v tomto čísle venujeme priestor
kandidátom na primátora, preto
sme boli niektoré seriály nútení
v tomto čísle prerušiť. Pokračovať
budú v decembrovom čísle.

Ž

Októbrové zasadnutie MsZ

Rozpočet:
po prvom čítaní

Na svojom 43. zasadnutí sa poslanci MsZ
zišli dňa 28. októbra 2010. V úvode schválili
program rokovania, ktorý bol doplnený o
oznámenie základných škôl ohľadom financovania školského klubu detí a jedálne
a návrh na odpredaj nehnuteľností v areáli
bývalého bytového podniku obchodnou
verejnou súťažou.
MsZ zobralo na vedomie predložené hodnotenie dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkov v školskom roku 2009-2010.
Potom prišlo na rad prerokovanie návrhu
programového rozpočtu mesta na roky
2011-2013 v prvom čítaní, ktorý poslanci
zobrali na vedomie a koordinátorke referátu ekonomiky uložili pripraviť návrh do 2.
čítania podľa odznených pripomienok.
Schválený bol návrh VZN, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o organizácii
miestneho referenda a na vedomie zobraná
informatívna správa o stave a vymáhaní nedoplatkov na nájomnom za bytové a nebytové priestory vo vlastníctve mesta. V rámci
kontroly plnenia uznesení bolo koordinátorke referátu ekonomiky uložené realizovať meškajúce výplaty dotácií občianskym
združeniam a neinvestičným fondom.
Poslanci schválili návrh na odpredaj nehnuteľností v areáli bývalého Bytového podniku
obchodnou verejnou súťažou a jej vyhlásenie, prednostke MsÚ uložilo zabezpečiť
vyhlásenie podľa schválených podmienok a
zvolilo komisiu na vyhodnotenie predložených ponúk.
(šh)

Mesto Želiezovce
Vás srdečne pozýva
na XIV. ročník tradičného
Ondrejského jarmoku,
ktorý sa uskutoční
18.-20. novembra 2010 v centre mesta
na Mierovej a Komenského ulici.
Zároveň oznamujeme občanom, že
uzávierka cesty bude od 15:00 hod.
dňa 18. 11. 2010 do 22:00 hod. dňa 20.
11. 2010.

ELIEZOVSKÝ
SPRAVODAJCA
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Vážení čitatelia,

cena: 0,35 eur

12 kandidátov na primátora predstavuje svoj volebný program, resp. svoje predstavy o fungovaní
samosprávy

4-9

Odpočet samosprávy zaujal občanov

V piatok 5. novembra o 18.00 hod. sa v obradnej sieni Mestského úradu v Želiezovciach uskutočnilo stretnutie primátora a niektorých poslancov MsZ v Želiezovciach s občanmi mesta, na ktorom predstavitelia samosprávy prezentovali odpočet svojej práce za toto volebné obdobie. Podujatie moderoval Mgr. Ladislav Briestenský, odborník a prednášateľ na tému samosprávy. Stretnutie, na ktorom bolo prítomných asi 80 občanov,
sa aj vďaka moderátorovi konalo v kultúrnom duchu. Po úvodnej prezentácií najvýraznejších výsledkov tohto
obdobia bola väčšia časť dostupného času venovaná otázkam a odpovediam. Občania sa o výsledkoch práce
samosprávy mohli informovať aj z vytlačených informačných materiálov, ktoré dostali pri vstupe do miestnosti,
kde ich na vyše 60 stranách čakali informácie o vykonanej práci, doplnené fotografiami, tabuľkami a grafmi.
Odpočet, ako aj videozáznam z podujatia je možné si stiahnuť zo internetovej stránky mesta.
(ic)

Rozhovor s primátorom na konci volebného obdobia
Mohli by sme začať hodnotením volebného
obdobia. Určité čísla a informácie sme už
uviedli v minulom čísle našich novín. Ako
teda hodnotíte z pozície primátora uplynulé štvorročné obdobie?
- Ku koncu roka 2009 sa zvýšil majetok mesta o tretinu, šport a kultúra je na výraznom
vzostupe. Pripravili a zahájili sme realizáciu
projektov, ktoré v priebehu dvoch rokov zvýšia
majetok mesta na trojnásobok.
V tvorbe koncepcie trvalo udržateľného rozvoja
mesta sme dosiahli národné aj medzinárodné
uznania. Naši aj zahraniční investori prejavili
záujem o strategické investovanie v našom meste. Je teraz pred nami potešujúca úloha vytriediť
a rozhodnúť, aké ponuky budeme akceptovať
v prospech rozvoja Želiezoviec.
Prikláňam sa k názoru, že informovanosť
občanov o tom, čo sa deje v našej samospráve
počas tohto volebného obdobia, bola a je nedo-

