia. Poznamenal, že v priebehu prípravy VZN boli
jednotlivé sadzby porovnávané s údajmi
→3

Stalo sa už tradíciou že OZ Mikulčan na záver roka organizuje stretnutie pod vyzdobeným a rozsvietením
stromčekom v Mikulskom parku. 27. decembra sa opäť uskutočnilo za hojnej účasti občanov mesta aj
záujemcov z okolia. Ľudia sa zabávali pri chutnej kapustnici a varenom víne, mali možnosť sa pozhovárať
s primátorom a poslancami MsZ, ale aj s priateľmi o bežnom živote.
(pi)

Vážení spoluobčania!

Ďakujem Vám za spoluprácu, dôveru a spoluúčasť na formovaní životného diania nášho mesta. Život má
svoju pestrofarebnosť a vďaka vašej dôslednosti, ohľaduplnosti a ľudskosti, ktorú ste prejavovali v uplynulom
roku, sa v nás prehlbuje pocit, že žijú medzi nami ľudia, ktorí nezištne pomáhajú a prejavujú svoju spolupatričnosť a solidaritu v anonymite.
Máme za sebou rok plný významných udalostí, ktorý sa niesol v duchu 70. výročia ukončenia druhej
svetovej vojny, 940. výročia prvej písomnej zmienky o obci Mikula a osláv 20. výročia založenia folklórneho
súboru Kincső. Ciele je možné dosiahnuť iba vtedy, keď sa spolu spojí veľa ľudí. Je na nás, akú cestu si zvolíme.
Úprimne ďakujem našim aktívnym dôchodcom a seniorom, občianskym združeniam, základným organizáciám Matice slovenskej a Csemadoku a ďalším predstaviteľom kultúrnych organizácií a cirkví, ako aj pedagógom, študentom, miestnym podnikateľom, zdravotníckym pracovníkom a darcom krvi za ich príkladnú prácu
v prospech občanov nášho mesta.
Na prahu Nového roka, rád by som vám všetkým zaprial to najdôležitejšie: Šťastie, lásku v rodinách, porozumenie medzi blízkymi a priateľmi, ľudskosť a harmóniu okolo vás. A aby sme sa nielen dnes, ale v priebehu
celého roka vedeli o našu pozornosť podeliť aj s tými, ktorí mali v živote menej šťastia, pre ktorých je možno ich
najväčším a jediným očakávaním od nového roka trochu ľudskosti a porozumenia od svojho okolia.
Želám vám z úprimného srdca rok plný úspechov, radosti a spokojnosti.
Ondrej Juhász, primátor
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Rozpočet s prebytkom vyše 76 tis. eur
1→

z podobných miest. Z porovnania vzišlo, že
väčšina sadzieb v našom meste je nižšia ako
v porovnávaných mestách. Niektoré sadzby
dane z nehnuteľnosti boli vo VZN zvýšené.
Rozpočet v r. 2016 prebytkový
Hlasovanie o návrhu rozpočtu na tento
rok prebehlo bez rozsiahlejšej rozpravy
najmä z dôvodu, že v procese jeho prípravy
sa poslanci aj vedúci pracovníci mesta stretávali na viacerých zasadnutiach komisie
ekonomiky. Peter Martosy pripomenul, že
je správne zvyšovať sadzby daní tam, kde

du hodného osobitného zreteľa. Schválilo
návrhy na odpredaje a prípravu predaja
mestských pozemkov, resp. častí mestských
pozemkov, pričom v niektorých prípadoch
bol návrh stiahnutý z rokovania alebo MsZ
nesúhlasilo s prípravou odpredaja. Schválilo
aj zverejnenie zámerov na prenájom nebytových priestorov v objektoch patriacich
mestu, a to na Mierovej ul. 8 a 24. Schválený
bol aj návrh na zriadenie vecného bremena
v prospech Západoslovenskej distribučnej,
a.s. za jednorazovú odplatu 1500 eur v jednom prípade a 500 eur v druhom prípade.

V priebehu decembrového zasadnutia MsZ sa udial slávnostný akt odovzdávania plakiet
Jána Janského za viacnásobné darovanie krvi. Z rúk generálnej sekretárky Ústredného sekretariátu Slovenského červeného kríža Emílie Uhrinovej a riaditeľky Územného spolku SČK
v Leviciach Oľgy Szalmovej si plaketu mohli prevziať Pavol Gilyán za 40, Branislav Laco za
20 a Monika Kecskésová za 10 odberov. Ku gratulantom sa pripojil aj primátor Ondrej Juhász spolu s poslancami a pracovníkmi MsÚ.
(foto: ik)
na určité služby mesto dopláca, je však
rovnako dôležité dbať o účinné vymáhanie
daní. Tibor Csenger poznamenal, že rozpočet je prebytkový, takže v ňom sú možnosti
na prípadné zmeny. Tie treba prezentovať
verejnosti, prerokovať a pripraviť. Podľa Ladislava Sokola aj Mareka Kepku je dôležité
riešiť otázku financovania športu, treba však
asi začať najprv telocvičňou. MsZ schválilo
návrh rozpočtu na rok 2016, v ktorom sú
celkové príjmy plánované na 4 902 427,82
€, celkové výdavky na 4 825 767,82 eur,
čo znamená, že mesto počíta s prebytkom
76 660 eur. Poslanci zobrali na vedomie výhľadový rozpočet na ďalšie dva roky a stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu.
O pozemkoch...
Schválili plán kontrolnej činnosti aj rámcový programový plán zasadnutí zastupiteľstva
na prvý polrok 2016. MsZ schválilo prevod
nehnuteľností medzi mestom a želiezovskou rímsko-katolíckou farnosťou z dôvo-

Počas prerokovania informatívnej správy
o stave a vymáhaní nedoplatkov na nájomnom Peter Martosy poznamenal, že
vymáhanie nedoplatkov sa zreteľne zlepšilo
oproti predchádzajúcim obdobiam. Podľa
Marianny Šedivej by v prípade nebytových
priestorov malo mesto pristupovať rýchlejšie k výpovediam zmlúv v prípadoch vzniku a pretrvania nedoplatkov. Diskutujúci sa
dotkli aj prípadu nájmu amfiteátra, ktorý
svojho času nebol úplne dotiahnutý do
konca, preto v súčasnosti prebiehajú ďalšie
rokovania medzi mestom a nájomníkom.
MsZ zobralo správu na vedomie.
Modernizácia verejného osvetlenia v
príprave
Na rokovaní odznela informácia o prípravách realizácie projektu modernizácie
verejného osvetlenia a predložený návrh na
čerpanie preklenovacieho úveru. Monika
Tomeková poznamenala, že po prijatí nenávratného finančného príspevku bude úver

hneď splatený. Vedúca odboru výstavby
Emese Gubíková informovala o verejnom
obstarávaní na dodávateľa prác. Na priamom rokovacom konaní mali možnosť
popri členoch výberovej komisie zúčastniť
sa aj poslanci a viacerí aj využili túto možnosť. Tibor Csenger, ktorý bol prítomný na
rokovacom konaní, sa podelil o svoje dojmy
s kolegami: „Bolo tam pozvaných 6 účastníkov, všetci mali splniť rovnaké parametre.
Verejné obstarávanie nerobili naši ľudia, ale
odborníci, ktorí robia verejné obstarávanie
cez ministerstvo a prítomný bol aj právnik.
Všetko bolo urobené tak, aby to bolo maximálne výhodné pre mesto. Maximálne sme
videli do toho a to, čo sme chceli zmeniť,
sme aj mohli meniť. Bol som z toho príjemne
prekvapený.“ Podobne sa vyjadril Kazimír
Kovács, ktorý priblížil problematiku z odborného hľadiska a spomenul klauzulu
hovoriacu o jednej z povinností dodávateľa:
„Zakomponovali sme do zmluvy bod, ktorý
garantuje, že svietidlá musia po namontovaní spĺňať podmienky dané na začiatku procesu výberového konania.“ Dodal, že vďaka
projektu sa dosiahne úspora nielen na
energii vďaka úsporným osvetľovacím telesám, ale aj na údržbe verejného osvetlenia.
Po rozprave MsZ schválilo prijatie úveru
a zobralo na vedomie informáciu o postupe
príprav projektu.
Investori by spolupracovali
Mestské zastupiteľstvo schválilo 3.
zmenu rozpočtu na minulý rok, zobralo na
vedomie výstupy z komisií MsZ a informatívnu správu o činnosti komisie zriadenej
na prešetrenie sťažností. V nadväznosti
na návrh tejto komisie schválilo podanie
žaloby zameranej na vypratanie pozemku
v Csikókerte s výmerou 36 m2, na ktorom
je ochranné pásmo kanalizačnej prívodnej
siete do lokality. Zobralo na vedomie aj
správu o činnosti mestskej polície.
V rámci poslaneckých interpelácií sa
otázky dotkli prípravy projektovej dokumentácie projektu kanalizácie, výsledkov
kontroly nevýhodných zmlúv mesta aj
plnenia zmluvy o prenájme amfiteátra.
V diskusii sa jeden z poslancov vyjadril, že
najlepšie by bolo, keby právne služby pre
mesto zabezpečovali želiezovskí právnici.
Primátor aj prednostka odpovedali, že už
sa pokúsili osloviť želiezovských právnikov,
ktorí však túto ponuku odmietli. Ondrej
Juhász informoval o tom, že istá spoločnosť
dostala poverenie od SES Tlmače na hľadanie investorov do súčasne nevyužívanej želiezovskej prevádzky podniku. Viceprimátor
Géza Nagy oboznámil kolegov o svojich rokovaniach s írskou spoločnosťou, prejavujúcou záujem o investíciu v Želiezovciach.
(ik)
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Príjazdová cesta, štátna pomoc, investorský záujem. Priemyselný park ožíva
Príjazdová cesta do želiezovského priemyselného parku by mala byť skutočnosťou
už v tomto roku. Predtým sa dlhé roky mestu
nedarilo v tejto otázke pokročiť, no niekoľko mesiacov nového volebného obdobia
prinieslo radikálnu zmenu tak v prístupe
predstaviteľov mesta, ako aj vo výsledkoch
ich snaženia. Vyžadovalo si to určenie iných
priorít, inovatívny prístup a mravčiu prácu.
Navyše, ako nás informoval primátor mesta
Ondrej Juhász, investícia sa neuskutoční
z peňazí mesta, ale zo štátnych prostriedkov.
Podľa viceprimátora mesta Gézu Nagya sa
v súčasnosti pripravuje projektová dokumentácia stavby. „Po zhotovení projektovej
dokumentácie sa k nej budú vyjadrovať dotknuté orgány. Keď skončí pripomienkové konanie a bude k dispozícii stavebné povolenie,
môže sa začať s prácami, nebude to však skôr
ako v marci alebo apríli. Predpokladám, že
výstavba komunikácie by nemala trvať dlhšie
ako 4 mesiace, koncom leta by teda mohla byť
hotová.“ Primátor dodáva, že výstavba bude
prebiehať v kompetencii Regionálnej správy
a údržby ciest Levice s finančným príspevkom vlády v približnej výške 250 tis. eur.
Viceprimátor poznamenáva, že v ďalšom
kroku bude v priemyselnom parku potrebné
dobudovať infraštruktúru. „Nejde to však bez
ťažkostí,“ pripomína G. Nagy a prízvukuje, že
hoci súčasné vedenie mesta už nechce spomínať chyby bývalého vedenia, pri príprave
prístupovej cesty opäť na jednu natrafila:
„Celé dve volebné obdobia sa vtedajšie vedenie mesta témou budovania priemyselného
parku nezaoberalo. Jediné, čo sa asi za ten čas
stalo, je, že zmizla časť projektovej dokumentácie. Od projektanta sme si preto vyžiadali
ďalšie tri sady kompletnej dokumentácie,

aby sme pri príprave pozemku mali z čoho
vychádzať. Časť pozemkov bude ešte potrebné
majetkovoprávne vysporiadať, zrealizuje sa to
však vzájomnou výmenou pozemkov s majiteľom susednej parcely, nebude potrbné ďalšie
pozemky vykupovať.“
Nádej na príchod investorov do Želiezoviec dáva pripravovaná megainvestícia
spoločnosti Jaguar Land Rover. Ako na základe svojich rokovaní pripomenul primátor
Ondrej Juhász, subdodávateľské kapacity
v okolí Nitry, ale aj Vrábeľ a Levíc sú značne vyťažené, preto sa pozornosť obracia na
vzdialenejšie možnosti. „Tento moment môže
byť kľúčový pre naše mesto, ktoré disponuje
vhodnými pozemkami na zelenej lúke a má
k dispozícii aj hnedé zóny. Vďaka tomu dokážeme investorom ponúknuť vcelku dobré
podmienky. Už teraz rokujeme s jedným
záujemcom.“ Je ním írska spoločnosť, vyrábajúca súčiastky k chladiacim zariadeniam.
Podľa viceprimátora sa záujemca potrebuje
rozhodnúť už v januári, preto mu mesto
ponúklo dokonca dve alternatívy. Jednou je
investícia na zelenej lúke v priemyselnom
parku, druhou možnosť investovať v areáli
SES Tlmače, ktorý je aktuálne v ponuke na
takéto účely. „V začiatkoch rokovaní spomínali predstavitelia írskej spoločnosti, že
plánujú zamestnať 40-60 ľudí, v ostatnom
období zrevidovali plány a hovoria už o 80
pracovníkoch,“ hovorí viceprimátor s optimizmom a dodáva, že profilovo je firma zameraná najmä na kovovýrobu, čo znamená,
že náš región disponuje dostatkom odborníkov. Prípravy týkajúce sa priemyselného
parku však prebiehajú nezávisle od rozhodnutia tohto záujemcu. Konečné rozhodnutie
írskej spoločnosti sa čochvíľa zrodí, z dôvo-

Želiezovská hala SES na predaj

Želiezovský areál SES Tlmače je na predaj. Rozľahlú priemyselnú halu s rozlohou 33 tisíc
metrov štvorcových sa strojárne
rozhodli predať prostredníctvom realitno-poradenskej spoločnosti CBRE pred niekoľkými
mesiacmi. Slovenská dcérska
spoločnosť amerického realitného gigantu medzi svojimi
referenciami uvádza úspešné
zrealizovanie predaja výrobnej
haly Panasonic v Krompachoch.
Hala v Želiezovciach, vybudovaná na výrobu tepelných výmenníkov, potrubí a tlakových
nádob je zatvorená už niekoľko
rokov. V posledných rokoch činnosti od roku 2007 do roku 2010 tu pracovalo vyše 150 ľudí, v 80. rokoch minulého storočia
až vyše 800 zamestnancov.
Načasovanie predaja želiezovského areálu môže súvisieť s pripravovanou investíciou firmy Jaguar Land Rover v Nitre. Rovnako zmýšľa aj primátor Želiezoviec Ondrej Juhász, podľa
ktorého by hala vybavená žeriavmi s vysokou nosnosťou a železničným napojením mohla
poslúžiť ako výrobný priestor aj pre viacerých dodávateľov britsko-indickej automobilky.
(ik)

du pripravovaného automobilového závodu
v Nitre však môžeme očakávať, že rad záujemcov o investovanie sa týmto subjektom
nekončí. A to dáva nádej aj na uskutočnenie
hlavného cieľa tohto volebného obdobia:
tvorbu pracovných miest.
(ik)