statočná.
Preto sme sa rozhodli pripraviť pre občanov
osobitný informačný materiál a verejné stretnutie poslancov a primátora s občanmi mesta
na túto tému.
Čo považujete za najväčší úspech volebného obdobia, resp. ktorý nerealizovaný
zámer vás trápi najviac?
- Začali sme v roku 2007 s konsolidáciou stavu
na hranici nútenej správy. Drvivá väčšina z nás
mala vtedy cieľ zbavovať sa postupne tejto
ťarchy a každý rok uskutočniť aspoň nejakú
drobnosť. O takom výsledku, aký sme dosiahli,
sa nikomu ani nesnívalo.
Za najväčší úspech považujem to, že sme sa
opäť stali dôveryhodným a váženým subjektom partnerov na všetkých úrovniach a že
tento výsledok sa dostavil napriek otvorenej
manipulácii a aj zákulisným intrigám všetkých
→2
neprajníkov.
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Rozhovor s primátorom na konci volebného obdobia
1→

Nevyšiel môj zámer v dostatočnom predstihu
informovať verejnosť o pripravovaných uzneseniach, o problémoch, pred ktorými mesto stojí
a plynule o výsledkoch práce. Dynamika udalostí a činnosť s tým spojená diktovali tempo, na
aké nie sme vybavení. Chce to jedného zdatného
pracovníka – hovorcu, ktorý denne zbiera informácie z dvanástich úsekov, organizuje s koordinátormi uplatnenie názorov občanov v štádiu
prípravy uznesení zastupiteľstva, denne aktualizuje internetovú stránku mesta, odpovedá na
otázky občanov, pripravuje články do novín na
aktuálne témy. Napríklad: Máme 36 kilometrov
miestnych komunikácií v katastrofálnom stave.
Sú dve možnosti, buď ich budeme plátať a
opravovať ako doteraz, za jeden milión korún
ročne a sme po roku tam, kde sme boli doteraz.
Alebo vybudujeme kompletne nové za deväťsto
miliónov korún a máme na dvadsať rokov pokoj s opravami. Aj žiak základnej školy si vie
vypočítať, že komunikácie za deväťsto miliónov
by mesto budovalo deväťdesiat rokov z príjmov,
ktoré má z našich daní k dispozícii a nič iné.
Ako to teda vyriešime?
Popri investičných plánoch ste si pred štyrmi rokmi zaumienili bojovať aj proti morálnej kríze. Ako sa darilo v tejto oblasti?
- Váš pojem bojovať proti morálnej kríze mi
pripomína žart z čias socializmu, keď v rádiu
Jerevan ktosi odpovedal „boj za mier bude taký
silný, že kameň na kameni nezostane“.
Nepoužívam metódu boja a kde sa len dá,
odhováram od toho všetkých partnerov. Boj
a násilie plodí vždy nový boj a nové násilie.
My v Želiezovciach potrebujeme spolupracovať
a nie bojovať proti sebe.
Morálna kríza sa nedá odstrániť bojom, násilím, finančnou odmenou udavačov. Morálka,
duch spolupatričnosti prameniace z lásky sa
dajú iba votkávať do spoločenského života
pozitívnymi výsledkami práce dosiahnutými
poctivými prostriedkami. Ľudia potrebujú zažiť
takto dosiahnuté konkrétne výsledky, aby sa
mohli presvedčiť, že to takto funguje lepšie, že sa
oplatí byť zodpovedný, trpezlivý a poctivý. Viem
že sa to dnes nenosí, ale inú cestu nepoznám.
A ako sa darilo v tejto oblasti, o tom vypovedá
vynikajúci výsledok našej štvorročnej práce dosiahnutý poctivou cestou.
Nový samosprávny model bol poslancami
prijatý a práca v samospráve bola realizovaná v jeho zmysle. Aké sú závery, skúsenosti
z aplikovania tohto prístupu v praxi?
- Jednu súčasť tohto modelu 12 rád úsekov (komisií) poslanci síce formálne nezmenili, vo svojej práci však túto kompetenciu a zodpovednosť
naplno neuplatňovali. Značne tým sťažili prácu
sebe aj všetkým ostatným. Je to vlastne o tom, čo
sme hovorili pri vašej predošlej otázke. Všetkých
dvanásť poslancov nemožno donútiť k spolupráci a zabrániť im v ich chuti navzájom bojovať.
Chce to asi ešte nejaký čas, najprv sa treba naučiť robiť kultivovanú politiku a možno až potom
bude čas na skutočnú spoluprácu všetkých. V
ďalšej časti nového modelu v dvanástich referá-