Jaguar by vytvoril
doplňujúci výrobný závod
aj v Želiezovciach?
Už je oficiálne, že Jaguar Land Rover, ktorý
patrí pod indický koncern Tatra Motors,
svoju prevádzkáreň na Slovensku dá postaviť
v Nitre. Slovenská vláda podpísala investičnú zmluvu 11. decembra, za Jaguar zmluvu
podpísal generálny riaditeľ Ralf Dieter Speth.
Briti plánujú ročne vyrobiť 150 000 – 300 000
automobilov, týmto by vytvorili 6000 voľných
pracovných miest. Je to obrovská možnosť
pre slovenskú ekonomiku, zároveň pre ňu
znamená aj veľkú výzvu, pretože nie je isté,
že región vie pre firmu zabezpečiť dostatočné
množstvo kvalifikovaných robotníkov.
Takto prichádza do úvahy mesto Želiezovce
a iné okolité obce, kde by Briti mohli vytvoriť
doplňujúci výrobný závod. V Želiezovciach
už roky chátra budova Slovenských energetických strojární. V SES-ke pracovalo takmer
1000 ľudí, avšak materský podnik postupne
odbúral svoj želiezovský podnik, nakoniec
úplne zastavil jeho činnosť. Prebiehali rokovania o predaji budovy, avšak podľa niektorých informácií tlmačský materský podnik
nechcel predať už spomínanú budovu takým
záujemcom, ktorí by chceli pokračovať v
podobnej výrobe. Takto sa chceli vyhnúť
konkurencii na trhu. Aj firma Siemens sa
zaujímala o budovu, avšak k transakcii nakoniec nedošlo.
Pozemok s rozlohou 33 tisíc metrov štvorcových by bol ideálnym miestom pre automobilku, región by zas vedel zabezpečiť potrebné ľudské zdroje. Pre miestnych obyvateľov
môže byť dobrá správa, že automobilka
by neznamenala konkurenciu pre SES-ku,
takto by mohli predať pozemok práve im.
Toto riešenie by mohlo zaujímať aj vládu,
pretože tá sa zaviazala, že zabezpečí potrebné
podmienky. Avšak Želiezovce sú len jednou
možnosťou.
Náš región by potreboval túto investíciu,
pretože vyššiu zamestnanosť zabezpečuje iba
firma Selyz, ktorá už druhýkrát rozširuje svoje kapacity. Avšak toto rozširovanie ešte stále
nie je postačujúce na to, aby sa celkom znížila
nezamestnanosť. „Poslanci samosprávneho
kraja sa usilujú o to, aby časť priemyselného
zázemia automobilky sa usadila v našom
regióne. Takto by mohla zabezpečiť prácu a
živobytie pre miestnych obyvateľov,” povedal
nám poslanec NSK Tibor Csenger.
Ákos Csonka
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„ Pomôcť mestu vyriešiť jeho problémy je pre mňa
O uplynulom roku, súčasnej situácii a plánoch na tento rok sa zhovárame s primátorom mesta Ondrejom Juhászom.
Po meste sa hovorí o tom, že sa chystáte
odstúpiť z funkcie...
- To vôbec nie je pravda. Pomôcť mestu vyriešiť jeho problémy je pre mňa stále výzvou.
Presne tak, ako som to občanom sľúbil už pred
voľbami. Už vtedy som vedel, že to nebude ľahké. Čakal som, že sa budú šíriť aj rôzne fámy.
Možno niekto by si moje odstúpenie želal. Vo
mne je však odhodlanie pokračovať v tom, čo
som začal. Mám plány pre najbližšie i vzdialenejšie obdobie.
Asi málokto považuje vykonávanie funkcie primátora mesta za ľahkú prácu. Čo vy
pociťujete ako najťažšie?
- Po nástupe do funkcie som sa najskôr chcel
zoznámiť s každým pracovníkom úradu a
až potom prijať prednostku. A pamätáte sa,
hneď nastal problém. Napriek ubezpečeniam,
že finančná situácia mesta je pod kontrolou,
ukázalo sa, že na účtoch niet dosť peňazí.
Svoje pôvodné rozhodnutie som musel zmeniť.
Nadobudol som pocit, že sa tu neťahá za jeden
povraz, že viacerí tu len čakajú, akú chybu
urobím. K niektorým dôležitým informáciám
som sa dopracovával akoby len náhodou. Keď
som zistil, že je možné získať prostriedky na
rekonštrukciu kaštieľa, pustil som sa do toho a
rozprával som o tom. Keby som vtedy vedel, že
na to nie sme pripravení, ušetril by som čas aj
námahu. Ale nikto mi to nepovedal. Podobne
to bolo aj s kanalizáciou. O podporu sa mesto
už predtým uchádzalo, ale až teraz nás upozornili, že projektovú dokumentáciu nemáme
kompletnú.
Uvedomil som si, že je to dôsledok systému,
ktorý tu predtým fungoval. Zdá sa, že ani
vedúci pracovníci neboli do mnohých procesov
zainteresovaní.
V minulosti ste pôsobili aj v štátnej správe,
potom dlhé roky ako podnikateľ. Pomohli
vám tieto skúsenosti vo funkcii?
- Áno, hoci zisťujem, že podnikanie, práca
v štátnej správe a práca v samospráve sú
úplne odlišné. Platí tu príliš veľa zákonov a
predpisov, zdĺhavé sú schvaľovacie procesy. V
štátnej správe boli jasné pravidlá. Keby som to
porovnal s podnikaním, tak keby som sa mal
takto zdĺhavo rozhodovať, moja životnosť ako
podnikateľa by bola maximálne týždeň.
Niektoré procesy v samospráve si skutočne vyžadujú veľa času...
- Áno, zdalo sa mi všetko zdĺhavé, až som sa
čudoval, ako to takto môže vôbec fungovať.
V mojom programe bolo hlavým bodom vytvorenie pracovných príležitostí. Na to, aby Selyz
Nábytok mohol postaviť novú halu, potrebné
bolo vyriešiť tú prístupovú komunikáciu. Celý
rok sme na to potrebovali. Dennodenná mravčia práca na oddelení výstavby, ekonomiky,
pracovné cesty do Bratislavy, Nitry...
Mnohí mi hovorili, že všetko má svoj čas.
Povedal by som, že v samospráve musí byť

človek trpezlivejší, ale zároveň aj pružný, aby
nevypadol z niektorých procesov. Spružnenie
práce mestského úradu je cieľom pripravovanej zmeny organizačnej štruktúry.
Čoho sa týka pripravovaná zmena organizačnej štruktúry mestského úradu?
- V novej štruktúre napríklad nebude funkcia
prednostu. Nejde o osoby, ide len o zrýchlenie
práce. Som presvedčený, že keď budú vedúci
oddelení podliehať priamo primátorovi, úrad
bude výkonnejší. Ďalšou zmenou bude pričlenenie ekonomiky školstva k oddeleniu ekonomiky, myslím si totiž, že ekonomika školstva
má bližšie k ekonomike, než k výchovno-vyučovaciemu procesu. Funkcia prednostu
bude pretransformovaná do agendy oddelenia,
ktoré má zatiaľ pracovný názov odbor organizačných a vnútorných vecí, ktoré by pokrývalo
činnosť Domu kultúry, knižnice, múzea, médií.

Zároveň by malo na starosti zabezpečovanie
vnútorného chodu, vnútornej kontroly, prípravu zastupiteľstiev a organizovanie spoločenských podujatí. Na prízemí zvažujeme zriadenie kancelárie prvého kontaktu, kde si občania
budú môcť všetko vybaviť na jednom mieste
a nebudú musieť chodiť od dverí k dverám po
celom úrade. S tým súvisia aj stavebné úpravy
- prístup na úrad musí byť bezbariérový.
Kedy sa to má uskutočniť?
- S novou organizačnou štruktúrou by som
chcel poslancov oboznámiť už na januárovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva ste
informovali o investičných impulzoch,
vychádzajúcich z plánovanej výstavby
firmy Jaguar Land Rover v Nitre. Ako
môžu Želiezovce profitovať z tejto megainvestície?
– Otvorenie automobilového závodu prevádzky si vyžiada vznik širokej siete subdodávateľov. Pracujeme na tom, aby sme na to boli pripravení. V súčasnosti prebieha zber informácií
o regióne, napríklad kde je koľko nezamestnaných, v akých profesiách a podobne. Spolupracujeme v tom s úradom práce. Zároveň robíme
kroky v prospech čo najskoršieho vybudovania
prístupovej cesty do priemyselného parku.
Aká je situácia v tejto oblasti? Budú

prostriedky na vybudovanie tejto komunikácie?
– Pri výjazdovom rokovaní vlády v Nitre bola
prisľúbená štátna pomoc pri realizácii tej prístupovej komunikácie v približnej výške 250
tis. eur. Už sme rokovali s investorom, ktorým
bude Slovenská správa ciest. Teraz finišujú na
príprave projektovej dokumentácie prístupovej
cesty, potom prebehne verejné obstarávanie na
dodávateľa stavby.
Takže počas tohto roka by mesto mohlo
ponúknuť svoj priemyselný park už s tým,
že bude mať k nemu aj prístupovú cestu...
– A nielen to. Väčšina obcí a miest nemá
pripravené potrebné pozemky. Kým iné samosprávy sa musia dohadovať s vlastníkmi
pri získavaní pozemkov na účely vytvorenia
priemyselných zón, my ich máme vo vlastníctve mesta. Máme zelené, ale aj hnedé zóny,
keďže aj SES Tlmače ponúka
svoj areál na predaj. Aj tam by
sa mohlo vytvoriť niekoľko malých závodov. V priemyselnom
parku máme aktuálne dostupných 14 hektárov. Na tejto ploche by sa mohli pokojne usadiť
minimálne 3–4 firmy, možno aj
5 a mohlo by tam pracovať aj
1000 ľudí.
Evidujete záujem zo strany
firiem, možných investorov?
Zástupca primátora nedávno
rokoval s írskou spoločnosťou
o možnej investícii v Želiezovciach. Potrebujú 2 hektáre
a chcú zamestnať asi 80 ľudí.
Ak by bola infraštruktúra v priemyselnom
parku hotová, vieme o ďalšej spoločnosti,
ktorá má záujem tu investovať. Ide o maďarskú spoločnosť, ktorá by zamestnala 200 ľudí.
A zaujímajú sa ďalšie firmy.
Zatiaľ jediný investor v želiezovskom priemyselnom parku, podnik Selyz Nábytok,
zas rozširuje svoju výrobu. Koľko ľudí
zamestná v nových halách?
– Spoločnosť avizovala, že vytvorí 50 až 75
nových pracovných príležitostí. Celkovo tak
bude v podniku zamestnaných vyše 400 ľudí.
Nie je to maličkosť, po Slovensku vedia o firme. Stretli sme sa s tým, keď sme žiadali podporu na prístupovú cestu. Či už sme rokovali
na úrovni vládnych štruktúr alebo vyššieho
územného celku, prijali nás s tým, že vedia,
že u nás pôsobí tá nemecká firma a dokonca
sa rozvíja. A rozvíja sa bez štátnej pomoci
a vládnych benefitov. Keby mesto zrealizovalo
výstavbu prístupovej cesty skôr, mohli tu mať
už sedem hál a zamestnávať 500 pracovníkov.
Stavajú sa však nové haly, takže tento trend je
naozaj zaujímavý. Je to tak, nemecký partner
je vždy spoľahlivý partner. Teší ma preto, že
sme sa vo vzťahu k predstaviteľom Himolly,
materskej spoločnosti Selyz Nábytok, ukázali
tiež ako spoľahliv partner.
V minulosti s tým mesto malo problémy...
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stále výzvou“
Pri vybavovaní prístupovej cesty som niekedy
mal pocit, že sa všetci spriahli proti nám. A
pritom som si vypočul aj to, že niečo sme ako
mesto v minulosti sľúbili a nesplnili. To sa však
zmenilo. Od nášho nástupu sme dokázali do
bodky dodržať všetko, čo sme partnerovi sľúbili. Nedávno sme sa boli rozlúčiť s Walterom
Schmidtom, ktorý končil vo funkcii generálneho riaditeľa koncernu. Aj on si túto skutočnosť
všimol a kvitoval nám to.
Keď sme hovorili o štátnej podpore na prístupovú cestu, môžeme spomenúť aj ďalšie
rozhodnutie z výjazdového rokovania
vlády v Nitre...
– Na jar pristúpime k rekonštrukcii domu
smútku v Želiezovciach. Vláda nám pridelila
25 000 eur účelovo viazaných na túto investíciu. Sme za to vďační najmä preto, že nepozerali na stranícku príslušnosť primátora.
Cintoríny si vyžadujú pozornosť aj z iného
dôvodu...
– V tejto súvislosti však stojí pred nami veľmi
dôležitá úloha: musíme určiť miesto na nový
cintorín. A samozrejme, ďalšie úlohy, napríklad
stav cintorínskych a pohrebných služieb. V tejto
súvislosti však musíme počkať na nový zákon.
Táto téma je vnímaná ako jedna z najcitlivejších. Podobne diskutovanou sú byty.
Kedy sa záujemcovia budú môcť nasťahovať do nových bytov?
– Takmer rok trvalo odstraňovanie nedostatkov. Hneď po nástupe do funkcie som vyhlásil,
že mesto tie byty nepotrebuje za každú cenu
prevziať. Chceme, aby občania bývali v dôstojných podmienkach, aby bolo čo najmenej
problémov s prevádzkou nových bytov. Táto
zmena prístupu a spôsobu rokovania zo
strany mesta asi priniesla úspech, nedostatky
v bytoch sú odstránené, aj z finančnej stránky
je to pripravené na prevzatie a transparentné
pridelenie bytov. V januári si ich môžu pozrieť
aj občania v rámci dňa otvorených dverí.
Mestskú núdzovú ubytovňu muselo mesto
na jeseň zavrieť. Prečo?
– Roky v prevádzkovaní núdzovej ubytovne pretrvával nejednoznačný stav, ktorý sme museli
riešiť, keď sme to odhalili. Riešením bolo zatvorenie ubytovne. Je zaujímavé, že to nespôsobilo
problémy v umiestnení ubytovaných. Keď sme
im to oznámili, nikto nerebeloval, každý z nich
si našiel náhradné ubytovanie. Potvrdilo sa, že
ubytovňa ani nebola tak potrebná, napokon
tam bolo na konci ubytovaných len 6 ľudí.
Spomenuli sme tu mnoho tém, takmer
všetky sú však spojené s otázkou mestských financií. Ako sa vyvíjala finančná
situácia mesta počas uplynulého roka?
– Bohužiaľ minulý rok poznačil fakt, že väčšinu našich rozhodnutí sme museli robiť najmä s cieľom napravovania nejednoznačných
stavov a zlepšenia zlej ekonomickej situácie.
To bolo aj dôvodom takých nepopulárnych
krokov, ako znižovanie počtu pracovníkov.
Opatrenia však splnili svoj účel. Myslím si, že
môžem vyhlásiť, že v prvom roku fungovania

sme dokázali stabilizovať ekonomiku mesta.
To je veľmi dôležité. Po tom všetkom, čo sme
zdedili, si myslím, že je to nielen úspech, ale
malý zázrak. Mesto sme prebrali v stave, keď
malo nemalé záväzky na faktúrach a za rok
sme dokázali urobiť radikálny posun vpred.
Na to, že na začiatku roka sme mali problémy s úhradou miezd pracovníkov, môžem
potvrdiť, že sme situáciu stabilizovali. Dostali
sme sa do štádia, keď v pohode vieme všetko
potrebné uhradiť. Okrem toho, že zvládame
veľkú úverovú zaťaženosť, vieme zabezpečiť
bežný chod mesta. Dokázali sme napríklad
uhradiť splátky úverov vo výške 26 tis. eur
každý mesiac načas a zo sumy takzvaných
skrytých úverov vo výške 240 tis. eur nám na
konci roka zostane zaplatiť už len 60 – 80 tis.
Školám sme taktiež uhrádzali prostriedky včas
a nedlhujeme ani za uloženie odpadu.
Okrem toho sme museli riešiť havarijné situácie, napríklad keď sa vyvalil plot na cintoríne.
V januári sme ešte s istotou nevedeli, či vôbec
môžeme uvažovať o tom, že by sme sa pustili
do investičných projektov, ktoré si vyžadujú čo
i len 5 % spoluúčasti mesta. A už v polovici
roka sme mohli vyhlásiť, že tých 350 tis. eur
na kanalizáciu vieme zabezpečiť, lebo banka
je pripravená nám poskytnúť úver. To znamená, že aj banky spozorneli, všimli si, že ideme
dobrou cestou. Samozrejme, za naše racionalizačné opatrenia sme museli tvrdo zaplatiť.
Čo všetko máte ešte v pláne v najbližšom
čase?
- Plánov mám veľmi veľa. Zatiaľ sa mi nepodarilo prehodnotiť postavenie a funkčnosť
spoločnosti Eurospinn. Bola požiadavka dať
tejto spoločnosti ešte šancu, po prehodnotení
hospodárskych výsledkov zvážime konkrétne
kroky. Noví poslanci v dozornej rade prispejú
k objektívnemu posúdeniu. Myslím si, že by
spoločnosť mala byť pretransformovaná na
príspevkovú organizáciu mesta.
Riešime aj priestorové záležitosti a energetickú náročnosť niektorých budov, čo nás
stojí nemalé prostriedky. Rozbehli sme proces
rekonštrukcie - zníženia energetickej náročnosti mestského úradu, pripravujú sa analýzy,
finančné vyčíslenie a podklady na podanie
žiadosti. Pripravujeme prestavbu budovy na
Štúrovej ulici č. 15, kde sídli ZUŠ a CVČ. Tam
chceme presťahovať knižnicu a klub dôchodcov, ktorého súčasná budova je v schátraná a
bude odstránená. O využití pozemku rozhodne
zastupiteľstvo. Súčasnú sídlo knižnice - krídlo
budovy mestského úradu ponúkneme na využitie podnikateľskej sfére alebo štátnej správe.
To preto, lebo chceme, aby si občania vedeli čo
najviac vecí vybaviť priamo v našom meste.
Začali sme proces rekonštrukcie a obnovy telocvične T18. Čakáme na vyhotovenie statického posudku, už teraz vieme, že bude potrebné
posilniť 3 nosné stĺpy. Je vypísané výberové
konanie na dodávateľa, bude potrebné zateplenie, výmena okien, teplovod tam zadarmo
dovedie spoločnosť Teplo GGE. Možno pove-

dať, že to nebude len telocvičňa, ale menšia
športová hala, v ktorej sa budú môcť konať
aj kultúrne a spoločenské podujatia, na ktoré
kapacitne nebude postačovať Dom kultúry.
Primárne však bude slúžiť školám a miestnym
športovým klubom.
Ako vás tak počúvame, nie je toho málo,
na čom sa pracuje a čo všetko sa plánuje...
- Je toho omnoho viac. Nehovoril som napríklad o slobodárni, ktorá je už tretí rok
zatvorená. Osobne si myslím, že nič nebránilo
v tom, aby bola funkčná. Budeme ju riešiť, je
projektová dokumentácia. Len v najnutnejších
prípadoch budeme dávať robiť projektové
dokumentácie. Už sa nemôže stať, že sa budú
státisíce vyhadzovať bezúčelne.
A samozrejme, vraciame sa k myšlienke
rekonštrukcie kaštieľa. Rozhodili sme siete,
hľadáme možnosti. Kaštieľ musíme zachrániť,
myslím si, že by to malo byť otázkou cti každého z nás.
Okrem toho mám veľmi veľa myšlienok a predstáv, čo všetko by sa malo urobiť. Budem však
realista. Ak sa podarí uskutočniť aspoň 10 - 15
% rozvojového programu, môžeme si povedať,
že sme úspešní. Dôležité je robiť to, čo sa dá a
byť pripravený na možnosti, ktoré sa objavia.
Mrzí ma napríklad, že sme zmietli zo stola
myšlienku využitia geotermálnych vrtov. Keď
nás niečo nestojí nič, prečo tomu nedať šancu?
Zmenil sa nejakým spôsobom váš pohľad
na svet, odkedy ste primátorom mesta?
- Myslím si, že ja som sa zásadne nezmenil, asi
som ešte väčším realistom ako predtým. Vidím
viac do zákulisia, keďže sa zúčastňujem na
rôznych fórach a stretnutiach so zástupcami
vlády, politických strán... Pritom si uvedomujem, že ak chceme mestu pomôcť, musíme byť
pružní a otvorení novým výzvam.
Čo som však nečakal, je závisť, ktorá je v ľuďoch. Mnohí nie sú schopní hovoriť otvorene,
byť vecní, vyjadrovať sa k činnosti, neustále
hovoria o osobách. Viac hovoria o tom, kto je
aký, nezaujímajú sa však o to, kto čo robí. Z
toho som smutný.
Neľutujem ani minútu času, čo robím pre
mesto. Robím veľa, veľa času trávim na úrade.
Niekedy to vyzerá, že len hovoríme, ale celé
hodiny hľadáme riešenia problémov. Niekedy
až večer o jedenástej padne rozhodnutie.
Spoluprácu so zastupiteľstvom považujem za
korektnú. V tejto súvislosti chceme ešte dosiahnuť, aby komisie mali dosť času na prerokovanie aktuálnych tém, aby z nich mohli byť
kvalitné poradné tímy vo všetkých oblastiach
života. Je tu aj otázka informovania. Bolo by
osožné, keby sa poslanci častejšie informovali
u mňa, než u referentov, ktorí občas nemajú
kompletné informácie. V opačnom prípade nie
vždy dostanú ucelený obraz a skladanie rôznych mozaík môže viac uškodiť ako pomôcť.
Chceli by ste niečo odkázať občanom?
- Občanom ďakujem. Ďakujem im za všetko.
Ďakujeme za rozhovor.
Števo Hečko, Ladislav Levicky
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Byty čoskoro odovzdané, ktokoľvek si ich môže prísť pozrieť
Už o niekoľko týždňov sa nové
nájomné byty za hasičskou
stanicou môžu naplniť životom.
Očakáva sa, že nájomníci sa do
nich môžu nasťahovať v prvom
štvrťroku 2016. Želiezovce tak
v tomto roku môžu urobiť veľký
krok v zlepšení bytovej situácie
svojich obyvateľov.
Na priestranstve ohraničenou
radovou zástavbou rodinných
domov na Sacherovej ulici,
hasičskou stanicou a bytovými
domami na Rákócziho ulici vyrástli v priebehu roka 2014 nové
nájomné bytové domy. V každom z troch trojpodlažných
bytových domov je 12 bytov, v
meste teda pribudlo 36 nových
bytov. Bytové jednotky bežného
štandardu však v minulom roku
mesto neprevzalo, a teda ani neprideľovalo.
Rok 2015 prebehol v znamení
odstraňovania stavebných nedostatkov v bytoch a vývoja vzťahov medzi dodávateľom stavby
a novým vedením samosprávy.

Primátor Ondrej Juhász počas
roka viackrát vyhlásil, že mesto
nepotrebuje byty prevziať za
každú cenu. Odstraňovanie nedostatkov a príprava finančných
a energeticko-dodávateľských
vzťahov však prebehlo podľa
kompetentných úspešne, a tak
nič nestojí v ceste prevzatiu bytov. „Nedostatky, ktoré sme našli
počas minulého roka, boli odstránené, čo potvrdila aj nedávna
kontrola. Zdá sa, že všetko je v
najlepšom poriadku a byty môžeme začiatkom roka prevziať,“
vyhlásil koncom roka primátor.
„V rámci systému nastaveného
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
a Štátnym fondom rozvoja bývania sa prevod na list vlastníctva mesta uskutoční po čerpaní
prostriedkov z fondu a pred čerpaním dotácie z ministerstva, čo
by mohlo byť vo februári tohto
roka. Podľa programu štátnej
podpory sa pri kúpe nájomných
bytov poskytuje úver zo ŠFRB

Kanalizačné peripetie na Fučíkovej ul.
Pracovníci firmy Eurospinn sa v ostatnom období často zjavujú
pri jednom z bytových domov na Fučíkovej ulici, kde pri takýchto príležitostiach obyčajne čistia kanalizáciu. V priebehu jedného mesiaca
museli vykonať tri výjazdy kvôli upchatej kanalizácii, čo svedčí o tom,
že nejde o náhodný jednorazový problém.
„Keďže sme tu už tretíkrát za niekoľko týždňov, mysleli sme si, že
prasklo niekde potrubie, aj keď to nebolo pravdepodobné, lebo kanalizačná prípojka bola nedávno vymenená. Predsavšak sme zem rozkopali a cez šachtu sme
sa snažili prívod očistiť.
Zistili sme, že kanalizačná rúra je upchatá
obrovským množstvom
vlhčených
utierok
a textílií,“ hovorí vedúci pracovník podniku
Gejza Tóth a ukazuje na
veľkú kopu pri šachte.
Znečistená voda sa kvôli
upchatiu už dostávala
do dažďovej kanalizácie.
Rúry boli utierkami tak
upchaté, že ich museli
vyťahovať pomocou hákov, až potom mohli kanalizačné vedenia
pretláčať a čistiť. G. Tóth poznamenal, že obyčajne je takáto záležitosť
otázkou pol dňa, tentoraz tu pracovali dva dni. Čistenie vraj preto
bude stáť asi 1000 eur. Síce ich zaplatí správca, ten si však tieto náklady
zakalkuluje do platieb od majiteľov bytov. V konečnom dôsledku to
teda sčasti zaplatia aj tí, čo celé upchatie spôsobili. Ale aj všetci ostatní
z daného vchodu alebo bytovky. Z ich strany by teda bolo úplne namieste zaoberať sa týmto problémom. Či sa ho pokúsia riešiť a skoncovať so stavom, keď mnohí doplácajú na jedného či dvoch, je práve
kvôli tejto skutočnosti v podstate len na nich.
(ik)

vo výške 65 % a dotácia z ministerstva výstavby vo výške
35 % obstarávacích nákladov,“
hovorí Miroslav Laurinc, divízny riaditeľ stavebnej spoločnosti Innovia. Dodáva, že
legislatíva v tomto
prípade stanovuje
tak
maximálnu
cenu za m2 úžitkovej plochy, ako aj
rozlohu samotných
bytov. To je jedným
z dôvodov, prečo sú
v novopostavených
nájomných domoch
iba relatívne menšie
byty s podlahovou
plochou od 35,24
m2 do 60,03 m2. „Rozlohu bytov
neovplyvňuje iba legislatíva, ale
aj ich určenie. Byty sú totiž určené pre skupinu obyvateľov, ktorá
si nedokáže zabezpečiť zodpovedajúce bývanie vlastnými silami.
Prvotná myšlienka štátu bola
poskytnúť mladým rodinám tzv.
štartovacie byty. Čím ďalej, tým
viac sú však tieto byty jediným
možným riešením bytovej otázky
aj pre ďalšie skupiny obyvateľov.“
V tomto zmysle budú nastavené
aj náklady spojené s užívaním
bytov. „Sektor sociálneho bývania
by z hľadiska užívateľov s nižšími
príjmami mal fungovať na princípe neziskovosti, preto vo výške
nájomného bude zohľadnená len
príslušná výška splátky úveru,
povinná tvorba fondu údržby
a opráv a poistenie bytových domov. Samotná mesačná splátka
úveru sa pohybuje od 50 do 100
€, v závislosti od veľkosti bytovej

jednotky. Náklady na energie
sú závislé od komfortu, aký si
obyvatelia bytov budú chcieť dopriať, no zo skúseností vieme, že
nájomníci sa vedia dostať od 30
€ pri tých najmenších bytoch až

po 60 € pri najväčších. Pritom nejde o žiadne holobyty. Sú to plne
funkčné a štandardne vybavené
byty, kde len prídete a bývate. Sú
vymaľované, vybavené kuchynskými linkami, rúrou na pečenie,
sklokeramickou varnou doskou
na varenie, odsávačom pár, svietidlami, vypínačmi, zásuvkami,
funkčnými toaletami, vaňou. Ide
o byty bežného štandardu podľa
príslušnej normy.“
Hovorí sa však, že je lepšie raz
vidieť ako stokrát počuť (alebo
čítať). O tom, aké je dispozičné
riešenie bytov, aká je ich kvalita a vybavenie, sa bude môcť
každý záujemca presvedčiť na
vlastné oči. Dňa 27. januára
bude v bytovkách od 14:00
hodiny deň otvorených dverí,
kde predstavitelia spoločnosti
Innovia a mesta srdečne očakávajú všetkých.
Ladislav Levicky

Vyhodnotenie čitateľskej súťaže

4. decembra sa v Mestskej knižnici v Želiezovciach uskutočnilo
vyhodnotenie 16. ročníka čitateľských súťaží: Dobšinského posolstvo a Mezei bokréta. Medzi odmenenými boli detskí čitatelia zo
ZŠ Želiezovce: Veronika Feketeová, Alexandra Gallová, Alexandra
Kalavná,
Natálka
Kandráčová,
Laura
Botková a zo ZŠ s
VJM Želiezovce: Barnabáš Kapusta, Katrin
Kollerová,
Viktória
Trgiňová.
Pri
Vianočnom
stromčeku dostali deti
ako ocenenie diplom
a darček – knižku. V
príjemnej
predvianočnej atmosfére si deti pochutili na malom občerstvení a sľúbili, že
láska ku knižkám ostane v ich srdiečkach navždy. (msk, foto: ik)
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Angličtina netradične
Piatok 4. decembra bol v Základnej škole na Mierovej ulici rušný. Dopoludnia sa žiaci zhromaždili
pred školou, vytvorili uličku a čakali na tú chvíľu.
S jasotom, potleskom a pripravenými transparentmi vítali návštevu. Prišla Celeste Buckingham!
Išlo o celonárodný projekt, kde každý z prihlásených učiteľov angličtiny po absolvovaní trojdňového školenia prihlásil aspoň 10 žiakov. Prihlásení
žiaci, ktorí na internetovej planéte vedomostí

zvládli aspoň polovicu úloh, postúpili do žrebovania. Ako nám ďalej povedala učiteľka angličtiny
Petra Tomašovičová, za školu to bolo približne
90 žiakov a jedna z nich, siedmačka Dominika
Szalaiová, bola vyžrebovaná ako jedna z výhercov
hlavnej ceny.
A tou cenou bola pre triedu hodina angličtiny
s Celeste Buckingham a jej koncert pre školu.
Na hodine sa každý zo žiakov predstavil menom
a svojou obľúbenou farbou, potom speváčke kládli otázky, samozrejme, podľa
možnosti v angličtine. Speváčka na
otázky neúnavne odpovedala a potom
spoločne preložili text jednej z jej piesní.
„Robila to zábavnou formou a deti si to
užili, atmosféra bola úžasná a celý deň
gradovala,“ povedala Petra Tomašovičová.
Koncert v telocvični si užila celá škola.
Nakoniec sa každý, kto chcel autogram,
mohol postaviť do dlhého radu na chodbe školy, Celeste sa trpezlivo podpisovala,
hoc sa niektorým zdalo, že autogramiáda
bude trvať dlhšie ako koncert.
(šh)

Celeste Buckingham: “Učte sa a verte si”
Po skončení hodiny angličtiny nám Celeste
Buckingham poskytla krátky rozhovor.
Pred žiakmi ste pôsobili veľmi prirodzene,
úplne si vás viem predstaviť ako učiteľku angličtiny.
- Nie som učiteľka, ale mám nejaké skúsenosti. Pred
tým, ako som začala spievať, brigádnicky som 3 roky
pôsobila ako asistentka v škôlke, učila som deti angličtinu. Ale to boli maličké detičky.
Teda máte vzťah k deťom. Nezvažovali ste možnosť byť učiteľkou?
- Ale áno. Nechcela by som však priamo učiť. Momentálne študujem psychológiu, potom chcem pokračovať štúdiom detskej psychiatrie. Chcem deťom
pomáhať prekonávať psychické problémy.
Tento odbor má perspektívu. Stále viac detí má
problémy...
- Áno, táto generácia to bude potrebovať, taká je doba.
Motivoval ma k tomu otec, ktorý je lekár. Aj preto mi
je tento projekt blízky. Nejde tu síce o deti s problémami, ale ide tu o motiváciu, aby na sebe pracovali.
Na koľkých školách v rámci tohto projektu ste
už boli?
- Zatiaľ sme boli na dvoch školách, včera na jednej

bratislavskej, minulý týždeň v Partizánskom. Takže
toto je tretia škola a tri ma ešte čakajú. Predtým som
mala štvrtákov, toto boli starší žiaci, ktorí už dospievajú, majú iné otázky a iný pohľad na svet.
Takže ste rada, že ste sa zapojili do projektu...
- Áno. Tešila som sa na to. Najprv som mala obavy,
ako ma deti prijmú, ale asi tým, že som speváčka, je
to pre ne zaujímavé. Zatiaľ sú moje skúsenosti len
dobré a stále je to lepšie. Deti majú veľa otázok, sú
otvorené, chcú veľa vedieť, snažia sa hovoriť po anglicky a ide im to. Je to super.
Po príchode a privítaní ste povedali, že takto vás
nevítajú ani rodičia...
- Ako som povedala, je to stále lepšie. Dnes som dostala to najkrajšie privítanie v celom mojom živote.
Ďakujem im za to.
Čo by ste odkázali žiakom, ktorí nemali to
šťastie zažiť s vami hodinu angličtiny?
- Učte sa, verte si a najmä myslite na to, že škola sa
raz skončí. Otvorí sa vám svet, ktorý je plný možností. Využite šancu pripraviť sa na to už teraz, aby
ste mohli využiť čo najviac z tých možností a mali čo
najlepší život.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko

Noc v škole bez mobilov
Rušný piatok v škole sa návštevou a koncertom Celeste
Buckingham neskončil. Pokračoval vo večerných hodinách, kedy žiaci prišli do školy vyzbrojení karimatkami
či spacákmi, zásobami jedla a ďalšími vecami potrebnými na prežitie noci. Zaobísť sa však museli bez jednej
veci – mobilného telefónu. Aj keď je ťažké si to predstaviť, deti to zvládli a ešte k tomu s dobrou náladou.
V triedach hrali rôzne spoločenské hry, pričom jednotlivé triedy v rámci ročníkov medzi sebou súťažili.
Najakčnejšou disciplínou bolo hľadanie pokladu, ktorý

1379 obyvateľov nášho mesta v dôchodkovom veku si pod vianočným stromčekom
našlo o darček viac. Samospráva ich pri
príležitosti vianočných sviatkov obdarovala
nákupnými poukážkami v hodnote 3 eur.
Poukážky boli dôchodcom distribuované
predstaviteľmi a pracovníkmi mesta. Najstaršej obyvateľke Želiezoviec, 101-ročnej
Anne Mokošovej odovzdal darček primátor
Ondrej Juhász.
(foto: Irena Turzová)

Čaro Vianoc obdarujeme blízkych

Deti III. a IV. oddelenia Školského klubu
detí v Základnej škole v Želiezovciach
si pod vedením vychovávateliek Márie
Gundovej a Kataríny Polkovej pripravili
zaujímavé predvianočné aktivity. Zavítala
medzi nich Mária Maturkaničová, učiteľka na dôchodku, ktorá sa venuje rôznym
kreatívnym činnostiam, napríklad výrobe
kraslíc, dekorácií i vianočných ozdôb. Naše
deti oboznámila s technikou quilling, ktorú
si mohli vyskúšať pri výrobe vianočných
pozdravov. Zaujímavá technika, pekná
vianočná hudba a hlavne nadšenie vyrobiť
originálny pozdrav, sprevádzali predvianočné popoludnie. Výsledkom boli pekné
vianočné pozdravy - darčeky pre seniorov
v Novom domove v Želiezovciach. Tam
svoju šikovnosť v tanci, recitovaní i rôznych
iných činnostiach predviedli deti zo školského klubu detí dňa 21. 12. 2015.
Mária Gundová - vychovávateľka ŠKD
v suteréne ukryl riaditeľ školy. To všetko po tme len
s baterkami. Hoci išlo len o vrecko čokoládových
dukátov, žiaci hľadali ako odušu. Neskôr sa všetci
zišli v telocvični na karaoke show a diskotéke.
Ako nám povedali učitelia, výchovnými cieľmi takejto akcie je, aby žiaci získali iný pohľad na školu,
učiteľov i seba navzájom, pri hrách sa učili samostatnosti i schopnosti spolupracovať. Do tried sa
rozišli až okolo polnoci, niektorí sa uložili k spánku,
niektorí nie. Domov sa vybrali až ráno. (šh)

8

január 2016

Želiezovský spravodajca

Triednická hodina netradične

Zaujímavú triednickú hodinu prežili žiaci 5. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským začiatkom decembra. Zavítal k nim primátor
mesta
Ondrej
Juhász
v spoločnosti prednostky
MsÚ Diany Csicsmanovej.
Predstavitelia mesta sa
s deťmi zahrali a porozprávali sa s nimi o rôznych
témach. Deti prezentovali
svoje predstavy o práci prvého človeka mesta a boli
konfrontované so skutočnosťou, že vedenie mesta si
vyžaduje značné úsilie nad
rámec bežného pracovného prístupu. Hovorilo sa aj o vzťahoch medzi
deťmi v triede a možnostiach ich zlepšovania. Piataci dostali pred rozlúčkou sladkosti a malé zápisníky na zapisovanie si svojich myšlienok,
ktorými sa blysli aj pri debate s predstaviteľmi samosprávy. Primátor
sa vyjadril, že stretnutie s deťmi nebolo posledné, v budúcností plánuje
v podobných stretnutiach pokračovať a navštíviť ďalšie triedy v želiezovských školách.
(foto: ik)

Pozdravili seniorov
Členovia základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska sa v utorok 15. decembra v Dome kultúry zišli na svojom
predvianočnom stretnutí. Súčasťou bola výstava vianočného pečiva, výstava historických pohľadníc s vianočnou tematikou zo
zbierky Jozefa
Kanyuka, pohostenie a kultúrny program
v podaní žiakov Základnej
umeleckej
školy, speváckeho
zboru
miestneho
odboru Matice
slovenskej
a
Fialiek. Našich
seniorov prišiel pozdraviť primátor mesta Ondrej Juhász, prednostka MsÚ Diana Csicsmanová a vedúca odboru vnútorných a
sociálnych vecí MsÚ Irena Turzová.
(šh)

Z denníka Lajosa Túróczyho...
(Pokračovanie)
Želiezovce, 18. 12. 1943
Zo školy sme vybehli rovno na ihrisko. Hrajú:
Vojenské pážatá – Levente Želiezovce. Hosťujúce
družstvo je známe tým, že tam hrá brankár Csepelu Szekeres. Výsledok bol 1:1. Szekeres hral vonku.
Bolo to prvé stretnutie, v ktorom hral hráč NB1
Szekeres.
Želiezovce, 19. 12. 1943
Po omši som si kúpil lístok do kina. Popoludní
sme boli v škole, potom sme išli do kina s Jančim
Rácom. Názov filmu bol Kvet močiara. Bol dosť
dobrý, mohol byť aj lepší. Dnes prebiehalo footbalové stretnutie Ferencváros – Csepel. Výseldok 4:3
pre Csepel. Podľa reportéra bolo stretnutie veľmi
strhujúce, najmä v posledných minútach. Doteraz
známy hráč Szekeres bol v dobrej forme. Rozhodca
nebol úplne nezávislý. Moje družstvo, žiaľ, vypadlo
z majstrovskej súťaže. To nie je dobrá správa pre
nás, fanúšikov Szolnoku.
Zapísal: Lajos Túróczy

Želiezovce, 23. 12. 1943
Predpoludním som vyrobil malý tank pomocou
listovej píly. Nemal som trpezlivosť, aby som ho aj
vymaľoval. Prázdniny ubiehajú veľmi pomaly. Večer
som odišiel k Pištovi Vankovi. Hrali sme u nich
karty. Večer si vypočujem predstavenie v troch dejstrvách. Názov: Mladá pani Déryné. Zajtra skoro
ráno si pôjdem kúpiť lístok do kina, v sobotu bude
dobrý film.
Želiezovce, 24. dec. 1943
Skoro ráno som išiel po lístok do kina. Musel som
tam ísť trikrát, kým som si ho vedel kúpiť. Počasie
je daždivé, neustále prší. Večer o šiestej sme išli
na skorú polnočnú omšu. Kostol bol preplnený. Po
návrate domov sme sa navečerali. Duchovný pastier
k nám prišiel predniesť pozdrav. Večer si rodina sadla k dominu. Moje vianočné darčeky: šál, rukavice,
ponožky.
Želiezovce, 25.–26. dec. 1943
Je sobota. Prvý sviatok vianočný. Keď som vyšiel

Želiezovce, 27. dec. 1943
Po sviatkoch bolo dobre, že je všedný deň. Predpoludním sme dostali list od tety Julišky. Poobede som
napísal odpoveď Jančiovcom. Čierne Vianoce sa
menili na mrazivé. Večer sme hrali karty u Pistu
Vanka. Dvojhaliernik nalepený na plafón spôsobil
všeobecný nával smiechu.
Želiezovce, 28. dec. 1943
Dnešný deň prebehol pekne. Večer prišiel Pišta Vank
hrať karty. Hrali sme až do ôsmej večer. O 8 hodín
15 minút sme počúvali nemecký rozhlas. Išiel dobrý
program.
Želiezovce, 30. dec. 1943
Je štvrtok. Predposledný deň roka. Všera sme doma
hrali karty a šachy. Dnes som išiel na lov vrabcov.
Chytil som jedného vrabca. Neskôr budeme hrať
šachy, potom domino.
Lajos Túróczy

Želiezovce, 20. dec. 1943
Nadišiel deň, keď hodnotili mňa. Trochu som sa
toho obával. Názov mojej prednášky: Zimné opatrovanie zvierat. Hodnotenie dobré, teda ma hodnotili najlepšou známkou. Dnes sme písali písomku z
maďarčiny.
Želiezovce, 22. dec. 1943
Je prvý deň vianočných prázdnin. Včera sme
dostali vianočné prázdniny, ktoré potrvajú od
21. decembra do 4. januára. V utorok bol u
nás Jani na návšteve. Dnes som poslal vianočné
pohľadnice príbuzným. Bol som až do 8. hodiny
pri pochode detí. Prázdniny ubiehajú veľmi pomaly, čo mi prekáža. Náš riaditeľ odcestoval na
sviatky do Győru. Počasie je, žiaľ, čľapkanicové.
Neustále prší. Mikulás bol biely, ale Vianoce,
neverím, že budú také.

zobudení som ako prvé blahoželal starému otcovi,
keďže bolo Štefana. Gratulanti prichádzali do radu.
Po obede kostol, potom opäť kino. Názov filmu: Garzónka na prenájom. Aj tento film bol veľmi dobrý.
Večer sme hrali karty a domino. V rádiu išiel dobrý
program.
Zapísal a nakreslil: Lajos Túróczy

z omše, po krátkej prechádzke som išiel domov. Po
obede som išiel do kostola. Odtiaľ som sa ponáhľal
do kina na film o tretej. Názov filmu: Jeden blázon
urobí 100 ďalších. V hlavných rolách: Latabár,
Benkő. Bol veľmi dobrý. Veľmi smiešny. V nedeľu po

Želiezovce, 31. dec. 1943
Je piatok, posledný deň roka, teda Silvestra. Popoludní sme išli kúpiť lístok do kina. Neskôr sa
začal silvestrovský program v rozhlase. Pozostával z týchto programov: „Čo sa stalo za uplynulých šesť mesiacov?“, „Silvestrovské spomienky“,
„Začína sa silvester 1943“, „To je prekvapenie“,
„Ako booloo“, „Dovolíte na jednu kávu?“, „...tu
je koniec“, „Zbohom, starý rok, vitaj, nový rok“,
„Kenderešské zvony bijú na polnoc“, „Šťastný
Nový rok“. Popriali sme si navzájom šťastný nový
rok a išli sme spať.
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Cieľom je záchrana v súťaži
Vlani o takomto čase mali na konte 5 bodov
a sezónu nakoniec uzatvárali na predposlednom mieste. V túto jeseň stačili ich sily na
menší výkon, poraziť dokázali len Vlčany,
nerozhodne hrali s Levicami. Želiezovčania
tak horko-ťažko nazbierali v juhovýchodnej
skupine západoslovenskej IV. ligy štyri body
a zimujú na poslednom mieste tabuľky.
Členovia Mestského športového klubu usporiadali začiatkom decembra prekvapujúco
ani nie výročnú schôdzu k záveru roka, ale
rokovanie o strategických úlohách v jarnej
časti súťaže. Vedenie pozvalo na priateľské
posedenie vyše 30 hráčov, avšak kvôli chorobe,
stužkovým či univerzitným skúškam ich prišlo
len 15.
„Do jesennej časti súťaže sme vykročili s 15 hráčmi, ale náš tím sa pre početné zranenia hneď na
začiatku scvrkol na 10 členov. Chýbajúcich hráčov sme museli nahradiť mladými, a tak sa často
stalo, že Roland Hutai, Rupek, Dean Páchnik,
Majtán, Klenko, Pálinkás či Piták hrali v jeden
víkand aj v družstve dospelých, aj v celku dorastencov. Táto dvojitá záťaž viditeľne vyžadovala
od športovcov v tínejdžerskom veku mimoriadne
úsilie,“ skonštatoval predseda želiezovského
klubu Ladislav Sokol.
Najvyšší predstaviteľ mestského futbalového
oddielu neskrýva ani to, že ani tréningová morálka nebola úplne v poriadku a aj životospráva

niektorých hráčov v období pred zápasmi by si
vyžadovala určité korekcie. Mužstvo dospelých
účinkovalo pod taktovkou trénerskej dvojice
Štefan Štuller–Tibor Rotík. Zo všeobecnej štatistiky vyplýva, že sa nevyskytol zápas, z ktorého by želiezovské mužstvo vzišlo bez inkasovaného gólu a v 6 zápasoch nedokázalo rozvlniť
sieť súperovej brány ani raz.
„Tešíme sa tomu, že napriek vážnym
problémom sme dokázali vycestovať
na všetky zápasy na ihriská súperov. Je pravda, že od Kalnej nad
Hronom a B družstva ViOn sme
na ich pôde inkasovali 8 zásahov,
ale na ostatných stretnutiach sme
statočne bojovali. Žiaľ, na viac
chlapci nemali a naša obrana bola
veru často mimoriadne priechodná,
čo môžeme pripísať najmä na vrub
neskúsenosti,“ poznamenal tréner
Tibor Rotík.
Želiezovský tím dokázal streliť desať gólov, dostal ich ale päťdesiat. Je zaujímavé,
že vo väčšine zápasov sa súperi dostali do vedenia už v prvom polčase, výnimku tvorili iba
duely s Tvrdošovcami a Šuranmi. V zápase
s Vlčanmi sa súper síce dostal v prvom polčase do vedenia, Želiezovčania však dokázali
v ďalšej časti otočiť výsledok.
„Na jar sa v MŠK majú udiať rozsiahle zmeny.

Po dlhotrvajúcom zranení sa opäť zapoja do
hry Mário Herceg a Kornel Tóth, k mužstvu sa
vráti aj Erik Vavrík a Milan Dobiáš. Len jediný
náš hráč ešte nevie, kde bude na jar pokračovať
v účinkovaní. Máme vytipovaných päť hráčov,
s ktorými priebežne rokujeme. Dúfam, že
s nimi čo najskôr dospejeme k dohode. Zimná

príprava sa začala 6. januára. Tentoraz bude
prebiehať celá v domácom prostredí. Naším
prvoradým cieľom je záchrana v súťaži. Želiezovskí fanúšikovia si IV. ligu zaslúžia, pretože aj
v tejto krízovej situácii chodí na naše domáce
zápasy vyše dvesto divákov,“ dodal tréner
Štefan Štuller.
Gábor Ábel

Šachisti úspešní v okresnom derby
Rozhodol stav na 2. šachvnici, kde domáci Jozef Kakačka st. zvíťazil
nad Dušanom Weisom. Najdlhšie trvajúca partia na 6. šachovnici už
neovplyvnila víťazstvo domácich. Domáci István Farkas síce prehral
s Ivanom Weisom, Želiezovce však vyhrali 4,5 : 3,5.
Ludovit Vanek

Šachovú sezónu IV. ligy Nitrianskeho kraja v skupine B-l2 začali želiezovskí šachisti remízou vo Svätom Petri. Potom prišli dve prehry
a vo štvrtom kole hostili domáci ŠK Želiezovce hostí z MŠK Šahy.
Okresné derby dvoch osemčlenných družstiev sa skončilo víťazstvom domácich. Na 8. šachovnici zvíťazil Dušan Forbak nad Rolandom Michňom. Druhá partia skončila na 1. šachovnici, kde Jozef
Kakačka ml. prehral s Imrom Tomášom. Takisto prehral aj Jozef
Kovács na 7. šachovnici s Richardom Kanalom. Domáci Jaroslav
Puchrík remizoval s Jozefom Budinským, čím upokojil domácich.
Na 5. šachovnici Ján Machník zvíťazil nad Ladislavom Vargom
a tak isto aj na 4. šachovnici Ján Kollár nad Atillom Gergelyom.
Stav pred ukončením dvoch partií bol tesný 3,5 : 2.5 pre domácich.

MŠK Želiezovce zorganizoval koncom roka už tradičný vianočný stolnotenisový turnaj. Dňa 26. decembra sa na ňom zúčastnilo 14 hráčov.
Zvíťazil Peter Kemencei, na druhom mieste skončil Jozef Máté, na treťom Ladislav Dostál ml.
(Foto: jb)
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Art for help už po ôsmykrát

LEVICE (šh) - V nedeľu 6. decembra sa v koncertnej sále Tekovského múzea
uskutočnil už 9. ročník benefičnej aukcie výtvarných diel Art for help, z ktorej výťažok bude venovaný sociálne slabým rodinám a seniorom regiónu.
Projekt, ktorého tri ročníky sa konali v mieste jeho vzniku - v Želiezovciach,
sa tento rok uskutočnil pod záštitou zástupcu primátora Levíc Jána Krtíka,
koordinátormi boli Margaréta Nováková a Csaba Tolnai. Týždeň pred konaním aukcie bola otvorená predaukčná výstava.
Do aukcie sa zapojilo 44 umelcov. Zo 63 diel sa vydražilo 60 spolu za 4800
eur. Spolu s aukčným poplatkom
sa vyzbieralo 4965 eur. Išlo tak o
najúspešnejší ročník.
Csaba Tolnai: „Ťažko sa mi hľadajú slová, ktorými by som vyjadril
vďaku za tento úspech. Sme naozaj
šťastní, že myšlienku Art for help
chápe stále viac a viac dobrých
ľudí. Je to vidno aj na získanej
sume, ktorá sa prerozdelí medzi
chudobných, osamelých a trpiacich.
Ďakujeme všetkým za tento dar.
Nech vás hreje pocit skutočného šťastia.“
Otec projektu Jozef Kanyuk bol stručný: „Som rád, že myšlienka žije a že sa
darí. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili.“
Najdrahšie vydražený obraz bol od Petra Vargu, za 500 eur. Svoj obraz venoval aj známy hudobník Pavol Hammel, vydražený bol za 255 eur. Registrovaných licitujúcich bolo 33.

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek
8. 12. Paulína Viglašová (Želiezovce), 14. 12. Norbert Buzáši (Želiezovce), 15. 12. Lia Lőrincz (Želiezovce), 3. 1. Soňa
Balogová (Želiezovce),

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek
-

Gratulujeme – Gratulálunk

50
Viliam Bogdány
Juraj Gombár
Eleonóra Kovácsová
Katarína Požárová
Vendelín Rafael
Štefan Štuller
60
Ondrej Gyetven
Terézia Kóšová
Ján Trabach

03. 01.
08. 01.
01. 01.
19. 01.
04. 01.
23. 01.

07. 01.
09. 01.
26. 01.

70
Milan Beňo
Anna Demčáková
Klára Kovácsová
Peter Lakatoš
Juraj Pivoluska

20. 01.
01. 01.
10. 01.
31. 01.
20. 01.

80
Ján Masný

26. 01.

90
Judita Kondáčová 28. 01.
Alžbeta Mácsadiová 18. 01.

Vianoce v knižnici, v múzeu

Detičky z MŠ Lienka Želiezovce zavítali do knižnice 8. decembra 2015.
Porozprávali sme sa o Vianociach a spolu sme napísali Ježiškovi. Spolu napísaný a nakreslený list sme vhodili do vianočnej poštovej schránky.
Mestské múzeum navštívili deti z MŠ Kukučínov a tretiaci zo ZŠ Želiezovce s pani učiteľkou Filovou. Deti sa dozvedeli veľa zaujímavostí o zvykoch našich predkov počas vianočných sviatkov a pozreli si aj sviatočné prestretie stola
počas štedrovečernej večere tak, ako to bolo kedysi. Samozrejme, nechýbal ani
vianočný stromček s medovníkmi a slamenými ozdobami.
(msk)

Opustili nás – Elhunytak
10. 12. Marian Bernáth (Želiezovce, 47 r.), 11. 12. Iveta
Kuruczová (Želiezovce, 40 r.), 19. 12. Vilma Tóthová
(Želiezovce, 63 r.), Jozef Hamar (Želiezovce, 71 r.), 25. 12.
Helena Gyürkiová (I. Sokolec, 90 r.), 29. 12. Alžbeta Potočiková (Levice, 82 r.), 30. 12. Ján Vyskok (Želiezovce, 77 r.),
3. 1. Jozef Bystránsky (Želiezovce, 68 r.), Pavol Dobrovický
(Želiezovce, 67 r.), 7. 1. Ľudovít Koncz (Želiezovce, 70 r.), 8.
1. Zuzana Duvačová (Želiezovce, 88 r.),

Oznamujeme občanom nášho mesta, že podľa zákona č. 79/2015 Z. z. je od 1. 1. 2016 zber
drobného stavebného odpadu na zbernom dvore
v Želiezovciach (Ul. kpt. Nálepku 71) spoplatnený.
Výšku poplatkov určuje VZN č. 6/2015.
Želiezovský spravodajca
Základná umelecká škola Franza Schuberta v Želiezovciach zorganizovala v polovici decembra vianočný koncert spojený s výstavou diel žiakov výtvarného odboru.
Koncert, ako obyčajne, pritiahol pozornosť mnohých, a tak
veľká sála Domu kultúry ani tentoraz netrpela prebytkom
voľných miest. Riaditeľ ZUŠ Július Klimo po koncerte
poznamenal, že program museli kvôli chorobám meniť aj
niekoľko hodín pred konaním vianočného koncertu. I tak
bolo podujatie tradične príjemným spestrením predvianočného obdobia napriek tomu, že sa k slovu nedostalo
mnoho žiakov hudobného odboru školy.
(foto: ik)
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a Mikulčan Polgári Társulás
vezetősége

Milí priatelia,
naše srdečné poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste nám
prejavili dôveru a venovali 2 % daní v prospech našej neziskovej organizácie.
Vaše príspevky plánujeme použiť v súlade so zákonom na
skvalitnenie našej činnosti, na aktivity, ktoré organizujeme a na
projekty zveľaďovania nášho okolia v mestskej časti Mikula.
Správna rada
OZ Mikulčan

Vývoz triedeného odpadu v r. 2016
Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 25. januára, 22. februára, 21. marca, 25. apríla,
23. mája, 27. júna, 19. júla, 22. augusta, 26.
septembra, 24. októbra, 21. novembra a
19. decembra.
Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr.
Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka,
Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová,
Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť
Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska: 26.
januára, 23. februára, 22. marca, 26. apríla,
24. mája, 28. júna, 20. júla, 23. augusta, 27.
septembra, 25. októbra, 22. novembra a
20. decembra.

Osztályozott hulladékelszállítás 2016-ban

Regionálne centrum na zhodnotenie
BRO Želiezovce
Kpt. Nálepku 71, 937 01 Želiezovce
Zimná prevádzková doba zariadenia, platná od 15. 11. 2015:
Po. –Str. – Pi.
08,00 - 16,00 hod.
Ut. – Štv. – Ne.
Zatvorené
Sobota
10,00 – 14,00 hod.

Köszönjük, hogy éltél,
Hogy minket szerettél,
Tudjuk, nem hagytál el minket,
Csak előre mentél.
Jó lenne megfogni még egyszer kezedet,
Látni csillogó szemedet.
Elfeledni téged nem lehet,
Csak megtanulni élni nélküled.
Mély fájdalommal és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk halálának 1. évfordulóján
Szerető családja és rokonai

Szódóról és Mikoláról: január 25én, február 22-én, március 21-én,
április 25-én, május 23-án, június
27-én, július 19-én, augusztus 22én, szeptember 26-án, október 24én, november 21-én és december
19-én.
A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ,
Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes,
Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher,
Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr,
Jesenský, SNP (a zselízi rész),Vásár és a Temető utcákból: január
26-án, február 23-án, március 22-én,
április 26-án, május 24-én, június
28-án, július 20-án, augusztus 23-án,
szeptember 27-én, október 25-én,
november 22-én és december 20-án.

A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút,
Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík,
Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs,
Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz,
Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický,
Garam, Jókai , Ötvös utcákból és
a Szoroskából: január 27-én, február 24-én, március 23-án, április 27én, május 25-én, június 29-én, július
21-én, augusztus 24-én, szeptember
28-án, október 26-án, november 23án és december 21-én.
Az üzletekből: január 28-án, február 25-én, március 24-én, április 28án, május 26-án, június 30-án, július
22-én, augusztus 25-én, szeptember
29-én, október 27-én, november 24én és december 22-én.

Poradenstvo pre podnikateľov
(16-01)

Valkovics Attilára.

Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová,
Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná,
Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová,
Agátová, Tulipánová, Narcisová, Nová,
Poštová, Sládkovičova, Jilemnického,
Hronská, Jókaiho a Zlatnícka: 27. januára,
24. februára, 23. marca, 27. apríla, 25. mája,
29. júna, 21. júla, 24. augusta, 28. septembra,
26. októbra, 23. novembra a 21. decembra.
Z obchodov:
28. januára, 25. februára, 24. marca, 28.
apríla, 26. mája, 30. júna, 22. júla, 25.
augusta, 29. septembra, 27. októbra, 24.
novembra a 22. decembra.

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

(16-02)

Kedves Barátaink!
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bizalmát fejezte ki azzal, hogy támogatta társulásunkat adójának 2%-ával.
Az Önök felajánlásait a törvény szerint fogjuk felhasználni tevékenységünk minőségének javítására, valamint azon tervek
megvalósítására, melyekkel környezetünket, Garammikolát
szeretnénk felvirágoztatni.

2016. január
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Cél a kiesés elkerülése
Zselíz. Tavaly ilyenkor öt pontosak voltak,
az idényt aztán utolsó előttiként zárták. Az
idei ősz folyamán még kevesebbre futotta
erejükből, mindössze a vágfarkasdiakat sikerült legyőzniük, a lévaiakkal pedig döntetlent
értek el. Így a zselíziek nagy nehezen összekapart négy pontjukkal a nyugat-szlovákiai
IV. liga délkeleti csoportjának sereghajtójaként telelnek.
A bajnokság első felvonása néhány napja
fejeződött be, ám a Garam-partiak meglepetésszerűen nem kifejezetten évzárót tartottak, hanem legfőképp a tavaszi pontvadászat
stratégiai feladatait vitatták meg. A vezetőség
több mint harminc játékost hívott meg a baráti összejövetelre, amelyen az akkortájt zajló
szalagavatók, egyetemi vizsgák és betegség
miatt csupán tizenöten vettek részt.
„Tizenöt játékossal vágtunk neki az őszi
megmérettetésnek, de a keretünk sérülések
miatt rögtön az elején tízre zsugorodott. A
hiányzókat kénytelenek voltunk fiatalokkal
pótolni, így gyakran megtörtént, hogy Hutai Roland, Rupek, Páchnik Dean, Majtán,
Klenko, Pálinkás és Piták hétvégeken mind a
felnőtt, mind pedig az ifi csapatban is pályára
lépett. A kettős szerepkör láthatóan óriási erőfeszítést igényelt a tinédzser korú
sportolóktól” – állapította meg Sokol László
zselízi klubelnök.
A város labdarúgásának első embere nem

rejtette véka alá, hogy az edzések látogatottságával sem volt minden rendben, sőt
néhány focista meccsek előtti életvitele is
nemegyszer sok kívánni valót hagyott maga
után. A gárdát a Štuller István—Rotík Tibor
edzőpáros irányította. Az általános statisztikából kiderül, hogy nem akadt olyan meccs,
amelyet gól nélkül megúsztak volna, hat
találkozón pedig egy alkalommal sem
találtak az ellenfél kapujába.
„Külön örülünk annak, hogy a komoly
nehézségek ellenére valamennyi idegenbeli meccsünkre kiutaztunk. Igaz, hogy
a garamkálnaiak és a ViOn fakó otthonában nyolcszor rezzent meg kapusunk
hálója, a többi viadalon derekasan
küzdöttünk. Sajnos, többre nem futotta
a fiúknak, a védelmünk bizony sokszor
átjáróháznak bizonyult, ami elsősorban
a tapasztalatlanság rovására írható” – jegyezte meg Rotík Tibor edző.
Az alakulat mindössze tíz gólt rúgott és
ötvenet kapott. Érdekességnek számít, hogy
a párbajok zömében az ellenfél már az első
félidőben előnybe került, kivételt csupán
a tardoskeddiek és a nagysurányiak elleni
összecsapások jelentettek. A vágfarkasdiak
viszont az első félidőben egygólos előnyre
tettek szert, a zselíziek azonban a folytatásban fordítottak.
„Tavasszal jelentős változások várhatók az

együttes háza táján. Herceg Márió és Tóth
Kornél hosszan tartó sérülésük után újra
szerephez jutnak, Vavrík Erik és Dobiáš
Milán visszatér hozzánk. Mindössze egy
játékosunk nem tudja még, hogy hol folytatja pályafutását. Öt kiszemelttel tárgyalunk
folyamatosan, remélem, sikerül velük miha-

marabb egyeségre jutnunk. Január hatodikán
kezdődött a téli alapozás, ezúttal végig hazai
környezetben folyik. Terveink szerint öt
előkészületi meccset játszunk majd. Legfőbb
célunk a kiesés elkerülése. Szurkolóink megérdemlik a negyedik ligát, hiszen a kialakult
válságos helyzetben is átlagosan több mint
kétszázan látogatják a hazai találkozóinkat”
– tette hozzá Štuller István edző.
Ábel Gábor

Sakkozóink Szentpéter ellen döntetlennel kezdték a kerületi IV. liga
bajnoki küzdelmeit. Ezután két vereség következett, és a 4. fordulóban otthon fogadták Ipolyság csapatát. A mérkőzésen Forbak
Dušan legyőzte Roland Michňát, majd i. Kakačka József kikapott
Tomáš Imrétől. Kovács József Kanal Richárddal szemben maradt
alul, majd a hazai Jaroslav Puchrík döntetlent ért el Jozef Budinský ellen, amivel megnyugtatta a hazaiakat. Ján Machník legyőzte
Varga Lászlót, Kollár jános pedig Gergely Attilát. Az utolsó két parti
befejezése előtt a hazaiak 3,5:2,5 arányban vezettek. A 2. sakktáblán
zajló játék döntötte el a találkozót, ahol id. Kakačka József legyőzte
Dušan Weist. Farkas István ugyan alulmaradt a sági Weis Ivannal
szemben, de Zselíz így is 4,5:3,5 arányban győzött. Zselíz B csapata
1,5:2,5 arányban kikapott Ipolyság B csapatától.
Vanek Lajos

16 tanuló részvételével tartották meg
december
22-én
a Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában a XI. karácsonyi iskolai sakkbajnokságot. A verseny
szervezője Köteles Péter, versenybírája Ján Machník volt.
Mindketten évek óta azon tevékenykednek, hogy a sportágat minél szélesebb körben népszerűsítsék városunkban és
a régióban. Az iskolai versenyt Repka József (VII. B) nyerte
Török Viktor (VIII. A) és Török Tamás (VI. B) előtt.
(foto: ik)
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Csillagváró családi délután a kultúrházban
Tavaly sem maradhatott el a Csillagváró adventi program, melyet
már hagyományosan a Református Gyülekezet „Színezd át az
életed” Mamiköre és a római katolikus Mária Légió szervez meg
a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolával, a Cimbora Óvodával és a
Csemadok helyi alapszervezetével
karöltve. Kora délutántól az estébe nyúlóan gyerekzsivajtól volt
hangos a kultúrház.
A szervezők tudatosan nem
csupán gyerekdélutánnak hirdetik meg az eseményt, hanem
olyannak, amelyen nagyszülőtől
óvodásig mindenki megtalálhatja
a kedvére való elfoglaltságot.
Az advent a készülődés, a várakozás időszaka, viszont sajnos a

felgyorsult, állandóan rohanó világban nemcsak a várakozásra, de
még egymás saját készítésű ajándékokkal való meglepésére sincs
időnk. Ezért kiemelten fontos a
zselízi példa, hiszen ezen a napon
a családok az ajándékgyártásra,
egyszerű ünneplésre összpontosíthatnak.
Készültek többek közt gyertyák,
adventi koszorúk, ajtódíszek,
viasz harangok, üdvözlőlapok
vagy éppen karácsonyfa- és mézeskalács díszek.
Amíg az apróságok foglalatoskodtak, addig a felnőttek
has z no s abbná l - has znos abb
eszmecseréket folytathattak egymással. Nagy siker övezte például Molnár János, a Selye János

Egyetem Református Teológiai
Kara volt dékánjának előadását,
aki maga is innen, pontosabban
Garammikoláról
származik.
A teológus a világ helyzetéről,
Istenről, vallásokról és aktuális
témaként az iszlámról beszélt,
amit jól ismer, lévén, hogy több
éven keresztül a Közel-Keleten
élt. A gyerekek szempontjából
viszont a nap fénypontja minden kétséget kizáróan a Mikulás
látogatása volt, aki megannyi
ajándékkal lepte meg lelkes
híveit. Ugyanakkor a közös karácsonyfadíszítés sem maradhatott el, mely a helyben készített
díszekből történt és hatalmas
élményt nyújtott mindenkinek,
aki csak bekapcsolódott.

„Tudom én, hogy a számok mit
sem érnek, de idén kb. kétszer
annyian voltunk a zselízi Csillagvárón, mint eddig bármikor.
Amikor Európa végét vizionálja
a halandó ember, ritkán számol a
mindenható Istennel. Zselízen ma
ismét leckét kaptunk abból, hogy
mennyire kedvesek vagyunk
Istennek: szegényen, segítséggel,
adományokból, anyagi háttér
nélkül, szeretetben, ökumenében,
testvérként volt ma együtt legalább 150 ember. Engedjük, hogy
holnap is átélhessük a csodát:
családban, templomban, gyerekek közt, vagy akár magányosan.
Velünk az Isten és csak ez számít”
– nyilatkozta Révész Csilla lelkipásztor.
Csonka Ákos

Túróczy Lajos naplójából...
(Folytatás.)
Zselíz, 1943. XII. 18.
Iskolából kirohanva futottunk ki a pályára.
Játszik: Katonai hadapród – Zselízi levente
csapat. Vendég csapat arról híres, hogy ott játszik Csepel kapusa, Szekeres. Az eredmény 1:1.
Szekeres kinn játszott. Ez volt az első mérkőzés,
amelyikben Szekeres NB1 játékos játszott.
Zselíz, 1943. XII. 19.
Mise után mozi jegyet vettem. Délután az
iskolában voltunk, utána moziba mentünk
Rác Jancsival. A mozi címe „Láp virága”. Elég
jó volt, jobb is lehetett volna. Máma zajlott
Ferencváros–Csepel footbal mérkőzés. Az eredmény Csepel javára 4:3. A mérkőzés riportere
szerint nagyon izgalmas volt, különösen az
utolsó percekben. Szekeres eddig ismert játékos
jó formában volt. A bíró egy kicsit pártoskodó
volt. Az én csapatom sajnos kiesett a bajnokságból. Ez sajnos elég baj számunkra, Szolnok
drukkeroknak, szurkolóknak.
Jegyzé: Túróczy Lajos
Zselíz, 1943. dec. 20.
Eljött a nap, mikor engem bíráltak. Kissé féltem
ettől a naptól. Az előadásom címe Az állatok
téli gondozása. Bírálat jó, tehát a legjobb fokra
bíráltak. Ma írtunk magyar dolit.
Zselíz, 1943. dec. 22-én
A karácsonyi szünetünk első napján vagyunk.
Tegnap kaptuk ki a karácsonyi szünetet, mely
dec 21–jan 4-ig tart. Nálunk volt a Jani látogatóban kedden. Ma adtam fel a karácsonyi
üdvözlőlapokat a rokonoknak. A gyerekek menetelénél ott voltam egész 8 óráig. A szünet nagyon lassan telik, mely elég baj. Az igazgatónk
elutazott ünnepekre Győrbe. Időjárás sajnos
lics-pocsos idő. Állandóan esik az eső. Fehér
Mikulás volt, de a karácsony nem hiszem hogy
olyan lesz.

van. Sorba jöttek a köszöntők. Ebéd után
templom, majd szintén mozi. A mozi címe
„Garzon lakás kiadó”. Ez a mozi is igen jó
volt. Este kártyáztunk és dominóztunk. A
rádióban jó műsor volt.
Írta és rajzolta: Túróczy Lajos

Zselíz, 1943. dec. 23-án
Délelőtt egy kis tankot csináltam lombfűrésszel.
Befestésére már nem volt türelmem. A szünet
nagyon lassan telik. Este elmentem Vank
Pistájékhoz. Ott kártyáztunk. Estére egy színművet három felvonásban fogok meghallgatni.
Címe „Déryné, iasszony”. Holnap reggel
korán megyek mozi jegyért, mert jó mozi lesz
szombaton.
Zselíz, 1943. dec. 24-én
Korán reggel igyekezem mozi jegyért. Háromszor kellett elmennem, míg végre kaptam
jegyet. Időjárás esős, állandóan esik az eső. Este
6 órakor a korán megtartott éjféli misére mentünk. A templom zsúfolásig volt. Este hazaérve
megvacsoráztunk. A lelki pásztor jött karácsonyi köszöntőt mondani. Este össze ült a család
dominózni. A karácsonyi ajándékaim: egy sál;
egy pár kesztyű; egy pár zokni.
Zselíz, 1943. dec. 25–26-án
Szombat van. Karácsony első ünnepe. Miséről kijövet kis séta után haza mentem. Ebéd
után templomba mentem. Onnan sietve
mentem a 3 órai mozira. A mozi címe „Egy
bolond százat csinál”. Fő szereplők: Latabár, Benkő. Igen jó volt. Nagyon nevetséges
volt. Vasárnap felkelve első dolgom, hogy
köszöntsem fel nagyapámat, hisz István-nap

Zselíz, 1943. dec. 27.
Az ünnepek után jólesett egy kis hétköznap. Délelőtt levelet kaptunk Juliska néniéktől. Délután
én írtam választ Jancsiéknek. Fekete-karácsony
fagyossá változott át. Este kártyáztunk a Vank
Pistájéknál. A plafonra ragasztott 2-filléres nagy
nevetséget hozott létre.
Zselíz, 1943. dec. 28.
A nap szépen telt el. Este át jött Vank Pista
hozzánk kártyázni. Egész este 8-ig zsugáztunk.
8 óra 15 perckor a Német rádiót hallgattuk. Jó
műsor volt.
Zselíz, 1943. dec. 30.
Csütörtök van. Az évben az utolsó előtti nap.
Tegnap este itthon kártyáztunk és sakkoztunk.
Ma este elmentem ki verébvadászatra. Egy
verebet fogtam. Később sakkozni, majd dominózni fogunk.
Túróczy Lajos
Zselíz, 1943. dec. 31-én
Péntek az év utolsó napja, tehát Szilveszter
napja van. Délután mozijegyért mentünk. Később megkezdődött a rádió szilvesztere. Mely
ezekből a műsorokból állt: „Mi történt az
elmúlt hat hónap alatt?”, „Szilveszteri emlékezés”, „Most kezdődik 1943 szilvesztere”,
„Ez meglepetés”, „Hogy vóóót”, „Szabad egy
kávéra?”, „...itt a vége”, „Isten veled Ó-esztendő, Isten hozott Újesztendő”, „Éjfélre zúgnak
a kenderesi harangok” és „Boldog Újévet”.
Aztán egymásnak Boldog Újévet kívánva
lefeküdtünk.
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Karácsonyváró a Magyar Házban
Az egyre gazdagabb aktivitást kifejtő
zselízi csemadokosok az év legmeghittebb
ünnepén sem feledkeztek meg a zselízi
közösségről. Advent 4. vasárnapján ismét
színültig telt a Magyar Ház, hogy együtt
búcsúzzanak el a 2015-ös évtől, illetve

köszöntsék egymást karácsony alkalmából.
A közösségi nagyterem hangulatát nemcsak
a kiváló hangulat, de a betlehemi láng is beragyogta, melyet minden évben a cserkészek
visznek szét a világba. Zselízre december
19-én érkezett a láng a helyi vasútállomásra,
ahol a Csemadok, a Mária Légió és a Via
Nova tagjai fogadták, hogy onnan szétvigyék
a Garam menti városba.
A karácsonyváróra mindenki hozott valami
kis finomságot sütemény, nassolni való vagy
éppen különböző nedűk formájában, mely
mellé a szervezők szívet melengető műsort
állítottak össze. Batár Péter, a helyi szervezet
elnökének köszöntője és jókívánságainak
tolmácsolása után Gubík Mária tanárnő
beszélt az adventi és karácsonyi néphagyományokról, szokásokról. A ház teraszán felállítottak egy betlehemet a szent családdal

Zselíziekre is szavazhatunk
2016 márciusában újra parlamenti
választásokat tartanak Szlovákiában. Igaz,
hogy ez még majdnem egy év múlva esedékes csak, ám a pártok már elkezdték a
felkészülést. A Magyar Közösség Pártja
immár jelölteket is állított szalatnyai Járási
Konferenciáján: szám szerint: 10 személyt a
150 fős országos listára. A tíz jelölt között
két zselízi is található: Csenger Tibor, városi
és Nyitra megyei képviselő, valamint a helyi
szervezet nemrégen megválasztott fiatal
elnöke, Csonka Ákos. Mellettük a szűkebb
régióból megtalálható még a nyírágói Kiss
Beáta, illetve Nagyölved polgármestere,
Cseri Zita is.
Csonka Ákos szerint nagyon elkéne a
városnak és a térségnek, hogy legyen méltó parlamenti képviselete, mert az állami
beruházások látványos módon elkerülik
vidékünket. „Ideje lenne Zselízt is visszarajzolni Szlovákia térképére” – mondta el
lapunknak.
ZsM

és a három királlyal együtt, bent pedig ünnepi pompába öltöztették a karácsonyfát. Az
ünnep igazi lényege viszont nem a külsőség
és a díszes hangulatiság, hanem a megváltó
megszületésének örömhíre, melyet Isten
igéje által Révész Tibor lelkész közvetített.
Ezt követően az alapiskolások témához illő szavalatai, énekei és daljátékai
örvendeztették meg az egybegyűlteket,
végül a Récsei lányok és Riedl Regina
énekei koronázták meg az emelkedett
hangulatú rendezvényt.
Batár Péter elégedettségének adott
hangot mind a rendezvénnyel, mind az
egész évvel kapcsolatban. „Rendkívül
sokszínű, programokkal teli év van a hátunk mögött, amelyekre újra sok ember
látogatott el. Ez azt bizonyítja, hogy a
zselízi közösségben van erő, csak táplálni, gondozni kell a lángot, és megfelelő
kínálatot kell biztosítani az embereknek. Az összefogás igazolja mindannyiunk
munkáját, hogy a közösségi munkának
igenis van értelme. Ezúton is szeretném
megköszönni mindenkinek az egész éves
segítségét, támogatását. Jövőre ugyanezzel a
lendülettel folytatjuk” – mondta el a Csemadok helyi elnöke.
Csonka Ákos

Városunk 1379 nyugdíjas lakosa karácsonykor egy ajándékkal többet találhatott a fa alatt.
Az önkormányzat karácsonyra 3 eurós vásárlási utalványt ajándékozott a nyugdíjasoknak,
amelyeket a város képviselői és dolgozói személyesen jutattak el nekik. Zselíz legidősebb
lakosának, a 101 éves Anna Mokošovának
Juhász András polgármester személyesen adta
át a város ajándékát.
(foto: Turza Irén)

Rendhagyó osztályfőnöki óra

Érdekes osztályfőnöki órát éltek át
december elején a Zselízi Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola 5. osztályos tanulói.
Városunk polgármesterét, Juhász Andrást
és a városi hivatal elöljáróját, Csicsman
Dianát látták vendégül. A vendégek
játszottak a gyerekekkel, és különböző
témákról folytattak velük párbeszédet. Az
ötödikesek elmondták, hogy is képzelik
városunk első emberének hétköznapjait, majd megtudhatták, hogy egy város
vezetése az átlagosnál sokkal nagyobb
erőfeszítést igényel. Szó volt az osztályon
belüli emberi kapcsolatokról és azok javításának lehetőségeiről. A gyerekek búcsúzóul édességet és jegyzetfüzetet kaptak, hogy azokba
jegyezzék fel okos gondolataikat, amelyekből az önkormányzati vezetők látogatása során adtak ízelítőt. A polgármester elmondta: azt tervezi, hogy a jövőben további osztályokat látogat
majd meg a zselízi iskolákban.
(ik)
Az adventi-karácsonyi időszakban idén
is számos hangversenyt láthatott a zselízi
közönség. December 14-én a Franz Schubert Művészeti Alapiskola növendékei
adtak színes műsort a művelődési otthonban, december 21-én a Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola Franz Schubert Gyermekkara énekelt Horváth Diána vezényletével az alapiskola mindkét épületében.
A Franz Schubert Vegyeskar december
13-én a Szent Jakab-templomban, egy héttel később a helyi református templomban
énekelt adventi műveket. Január 2-án a képen látható lévai Decorum kórus (kvartett) adott
igényes karácsonyi hangversenyt.
Fotó: Horváth Géza
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A lakásokat hamarosan átadják, előtte bárki megnézheti őket
Már csak néhány hét, és a
tűzoltóállomás mögötti új bérlakások megtelhetnek élettel. A
bérlők várhatóan 2016 első negyedévében be is költözhetnek a
lakásokba. Városunk ezzel újabb
lépést tesz a lakáshelyzet javítása
irányában.
A Sacher utcai házsor, a
tűzoltóállomás, a cukrászműhely
és az egy évtizeddel korábban
átadott Rákóczi utcai bérházakkal övezett területen 2014 során
új bérházak épültek. Mindhárom
épületben 12 lakást, tehát összesen 36 új lakást kínálunk. Az
általános felszereltségű lakásokat
azonban a város mindeddig nem
vette át, így ki sem utalta a kérvényezőknek.
A 2015-ös év a lakások
műszaki ellenőrzése során
talált építési hibák elhárításának, illetve a kivitelező és az új
városvezetés közti viszony alakulásának jegyében telt. Juhász
András polgármester tavaly több
ízben kijelentette, hogy a város
nem kívánja átvenni a lakásokat
minden áron. Az illetékesek szerint a kivitelező a hibákat hiány-

talanul elhárította, és rendezte
az energiaellátással kapcsolatos
kérdéseket is, így semmi sem
áll útjában annak, hogy a város
átvegye a lakásokat. „A múlt év
során felfedezett hiányosságokat a vállalat kijavította, ezt a
közelmúltban elvégzett ellenőrzés is megerősítette. Úgy tűnik,
minden a legnagyobb rendben
van, és év elején átadhatjuk a
lakásokat” – jelentette ki az év
végén a polgármester.
„A közlekedésügyi, építésügyi
és
régiófejlesztési
minisztérium, valamint az Állami Lakásfejlesztési Alap által
felállított feltételek értelmében
a tulajdonjogi átírás a hitel átutalása után, de a minisztériumtól
kapott támogatás átutalása előtt
történik meg. Ez valamikor ez év
februárjában várható. Az állami
támogatási program értelmében a bérlakások vásárlására 65
százaléknyi hitel vehető igénybe
a lakásfejlesztési alapból, illetve 35 százaléknyi támogatás a
minisztériumtól” – mondta el
Miroslav Laurinc, a kivitelező Innovia vállalat divíziós igazgatója.

Lefolyó-gondok a Fučík utcában
Az Eurospinn vállalat dolgozóit az utóbbi időben gyakran látni
egy Fučík utcai társas lakóház közelében, ahol általában a csatornavezetéket javítják-tisztítják. Egy hónap leforgása alatt három alkalommal kellett hibaelhárítás miatt kiszállniuk. Ez azt jelzi, hogy nem
egyszeri meghibásodásról van szó.
„Mivel három hét alatt harmadszor hívtak ki minket, azt hittük,
hogy valahol csőtörés lehet,
bár ez nem volt nagyon valószínű, hiszen a bekötőcsövet nemrég cseréltük. Ennek
ellenére kiástuk, és a közeli
aknán keresztül próbáltuk
megtisztítani a csatornavezetéket. Rájöttünk, hogy a
cső nagy mennyiségű nedvesített törlőkendővel és egyéb
textilanyaggal
tömődött
el” – mondja Tóth Géza, a
vállalat művezetője az akna
melletti nagy rakásra mutatva. A vezetékek annyira eldugultak,
hogy kampókkal kellett kihúzni az összegyűlt anyagokat, csak utána
láthattak hozzá a vízzel való átnyomatásukhoz és tisztításukhoz.
Tóth Géza elmondta: egy ilyen beavatkozás fél napot igényel, ezúttal
azonban két napot töltöttek a munkákkal. A tisztítás kb. 1000 euróba
kerül. Az igaz, hogy a lakáskezelő vállalat fizeti ki a munkadíjat, ám
költségeit beépíti a lakossági díjakba. Ezáltal végső soron az is részt
vállal a költségekben, aki az egészet okozta, ám a többi lakó is az
adott lépcsőházból vagy lakóházból. Részükről tehát érthető lenne,
ha foglalkoznának ezzel a kérdéssel. Hogy így tesznek-e, és megpróbálnak-e változtatni a helyzeten, amelyben néhány lakóra a többiek
fizetnek rá, csakis rajtuk múlik.
(ik)

Hozzátette, hogy a jogkörnyezet
ez esetben korlátozza a maximális négyzetméterárat és a lakások
méretét is. Ez az egyik oka annak,
hogy az új zselízi társasházakban
kisebb, 35,24-től 60,03 négyzetméterig terjedő alapterületű
lakások vannak. „A
lakások
méretét
nemcsak a törvény,
hanem felhasználásuk
célja is befolyásolja.
Ezek a lakások olyan
célcsoport
számára
készültek,
amelynek
tagjai saját erőből egyéb
módon nem tudják
megoldani lakáshelyzetüket. Az államnak
elsődlegesen az volt az
elképzelése, hogy fiatal
házasok számára szolgálnának
első lakásként. Azonban egyre
inkább bebizonyosodik, hogy a
lakosság egyéb rétegei is csupán
ezen az úton képesek lakáshelyzetüket megoldani.”
Ehhez mérten állapítják meg
a költségeket is. „A szociális lakások kisebb bevételű felhasználók
számára épülnek, ezért a nyereségmentesség elvén kell működniük. A lakbért ezért csupán
három tétel alkotja: az épületekre
felvett hitel arányos törlesztési
részlete, a kötelező karbantartási
és javítási alap képzése, valamint
az épületek biztosítása. A hiteltörlesztés arányos részlete a lakások
méretétől függően 50 és 100 euró
között lesz. Az energiaköltségek
nagyrészt a bérlők komfortszük-

ségletével arányosak, de tapasztalataink alapján tudjuk, hogy a
bérlők kiadásai akár csupán havi
30-tól 60 euróig mozognak majd,
szintén a lakásmérettől függően.
Ugyanakkor fontos megjegyezni,
hogy nem üres lakásokról van szó.

Általánosan felszerelt, működőképes, »csak beköltözni és lakni«
típusú lakások várják a bérlőket.
A falak festettek, a konyhában
szekrénysor, sütő, üvegkerámiás
főzőlap, páraelszívó, világítótestek,
kapcsolók, konnektorok vannak,
a fürdőszobákban működő toalett
és kád található. Szóval minden
van, ami a norma szerint az általános felszereltséghez tartozik.”
Persze, azt mondják, jobb
egyszer látni, mint százszor hallani
(vagy olvasni). Hogy milyen is a
lakások elhelyezkedése, minősége
és felszereltsége, arról bárki saját szemével meggyőződhet. Január 27-én
délután 14:00 órától az Innovia és a
város nyílt napot tart a lakóházakban, amelyre szívesen vár minden
érdeklődőt.
Levicky László

Kiértékelték az olvasói versenyt

December 4-én tartották a Zselízi Városi Könyvtárban a Mezei
bokréta magyar nyelvű és a Dobšinského posolstvo szlovák nyelvű
olvasói verseny 16. évadjának ünnepélyes kiértékelését. A versenyben
a legaktívabb olvasókat díjazzák. Ezúttal a helyi magyar tannyelvű
alapiskola három – Kapusta Barnabás, Koller Katrin és Trgiňa Viktória
– és a szlovák alapiskola öt – Veronika Feketeová, Alexandra Gallová,
Alexandra Kalavná,
Natália Kandráčová, Laura Botková
– tanulója részesült
elismerésben.
A gyerekek a
karácsonyfa
alatt
oklevelet és könyvjutalmat kaptak. A
kellemes karácsonyváró hangulatban telő
rendezvényen a gyerekek frissítő mellett megígérték, hogy a könyv szeretetét mindörökre
megőrzik szívükben.
(vk, foto: ik)
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segítsek városunknak”
A múltban nem mindig volt ez így...
A bekötőút körüli ügyintézés során néha az volt
az érzésem, hogy mindenki összefogott ellenünk.
És közben azt kellett hallgatnom, hogy a város a
múltban olyan ígéreteket tett, amelyeket nem tartott be. De ez megváltozott. Mindent, amit hivatalba lépésem után városunk ez ügyben felvállalt,
teljesíteni tudtunk. Walter Schmidt, a konszern
távozó vezérigazgatója is észrevette ezt a változást
városunk álláspontjában, és nemrég, búcsúzásakor
nagyra is értékelte.
Ha már állami támogatásról is szó volt, elmondhatjuk, hogy a kihelyezett kormányülésen
egyéb, számunkra kedvező döntés is született.
– Tavasszal megkezdjük a zselízi ravatalozó felújítását. A kormány 25 000 eurós célirányos támogatást hagyott jóvá számunkra. Ezért hálásak is vagyunk, és azért is, hogy nem nézték a polgármester
pártbeli hovatartozását.
A temetők más okból is figyelmet követelnek...
– Ez irányban egy további fontos feladat áll
előttünk: helyet kell találnunk egy új temetőnek.
És természetesen további feladataink is vannak,
például javítani a temető és temetkezési szolgáltatások színvonalát. Ez ügyben meg kell várnunk a
törvénymódosítást.
A temetők témája az egyik legérzékenyebb a
lakosság körében. Ugyancsak gyakran emlegetik a lakáskérdést. Mikor költözhetnek be a
lakók az új bérlakásokba?
– Csaknem egy évig tartott a hibák elhárítása.
Az év elején kijelentettem, hogy a város nem
kívánja minden áron átvenni ezeket a lakásokat.
Szeretnénk, ha a bérlők méltó körülmények között
tudnának élni az új lakásokban. E szemléletváltásnak úgy tűnik, meglett az eredménye. Az év
végére a kivitelező elhárította a hiányosságokat,
és mára pénzügyi viszonylatban is készek vagyunk
a lakásokat átvenni és átlátható módon kiutalni.
Januárban nyílt napot tartunk az épületekben, a
lakásokat bárki megtekintheti.
A szükségszállást viszont ősszel be kellett
zárni. Miért?
– Évekig vitás állapotok uralkodtak a szükségszállás üzemeltetésében. Ezt helyre kellett állítanunk.
A legkézenfekvőbb megoldás az objektum bezárása volt. Érdekes, hogy ez senkinek nem okozott
gondot. Az elszállásoltak nem ellenkeztek, azonnal
találtak egyéb szállást. Bebizonyosodott, hogy a
szükségszállás nem is volt olyan szükséges, hiszen
a végén már csak 6 lakója volt.
Sok témát érintettünk, és szinte valamennyi a
város anyagi helyzetéhez kapcsolódott. Miképp
fejlődött az elmúlt évben a város anyagi helyzete?
– Sajnos, az elmúlt évben döntéseink nagy részét
olyan céllal kellett meghoznunk, hogy vitás állapotokat hozzunk rendbe, illetve javítsuk a város
rossz anyagi helyzetét. Ez volt az oka az elbocsátásoknak is. Az intézkedések azonban elérték céljukat. Kijelenthetem, hogy tevékenységünk első éve
alatt sikerült stabilizálnunk városunk pénzügyi
helyzetét. Ez nagyon fontos volt. Figyelembe véve,
hogy milyen állapotokat örököltünk elődeinktől,
úgy gondolom, ez nemcsak siker, hanem kisebb
csoda is. A várost nem kis tartozásokkal terhelve

vettük át, és egy év alatt látható előrehaladást
értünk el. Ahhoz képest, hogy az év elején gondot
okozott a fizetések időben történő átutalása is, kijelenthetem, hogy stabilizáltuk a helyzetet. Olyan
állapotban vagyunk jelenleg, hogy mindenféle
kötelezettségünknek időben eleget tudunk tenni. Amellett, hogy magas hitelállományt tudunk
kezelni, a város rendes működését is biztosítani
tudjuk. Az elmúlt évben például mindig időben
ki tudtuk fizetni a havi 26 ezer eurós hiteltörlesztési részletet, és 240 ezer eurónyi kifizetetlen
számlákból származó tartozást az év végére 60–80
ezerre tudtuk csökkenteni. Az iskoláknak egész
évben időben utaltunk, és nem tartozunk már a
hulladék-elhelyezési illetékkel sem.
Emellett különféle vészhelyzeteket is meg kellett
oldanunk, példaként említeném a kidőlt temetőkerítés javítását. Januárban még azt sem tudtuk
biztosan kijelenteni, hogy belevághatunk-e egyáltalán olyan fejlesztésekbe, amelyek csupán 5 százaléknyi önrészt követelnek meg. Ehhez képest már
félévkor az illetékes helyeken kijelenthettük, hogy
biztosítani tudjuk a csatornahálózat kiépítéséhez
szükséges 350 ezer eurót, mert a bank készen áll
hitelt biztosítani számunkra. Ez azt jelenti, hogy a
bankok is felfigyeltek arra, hogy jó úton haladunk.
Takarékossági intézkedéseink természetesen nem
kis áldozatot követeltek.
Milyenek a tervek a következő időszakra?
– Nagyon sok tervünk van. Mindeddig nem
sikerült átértékelnünk az Eurospinn vállalat tevékenységét és jogállását. Volt rá igény, hogy adjunk
a vállalatnak új esélyt. A gazdasági eredmények
átértékelése után döntünk a konkrét lépésekről.
A felügyelő tanácsban új képviselők ülnek, akik
hozzájárulhatnak az objektív értékeléshez. Úgy
gondolom, a legjobb lenne, ha a vállalat városi
hozzájárulási szervezetként működne a jövőben.
Foglalkozunk a városi épületek energetikai szükségletének kérdéseivel, amely egyelőre komoly
kiadásokat okoz városunknak. Megkezdtük a
felkészülést a városi hivatal felújítására és energiaszükséglet-csökkentésére, jelenleg folyik az
elemzés, pénzügyi kimutatások és a pályázat előkészítése. Előkészületben van a szabadidőközpont
és művészeti alapiskola épületének átépítése. Oda
költözne a városi könyvtár és a nyugdíjasok klubja,
amelynek székháza már nincs használható állapotban. Az épületet lebontjuk, a telek felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A könyvtár jelenlegi
helyiségeit a városi hivatal szárnyépületében bérbeadásra kínáljuk vállalkozóknak vagy az államigazgatásnak. Ez azért is jó lenne, mert így a lakosok az
ügyek többségét városunkban tudnák elintézni.
Elkezdődött a T18-as tornaterem felújítása. Éppen
a statikai jelentést várjuk, de már most tudjuk,
hogy három tartópillérrel kell megerősíteni az
épületet. Kiírtuk a közbeszerzést a kivitelezői munkákra, amelyek keretében hőszigetelni kell az épületet, és az ablakcserét is el kell végezni. Az objektum
távhővezetékre való rákapcsolását a Teplo GGE
vállalat ingyenesen elvégzi. Elmondhatjuk, hogy
a munkák végeztével nem csupán tornateremként,
hanem kisebb sportcsarnokként is rendelkezésre áll
majd, ahol olyan kulturális és társadalmi esemé-

nyek valósulhatnak meg, amelyek a kultúrházinál
nagyobb befogadó kapacitást igényelnek. Elsősorban azonban az iskolák és a helyi sportklubok
igényeit szolgálja majd.
Valóban nem kevés, amin dolgoznak, és amit
terveznek...
– Ennél sokkal több van. Nem beszéltünk például
az immár három éve bezárt munkásszálló épületéről. Úgy gondolom, hogy működtetésének semmi
sem állt útjában. Foglalkozni fogunk a kérdéssel, a
felújítás tervdokumentációja rendelkezésünkre áll.
Újabb tervdokumentációt csak a legszükségesebb
esetekben készíttetünk. Nem történhet meg, hogy
százezreket dobálunk ki indokolatlanul.
Természetesen visszatérünk a kastély felújításának
gondolatához is. Figyelünk, keressük a lehetőségeket. A kastélyt meg kell mentenünk, úgy gondolom,
ez mindannyiunk számára becsületbeli kérdés.
Ezen felül is van sok tervem és elképzelésem arról,
hogy mi mindent kellene még tenni. Ugyanakkor
realista vagyok. Ha a fejlesztési terv 10–15 százalékát megvalósítjuk, elmondhatjuk, hogy sikeresek
vagyunk. Fontos, hogy azt tegyük, amit tudunk,
és legyünk felkészülve az adódó lehetőségekre.
Sajnálom például, hogy lesöpörtük az asztalról a
geotermális forrás hasznosításának kérdését. Ha
valami nem kerül pénzbe, miért nem adunk rá
lehetőséget?
Megváltozott a világról alkotott véleménye
azóta, hogy a polgármesterré választották?
– Úgy gondolom, hogy jelentősen nem változott,
talán csak még inkább realista lettem. Többet látok
a kulisszák mögé, mivel kormánytagokkal, politikai
pártok képviselőivel találkozom különféle fórumokon. Eközben tudomásul veszem, hogy ha segíteni
akarunk városunknak, rugalmasaknak kell lennünk, és nyitottaknak az új kihívások irányában.
Amivel viszont nem számoltam, az az emberi
irigység. Sokan nem tudnak nyíltan, tárgyilagosan
beszélni, a tevékenységet szem előtt tartani. Ehelyett
folyton személyekkel foglalkoznak. Többet beszélnek arról, ki milyen, kevésbé érdekli őket, hogy
mit tesz. Szomorú vagyok emiatt. Nem sajnálok
egyetlen percet sem abból az időből, amely során a
város érdekében tevékenykedtem. Sokat dolgozom,
sok időt töltök a hivatalban. Talán olykor úgy
tűnhet, hogy csak beszélünk, de hosszú órákon
keresztül megoldásokat keresünk. Van, amikor este
tizenegykor születik egy-egy fontos döntés.
A testülettel való együttműködést korrektnek
tartom. Ez irányban szeretnénk még elérni,
hogy a bizottságoknak több ideje legyen az
aktuális témák megtárgyalására, hogy minden tekintetben jó minőségű tanácsadó testületekké váljanak. Itt van még a tájékoztatás kérdése. Hasznos
lenne, ha a képviselők inkább tőlem, mintsem
a szakelőadóktól szereznék be az információkat, hiszen nekik nem mindig áll rendelkezésükre
minden adat. Ilyen esetekben nem mindig kaphat
teljes tájékoztatást, és különféle mozaikok összerakása többet árthat, mint használhat.
Szeretne valamit üzenni a lakosoknak?
– A lakosoknak köszönöm. Mindent köszönök.
Köszönjük a beszélgetést.
Števo Hečko, Levicky László
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„Továbbra is kihívás számomra az a feladat, hogy
Az elmúlt évről, a jelen helyzetről és az idei tervekről beszélgetünk városunk polgármesterével,
Juhász Andrással.
A városban arról beszélnek, hogy a lemondást
fontolgatja...
– Ez egyáltalán nem igaz. Továbbra is kihívás
számomra az a feladat, hogy segítsek városunk
gondjait megoldani. Pontosan úgy, ahogy a választások előtt a lakosoknak megígértem. Már
akkor tudtam, hogy ez nem lesz könnyű. Vártam,
hogy különféle álhírek terjednek majd el. Talán
valaki szeretné, ha lemondanék. Azonban nagy
bennem az elszántság, hogy folytassam, amit elkezdtem. Vannak terveim mind a közeli, mind a
távolabbi jövőre nézve.
Nem sokan lehetnek, akik azt gondolják, hogy
egy polgármesternek könnyű a munkája. Mi
az ön számára a legnehezebb benne?
– Funkcióba lépésem után előbb meg szerettem
volna ismerkedni minden egyes városházi dolgozóval, és csak ezt követően alkalmazni az elöljárót.
De emlékeznek, mindjárt az elején gondok
adódtak. A bizonygatások ellenére, hogy a város pénzügyeinek urai vagyunk, bebizonyosodott,
hogy a város számláin nincs elég pénz. Módosítanom kellett eredeti elképzelésemet. Az volt az érzésem, hogy nem húzunk egy irányban, hogy sokan
csak arra várnak, milyen hibát követek el. Fontos
adatokhoz szinte csak véletlenül tudtam hozzájutni. Amikor kiderült, hogy lehetőség adódik a kastély felújítására támogatást kérni, elkezdtem dolgozni ezen a téren, és beszéltem is róla. Ha tudtam
volna, hogy nem vagyunk rá felkészülve, sok időt
és fáradságot takaríthattunk volna meg. De senki
nem szólt róla. Hasonló eset történt a csatornázási
projektum ügyében is. A város már több ízben benyújtotta a támogatási kérvényt ez ügyben, mégis
az egyik lehetséges kivitelező figyelmeztetett arra,
hogy projektdokumentációnk hiányos.
Megbizonyosodtam róla, hogy ez az állapot a
korábban itt uralkodó rendszer következménye.
Úgy tűnik, hogy sok esetben a vezető dolgozók sem
voltak bevonva a folyamatokba.
A múltban az államigazgatásban is dolgozott,
később hosszú éveken keresztül vállalkozott.
Segítenek az ott megszerzett tapasztalatok a
polgármesteri döntéseknél?
– Igen, bár szembesültem azzal, hogy a versenyszféra, az államigazgatás és az önkormányzati munka
között nagyok az eltérések. Túl sok itt a törvény és
az előírás, hosszasak az engedélyezési folyamatok.
Az államigazgatás pontos szabályok szerint működik. Ha a vállalkozással kellene összehasonlítanom,
azt mondanám, hogy az önkormányzatban megszokott döntéshozatali határidők mellett talán ha
egy hétig tudnék működni.
A folyamatok nagy része valóban sok időt igényel az önkormányzati munkában...
– Igen, olyannyira sokat, hogy szinte csodálkoztam, hogyan működhet egyáltalán ez a rendszer.
Választási programom központi eleme a munkahelyteremtés volt. Ahhoz, hogy a Selyz Bútor
új csarnokot építhessen, meg kellett oldanunk a
bekötőút kérdését. Egy évre volt rá szükségünk. És
nap mint nap kitartó munka folyt az építkezési, a

pénzügyi osztályon, rengeteg szolgálati út Pozsonyba, Nyitrára...
Sokan mondogatták, hogy mindennek eljön a maga
ideje. Azt mondanám, hogy az önkormányzatban
az embernek türelmesebbnek kell lennie, ugyanakkor elég rugalmasnak is ahhoz, hogy ne essen ki az
egyes folyamatok követéséből. A városi hivatalt is
rugalmasabbá szeretném tenni, ezt szolgálja a
szerkezeti felépítés tervezett változtatása.
Milyen szerkezeti változtatásokkal szeretnék
ezt elérni?
– Az új szerkezeti felépítésben például nem lesz hivatalvezetői funkció. Itt nem személyekről, hanem a
munka meggyorsításáról van szó. Meggyőződésem, hogy ha az osztályvezetők
egyenesen a polgármesternek lesznek
alárendelve, az működőképesebbé teszi
a hivatalt. Az egyik további változtatás
értelmében az iskolák pénzügyeivel
ezentúl a pénzügyi osztály foglalkozik
majd, hiszen közelebb állnak hozzá,
mint az oktatási-nevelési folyamathoz.
Az elöljárói tisztség áttranszformálódik egy osztály tevékenységi körébe,
amelyet egyelőre szervezési–belügyi
munkamegnevezéssel láttunk el. Ez
az osztály felügyelné a művelődési
otthon, a könyvtár, a múzeum és a
média tevékenységi körét. Egyúttal ellátná a belső
tevékenységeket, az ellenőrzést, az önkormányzati
ülések és társadalmi rendezvények előkészítését
és szervezését. A városi hivatal földszintjén ügyfélkapcsolati iroda megnyitását tervezzük, ahol a
lakosok egy helyen intézhetik az ügyeiket, és nem
kell irodáról irodára járniuk az épületben. Ehhez
építkezési beavatkozásra is szükség van, a hivatalnak akadálymentesnek kell lennie.
Mikor valósulhat meg ez a terv?
– Az új szerkezeti felépítésről már a januári képviselő-testületi ülésen tájékoztatom a képviselőket.
A városi képviselő-testület egyik ülésén a
Jaguar Land Rover tervezett nyitrai nagyberuházásával kapcsolatos beruházási impulzusokról tájékoztatott. Hogyan profitálhatna
városunk ebből az óriásbefektetésből?
– A nyitrai autógyár megnyitása keresletet generál
egy széles körű beszállítói hálózat iránt. Dolgozunk
rajta, hogy készen álljunk kielégíteni a keresletet.
Jelenleg a régióról szóló információk gyűjtése folyik,
például arról, hogy hol mennyi munkanélkülit tartanak számon és milyen végzettséggel. Az adatokat
a munkaügyi hivatallal együttműködve állítjuk
össze. Ezzel egy időben lépéseket teszünk annak
érdekében, hogy az ipari parkba vezető bekötőút
minél hamarabb elkészüljön.
Mi a helyzet ezen a téren? Lesz anyagi fedezet
a bekötőút építésére?
– Az őszi nyitrai kihelyezett kormányülésen
ígéret született arra, hogy a kormány anyagilag
is támogatja a bekötőút építését kb. 250 ezer euróval. Már tárgyaltunk a beruházóval, a Szlovák
Útkarbantartó Vállalattal. Most készül az út
tervdokumentációja, utána közbeszerzést írnak
ki a kivitelezőre.
Szóval már ez évben városunk úgy kínál-

hatja fel az érdeklődőknek ipari parkját,
hogy meglesz hozzá a bekötőút...
– És nemcsak az út. A települések nagy része nem
rendelkezik megfelelő saját területekkel. Míg más
önkormányzatoknak most kell alkudozniuk a földtulajdonosokkal, hogy ipari zónák kialakításához
megfelelő telkeket vásároljanak, városunk rendelkezik ilyen jellegű földterületekkel. Nemcsak zöld
zónák állnak itt rendelkezésre, hanem kihasználatlan iparterületek is, hiszen a tolmácsi gépgyár
helyi üzeme éppen eladó. Ott több kisebb vállalat
is megtelepedhetne. Az ipari parkban 14 hektár áll
rendelkezésre. Ilyen méretű terület 3–4, de akár 5

vállalat számára is elegendő lenne, és akár 1000
ember is munkát találhatna itt.
Jeleztek már érdeklődést a beruházás iránt
érdeklődő vállalatok?
– A polgármester-helyettes nemrég egy ír vállalattal tárgyalt egy esetleges zselízi beruházás
lehetőségeiről. A cégnek 2 hektárnyi területre van
szüksége, és 80 embert foglalkoztatna. Ha az ipari
parkban már kész lenne az összes közmű, egy további cég is jelezte, hogy beruházna városunkban.
Egy magyar vállalatról van szó, amely 200 dolgozót tudna foglalkoztatni. És további vállalatok is
érdeklődnek.
A zselízi ipari park eddigi egyetlen beruházója, a Selyz Bútor bővíti tevékenységét, újabb
csarnokot épít. Hányan találhatnak munkát
az új csarnokban?
– A vállalat jelezte, hogy 50–75 új munkahelyet
létesít az új csarnokban. Ezáltal a Selyz Bútor
dolgozóinak száma meghaladja a 400-at. Ez
nem kis dolog, ezért városunkon kívül is ismerik
a vállalatot. Ezzel akkor szembesültünk, amikor
támogatást próbáltunk szerezni a bekötőút megépítésére. Akár kormányzati, akár megyei szinten
tárgyaltunk, azzal fogadtak, hogy tudják: városunkban működik ez a vállalat, és folyamatosan
fejlődik. Sőt, mindenféle állami támogatás és egyéb
beruházási segítség nélkül fejlődik. Ha a város
már korábban meg tudta volna oldani a bekötőút
kérdését, már hét csarnokban akár 500 embert is
foglalkoztathatnának. De így is új csarnokok
épülnek, figyelemre méltó ez a folyamat. Bebizonyosodott, hogy a német partner megbízható.
Ezért is tudom örömmel megállapítani, hogy a
Selyz Bútor anyavállalatával szemben vállalt
kötelezettségeink kérdésében mi is megbízható
partnernek bizonyultunk.
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Bekötőút, állami támogatás, beruházói érdeklődés. Éledezik az ipari park
A zselízi ipari parkba vezető bekötőút
terve már az idei év folyamán valóra válhat.
A múltban évekig nem sikerült a városnak
előbbre jutnia az ipari park kérdésében, ezért
az új választási időszakban módosult a városvezetés hozzáállása, és ennek eredménye
rövidesen szemmel láthatóvá válik. Ehhez a
városfejlesztés szemléletváltására: innovatív
megközelítésre és hónapok kitartó munkájára volt szükség. Ezen felül, ahogy Juhász
András polgármester tájékoztatott bennünket, az ipari parkba vezető bekötőút nem
városi pénzből, hanem állami forrásokból
épül meg.
Nagy Géza alpolgármester szerint jelenleg
az építkezés tervdokumentációja készül. „A
tervdokumentáció elkészülte után következik
a véleményezés. Amint véget ér a véleményezési eljárás, és meglesz az építkezési engedély,
elkezdődhetnek a munkák. Ez várhatóan
leghamarabb márciusban vagy áprilisban
valósulhat meg. Feltételezem, hogy maga az
útépítés nem tarthat tovább négy hónapnál,
így a nyár végén be is fejeződhet.” A polgármester hozzáteszi, hogy az építkezés beruházója a lévai útkarbantartó vállalat lesz, és a
beruházáshoz a kormány kb. 250 ezer euróval
járul hozzá.
Az alpolgármester megjegyezte, hogy a
továbbiakban fejleszteni kell majd az ipari
park közműveit. „Ez a lépés sem megy zökkenőmentesen” – mondja Nagy Géza, és bár
elismeri, hogy a jelenlegi városvezetés már
nem szeretné a volt vezetőség hibáit emlegetni, a bekötőút előkészítése során ismét
felbukkant egy ilyen nehézség: „Teljes két választási időszakon keresztül hanyagolta a volt
városvezetés az ipari park körüli teendőket.
Mindössze annyi történt ez ügyben, hogy a
tervdokumentáció egy része elveszett. A tervezőirodától ezért kértünk három komplett
dokumentációt, hogy a terület előkészítése
során tudjunk miből kiindulni. A telkek egy

részét még vagyonjogilag tisztázni kell, ám ez
telekcsere formájában történik meg a szomszédos parcellák tulajdonosával, így ez nem fog
további pénzébe kerülni a városnak.”
A lehetséges beruházók zselízi megjelenésére a Jaguar Land Rover nyitrai óriásbefektetése ad nem kis reményt. Juhász
András polgármester ez ügyben folytatott
tárgyalásainak tapasztalata alapján elmondta, hogy Nyitra, Verebély és Léva környékén
is jelentősen telítettek az autógyár lehetséges
alvállalkozói kapacitásai, ezért az illetékesek figyelme a kissé távolabb eső régiókra
összpontosul. „Ebben a helyzetben kulcsszerepet játszhat városunk, ahol adottak a
zöldmezős beruházások feltételei, és rendelkezésre állnak kihasználatlan iparterületek is.
Ennek köszönhetően viszonylag jó feltételeket tudunk kínálni az esetleges beruházóknak. Jelenleg is tárgyalunk egy érdeklődővel.
Egy ír vállalatról van szó, amely hűtőberendezésekhez gyárt alkatrészeket.”
Nagy Géza alpolgármester hozzáteszi, hogy
az érdeklődő már januárban dönteni akar az
esetleges letelepedés kérdéséről, ezért városunk képviselői két alternatívát is felkínáltak.
„Az egyik az ipari parkban történő zöldmezős beruházás, a másik a tolmácsi gépgyár
éppen eladásra kínált zselízi telephelye.
Tárgyalásaink megkezdésekor az ír vállalat
képviselői 40–60 munkahelyről beszéltek,
az utóbbi napokban már 80 új munkahely
létesítéséről hallani tőlük” – mondta el az
alpolgármester. Optimizmusát az is táplálja,
hogy elsősorban fémmegmunkáló szakembereknek kínálnak munkahelyeket, és ilyen
szakmunkásokból régiónkban nincs hiány.
Az ipari park fejlesztési előkészületei az ír
vállalat hamarosan meghozott döntésétől
függetlenül tovább folynak. A nyitrai autóipari nagyberuházás miatt valószínűsíthető,
hogy az érdeklődők sora e céggel korántsem
fejeződik be. Ez pedig reményt adhat a vá-

Eladó a SES zselízi üzeme
A tolmácsi gépgyár eladásra kínálja zselízi üzemegységét. A 33 ezer négyzetméter kiterjedésű
ipari csarnokot a gépgyár a CBRE ingatlanközvetítő és tanácsadó vállalat által kínálja megvételre
immár néhány hónapja. Az amerikai ingatlancsoport szlovákiai leányvállalata referenciái között
a krompachy-i Panasonic gyártócsarnok
sikeres eladása is szerepel.
A zselízi csarnokban hőcserélőket,
csővezetékeket és magasnyomású tárolókat gyártottak, de már néhány éve leállt
az üzem tevékenysége. Legutóbb 2007-től
2010-ig folyt itt gyártás, akkor több mint
150 ember dolgozott itt. A múlt század
80-as éveiben 800-nál is több embernek
adott munkát a zselízi üzem.
A zselízi üzemegység eladásának időzítése összefügghet a Jaguar Land Rover
tervezett nyitrai beruházásával. Hasonlóan
vélekedik Juhász András, Zselízi polgármestere is, aki szerint a nagy teherbírású darukkal és vasúti
csatlakozással rendelkező gyáregység a brit-indiai tulajdonú autógyár szlovákiai üzemének több
beszállítója számára is telephelyül szolgálhatna.
(ik)

lasztási időszak legnagyobb vállalásának – a
munkahelyteremtés – sikeres megvalósítására.
(ik)

Zselízen is gyárrészleget
létesítene a Jaguar?
Immár hivatalos, hogy az indiai Tata Motors
konszernhez tartozó Jaguar Land Rover
Nyitrán építi meg szlovákiai telephelyét. Az
erről szóló befektetési megállapodást a szlovák kormány december 11-én írta alá Ralf
Dieter Speth vezérigazgatóval. A britek évi
150 000—300 000 autó gyártását tervezik, ami
6000 munkahelyet teremthet. Ez a szlovák
gazdaság szempontjából óriási lehetőségnek
mutatkozik, ugyanakkor kihívás is, hiszen
nem biztos, hogy elegendő szakképzett munkaerőt tud biztosítani a régió a gyárnak.
Így jön a képbe Zselíz és mellette egyéb más
környékbeli, dél-szlovákiai települések, ahol
esetleg kiegészítő gyárrészleget telepítenének a
britek. Zselízen erre keresve sem lehetne alkalmasabb helyet találni, hisz a Szlovák Energetikai Gépgyár (SES) telephelye évek óta üresen
árválkodik. A „Szeszkában” korábban közel
ezren dolgoztak, ám a tolmácsi anyavállalat
fokozatosan leépítette a zselízi kirendeltséget,
mígnem teljesen beszüntette itt a termelést.
Ezt követően több ízben is tárgyalások folytak
a gyárépület eladásáról, ám egyes hírek szerint
a tolmácsiak a piaci konkurencia miatt nem
akarták olyan vevőnek eladni, aki ugyanolyan
tevékenységet folytatna. Egy időben a Siemens
érdeklődéséről lehet hallani, ám végül nem
lett belőle tranzakció.
A 33 ezer négyzetméteres terület tökéletes
lenne autógyár vagy azt kiszolgáló üzem befogadására, a térség pedig megfelelő humánerőforrást is biztosítani tudna ehhez. Bizalomra
adhat okot a helyieknek, hogy az autógyártás
nem jelent konkurenciát a SES-nek, így elvileg konkurencia idevonzása nélkül adhatják
el az ipari telepet. Ez a megoldás a kormány
érdekeit is szolgálhatja, hisz garanciát vállalt
a Jaguar felé, hogy biztosítja a szükséges feltételeket. Viszont tény, hogy a zselízi csak az
egyik opció a lehetséges helyek közül, ám az
is elképzelhető, hogy bizonyos arányban az
összes helyet felhasználják.
A térségnek nagy szüksége lenne a beruházásra, mert nagyobb arányú foglakoztatást a
városban egyedül a Selyz bútorgyár biztosít, mely
ugyan rövid időn belül már másodszor bővíti kapacitását, ám ahhoz nem eléggé, hogy felszívja a
régió magas arányú munkanélküliségét.
„A térség megyei képviselői is igyekeznek a
megyei önkormányzat szerveiben tenni azért,
hogy a gépkocsigyár beszállító háttériparának
egy része a régiónkban található barna ipari
parkokban telepedjen le, munkát, megélhetést adva az itt élő embereknek“ – mondta el
Csenger Tibor megyei képviselő.
Csonka Ákos
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76 ezer eurós többlet a költségvetésben
1→

rendelet készítésekor az egyes adókulcsokat
összehasonlították a hasonló méretű városok
mutatóival. Kiderült, hogy városunkban a
legtöbb adókulcs alacsonyabb, mint máshol. A
rendelet alapján az ingatlanadó egyes kulcsai
tehát idén emelkednek.
Többletes a 2016-os költségvetés
A költségvetés-javaslat jóváhagyása terjedelmesebb vita nélkül folyt, főleg amiatt,
hogy komoly bizottsági munka előzte meg.
A pénzügyi bizottság, a képviselő-testület
és a városvezetés tagjai több alkalommal is
találkoztak, amíg az előterjesztett formába

telekcserét különleges szempontok figyelembevételével. A testület további városi telkek,
telekrészek eladásáról, illetve eladásra való
előkészületeiről is döntött; egyes esetekben a
javaslatot visszavonták, illetve nem hagyták
jóvá az eladás előkészületeit. Jóváhagyta két, a
Béke utca 8., ill. 24. szám alatti városi ingatlanokban található üzlethelyiség bérbeadásának
meghirdetését. Két tárgyi teher létesítéséről is
döntött a testület. Mindkét esetben a Západoslovenská distribučná Rt. kedvezményére,
egyik esetben 1500, a másik esetben 500 eurós
egyszeri pénzügyi ellenszolgáltatásért.
A lakbér- és bérlethátralékok helyzetéről és

A decemberi önkormányzati ülés során önkéntes véradókat is díjaztak. A Szlovák Vöröskereszt képviselői három zselízi önkéntest tüntettek ki Janský-plakettel. Emília Uhrinová, az
SZVK központi titkárságának tagja és Oľga Szalmová, a szervezet lévai területi egyletének
igazgatója Gilyán Pált 40, Branislav Lacot 20 és Kecskés Mónikát 10 véradásért tüntette ki. A
nevezettek nagylelkű cselekedetét Juhász András polgármester, a városi képviselők és dolgozók gratulációval méltatták.
(foto: ik)
öntötték az idei büdzsé javaslatát. Martosy Péter megemlítette: helyes hozzáállás, hogy adót
emel a város ott, ahol ráfizet bizonyos szolgáltatásokra, ám hasonlóan fontos a hatékony
behajtás is. Csenger Tibor megjegyezte, hogy
a költségvetés többletes, így lehetőséget ad az
esetleges módosításokra. Ezeket jól elő kell
készíteni, bemutatni a lakosságnak és megtárgyalni. Sokol László és Kepka Márk szerint
fontos lenne a sport finanszírozásának megoldása, ám ez irányban élvezzen elsőbbséget a T18-as tornaterem kérdése. A képviselő-testület
jóváhagyta a 2016-os költségvetés javaslatát,
méghozzá 4 902 427,82 eurós összbevétellel,
4 825 767,82 eurós összkiadással, tehát 76 660
eurós többlettel. A képviselők tudomásul
vették a következő évekre kilátásba helyezett
költségvetés-javaslatokat, valamint a főellenőr
idei költségvetéshez kidolgozott álláspontját.
Telkekről...
Jóváhagyták a főellenőr tevékenységi tervét és
az önkormányzati testületi ülések programtervét az első félévre. Ugyancsak jóváhagyták a
város és a római-katolikus egyházközség közti

behajtásáról szóló beszámoló megvitatása
során Martosy Péter megjegyezte, hogy a
behajtás eredményessége láthatóan javult az
előző időszakokhoz képest. Marianna Šedivá
szerint a nem lakás céljára szolgáló helyiségekben jelentkező bérlethátralékok ügyében
a város gyorsabban is dönthetne a szerződésbontásról. A vitázók foglalkoztak a szabadtéri színpad bérletének ügyével is, amelynek az
elhangzottak szerint a nem minden részletét
vitték végig a felek a szerződés megkötése
után, ezért a felek tárgyalásokat folytatnak
ez ügyben. A testület tudomásul vette a jelentést.
Készülőben a közvilágítás korszerűsítése
Az ülésen résztvevők tájékoztatást kaptak a közvilágítás-korszerűsítés pályázatának megvalósítási előkészületeiről. Ezzel
kapcsolatban a testületnek áthidaló hitel
felvételéről kellett döntenie. Monika Tomeková elmondta: a város visszafizeti a hitelt,
miután kiutalják neki a pályázat pénzügyi
támogatását. A hivatal építésügyi osztályának vezetője, Gubík Emese tájékoztatott a ki-

vitelezőre kiírt közbeszerzésről. A közvetlen
tárgyalásos eljáráson az ajánlatokat elbíráló
bizottság tagjai mellett a képviselők is részt
vehettek. Többen közülük ki is használták a
lehetőséget. Csenger Tibor, aki szintén részt
vett a közbeszerzési tárgyaláson, beszámolt
kollégáinak benyomásairól. „Hat érdeklődőt
hívtak meg a tárgyalásra, mindannyiuknak
azonos feltételei voltak. A közbeszerzést
nem a város dolgozói folytatták le, hanem
a minisztérium által nyilvántartott szakemberek, és jogász is jelen volt. Minden olyan
módon folyt, hogy az a város számára előnyös legyen. Maximálisan betekintésünk
volt mindenbe, a városnak volt rá módja,
hogy beleszóljon az eljárásba. Kellemesen
meglepődtem.” Hasonlóan vélekedett Kovács Kázmér is, aki szakmai szempontból
közelítette meg a kérdést a kivitelező egyik
kötelezettségének apropóján: „A szerződésben szerepel például egy olyan pont is, mely
szerint a világítótesteknek felszerelésük után
is teljesíteniük kell az elején felvázolt követelményeket.” Hozzátette, hogy a pályázatnak
köszönhetően nem csupán energiamegtakarítás várható a kisebb fogyasztású égők miatt,
de a karbantartás költsége is csökkenni fog. A
téma megvitatása után a testület jóváhagyta
a hitel felvételét, és tudomásul vette a projekt
előkészületeiről szóló tájékoztatást.
A beruházók együttműködnének
A képviselő-testület jóváhagyta a
2015-ös költségvetés 3. módosítását, tudomásul vette a bizottságok tevékenységéről
szóló beszámolót, valamint a panaszok
kivizsgálására létrehozott bizottság tevékenységéről szóló tájékoztatást. A bizottság
javaslatára a testület jóváhagyta, hogy keresetet indít egy 36 négyzetméteres csikókerti telek kiürítése érdekében, amelyen a
városrészbe vezető csatornahálózat védelmi
zónája található. Tudomásul vette a városi
rendőrség tevékenységéről szóló beszámolót.
A képviselői interpellációk során kérdéseket tettek fel a csatornahálózat tervdokumentációjának előkészületeiről, a várost
hátrányosan érintő szerződések átvizsgálásáról, valamint a szabadtéri színpad bérleti
viszonyáról is. Az általános vitában az egyik
képviselő kijelentette: előnyösebb lenne,
ha a város jogi képviseletét zselízi jogász
látná el. A polgármester és a hivatalvezető egyaránt arról tájékoztatott, hogy már
megszólították a zselízi jogászokat, ám azok
elutasították a felkéréseket. Juhász András
arról is tájékoztatott, hogy a SES jelenleg
használaton kívüli zselízi üzemébe egy
megbízott vállalat beruházókat keres. Nagy
Géza alpolgármester elmondta: egy ír vállalattal tárgyalt, amely egy esetleges zselízi
beruházás lehetőségeiről érdeklődik.
(ik)
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Nem sajnálok egyetlen percet sem abból
az időből, amely során a város érdekében tevékenykedtem. Sokat dolgozom, sok időt töltök
a hivatalban. Talán olykor úgy tűnhet, hogy
csak beszélünk, de hosszú órákon keresztül
megoldásokat keresünk. Van, amikor este
tizenegykor születik egy-egy fontos döntés.
(Bővebben a 4–5. old.)

Városi újság

Hogy milyen is az új lakások elhelyezkedése, minősége és felszereltsége, arról
bárki saját szemével meggyőződhet.
Január 27-én délután 14:00 órától az
Innovia és a város nyílt napot tart a lakóházakban, amelyre szívesen vár minden
érdeklődőt.
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II. jótékonysági

városi nagybál
2016. január 16-án

a városi művelődési otthonban

Decemberi önkormányzati ülés

76 ezer eurós többlet
a költségvetésben
A zselízi városi képviselő-testület december 10-én tartotta 15. ülését, amellyel
lezárta a 2015-ös ülések sorát. Bevezetőben a
testület tudomásul vette az általa hozott határozatok teljesítéséről szóló beszámolót és a
képviselői interpellációk írásos válaszait. Ezt
követően jóváhagyta a 2015/6 sz. általános
érvényű rendeletet (ÁÉR) a háztartási hulladék és apró építkezési hulladék helyi illetékéről. A rendelet a hulladék utáni illetékből
20%-os emelkedéssel számol. A városi hivatal pénzügyi osztályának vezetője, Monika
Tomeková a szavazás előtt megállapította,
hogy a városnak kb. 260 ezer eurós költségei keletkeznek évente a háztartási hulladék
elszállításából és elhelyezéséből, ugyanakkor
a bevételek az emelés után is csupán 200 ezer
euró körül lesznek. A hiányzó összeget más
költségvetési fejezetekből kell pótolni, az illeték növekedése csupán arra elegendő, hogy
kevesebb forrást kelljen elvonni máshonnan.
A pénzügyi bizottság elnöke, Csenger Tibor
tolmácsolta a tanácsadó szerv véleményét, és
javasolta a rendelet jóváhagyását. Hozzátette,
hogy a városnak igyekeznie kell a nullszaldós
helyzet elérésére mind az illeték növelésével,
mind pedig a költségek csökkentésével. Ezt a
város úgy kívánja elérni, hogy közbeszerzést
ír ki a hulladékelszállítási szolgáltatások kivitelezőjére.
A testület jóváhagyta a 2015/7 sz. ÁÉR-t a
nem pénznyerő automatákra kiszabott adóról. A 2015/8 sz., 2016-os helyi ingatlanadót
szabályozó rendelet vitájában Csenger Tibor
ismét tolmácsolta a javaslat pénzügyi bizottság általi támogatását. Megjegyezte, hogy a
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Immár hagyománnyá vált, hogy a Mikulčan polgári társulás év végi találkozót szervez a mikolai
park feldíszített és kivilágított fenyőfája alatt. Tavaly december 27-én szerveztek egy ilyen találkozót, amelyen nagy számban vettek részt városunk lakosai, és a környékbeli falvakból is érkeztek
érdeklődők. A résztvevők finom káposztaleves és forralt bor mellett szórakoztak, de lehetőségük
nyílt találkozni és beszélgetni városunk polgármesterével és képviselőivel is.
(pi)

Tisztelt Polgártársak!
Rengeteg apró esemény és az itt élő emberek cselekedetei formálták Zselízt olyanná, amilyen napjainkban. A jövőbe a jelenen át vezet az idő útja. Az újév a remény, az újrakezdés
ünnepe. Ilyenkor érdemes megerősítenünk azt a hitet, hogy igenis képesek leszünk úrrá lenni
a nehézségeken, és lesz elég erő és kitartás benn ünk megtalálni a helyes utat. Saját és közös
életünket mindennél erősebb szálakból, szeretetből, gondoskodásból és felelősségből fonjuk
össze.
Az elmúlt évben ünnepeltük a 2. világháború 70., Garammikola első írásos emlékének
940., a Kincső néptánccsoport megalakulásának 20. évfordulóját. Ezek az évfordulót is rámutattak arra, hogy csakis a múlttal együtt, összefogással alkothatjuk a jövendőt, és nem
mindegy, hogy melyik utat választjuk. Célunk az, hogy városunk induljon el a fejlődés útján.
Egy-egy esemény, évforduló, ünnepség kapcsán együtt dolgoztunk az aktív nyugdíjasokkal, iskoláink pedagógusaival és tanulóival, a polgári társulásokkal, a Matica slovenská és a
Csemadok helyi szervezetének vezetőivel, a helyi vállalkozókkal, egészségügyi dolgozókkal,
véradókkal. Köszönöm önzetlen munkájukat, együttműködésüket.
Az újév küszöbén sok-sok boldogságot, békességet, áldást, új célokat, álmokat, egy olyan életet
kívánok, amiből kihozzák a legjobbat, és kitartást, hogy beteljesítsék minden fogadalmukat.
Minden kedves polgártársunknak jó egészséget és lelki megelégedettséget kívánok.
Juhász András, polgármester