toch to pracovníci mesta tiež nemali ľahké. Nový
model od nich vyžadoval pri podstatne viac práci ako doteraz, osvojiť si pridelenú kompetenciu,
vyžadovanú tvorivosť a osobnú zodpovednosť
za zverený úsek. Po štyroch rokoch sa veľmi
pekne ukázalo, kto z poslancov a pracovníkov
je schopný a ochotný efektívne produkovať a
spolupracovať.
Na záver možno konštatovať, že ten spoločný
výsledok práce poslancov a pracovníkov mesta
je o to cennejší, že sa rodil v neutešenej situácii
mesta v roku 2007, pri postupnom zavádzaní
novej organizácie práce, okorenených navyše
krízou 2009.
Ako by ste hodnotili spoluprácu s mestským zastupiteľstvom v tomto období?
- Na začiatku som chcel poslancom v ich neľahkej pozícii všemožne pomôcť, zrejme až prehnane. Obrátilo sa to proti mne, uznal som, že to
nevedie k cieľu a zmenil som prístup.
Mal som možnosť zažiť na vlastnej koži niekoľko
zastupiteľstiev pred a všetky po revolúcii a žiada
sa mi povedať, že toto bolo najbezprostrednejšie,
stále sa meniace, dlhodobo nevypočítateľné.
Vzťah primátora a zastupiteľstva je vzťahom
dvoch volených a rovnocenných orgánov, ktorý
funguje podľa toho, aká je konkrétna zostava ľudí
a ich schopnosť spolupracovať. Uplynulé roky naznačujú, že sa máme ešte veľa čo učiť, aj keď z dosiahnutých úspechov je možné usúdiť, že hovoriť
o vážnych problémoch by bolo asi prehnané.
Jedným z ťažiskových tém, na ktoré ste sa
v uplynulých rokoch zamerali, je ochrana
životného prostredia. V tejto oblasti si
mohlo mesto nedávno zaknihovať nevšedný úspech, keď sa stalo hlavným mestom
biodiverzity. Je to určite míľnik v tomto
snažení. Čo nám obyvateľom z toho vyplýva
a aké budú ďalšie úlohy v tejto oblasti?
- Koncepcia trvalo udržateľného rozvoja územia
a ochrany životného prostredia v našom meste
bola v minulosti hrubo podcenená. Míľnikom
nie je ocenenie, ale to čo sme urobili pred týmto
ocenením.
Zabezpečovať trvalo udržateľný rozvoj územia
a ochranu životného prostredia je nepretržitý
nikdy nekončiaci proces, životný štýl, hierarchia
hodnôt, ak chcete morálka. Všetko so všetkým
súvisí. A opäť sme pri jadre veci, verte mi, bez
lásky to nemôže fungovať. Kto je láskyplný, je
ním voči celému svetu, svojim blízkym i vzdialeným, aj nepriateľom, ulici, mestu, živočíchom
a rastlinám... až nakoniec k sebe samému. Láska, to je aj prispôsobovanie sa poriadku tohto
sveta a hľadanie svojho miesta v ňom.
Podpora biodiverzity, vykurovanie biomasou, biofermentor, vodná a fotovoltaická
elektráreň v príprave... Smerovanie mesta
sa začína profilovať. Čo bude nasledovať?
- No predsa rovnomerný, trvalo udržateľný
rozvoj územia, čisté a zdravé životné prostredie,
zaujímavé pracovné príležitosti pri zabezpečení sebestačnosti, vo vývoji a výskume, cestovnom ruchu, kultúre a športe. Dosiahnutie
nezávislosti a suverenity občanov, aby mohli

slobodne rozhodovať o svojom spôsobe života.
Želiezovce majú na to všetky predpoklady.
Na odborných konferenciách ste formulovali svoj názor na potrebu podpory
sebestačnosti regiónu. Mohli by ste to vysvetliť podrobnejšie?
- Chcime svoju vodu, energiu, základné potraviny, produkciu tovarov a služieb, zdravé
životné prostredie. Nič nové pod slnkom, zdravý
sedliacky rozum, oživenie koreňov. Prečo? Lebo
nevieme, kto dnes naozaj rozhoduje o cene
týchto základných vecí. Vlastne ani to, kde a
komu ide zisk z týchto tovarov a služieb. Lebo
nikto z našich alebo svetových politikov nám
nevie dať záruku, že ceny týchto k životu nevyhnutných vecí sa nezvýšia pre nás nad únosnú
mieru. Lebo pracovné príležitosti navzájom sme
si nechali vziať, na vytvorenie nových nemáme.
Lebo sme sa nebadane stali novodobými otrokmi, pričom ani nevieme, čími.
V ostatnom období sme zaznamenali informácie o záujemcoch o investovanie na
území mesta, či už ide o Esterházyovský
kaštieľ, kúpalisko a pod. O akých záujemcov
ide a aké majú zámery?
- Ako som už spomenul naši aj zahraniční investori, pre našu zodpovednú politiku, výsledky
práce a mimoriadny potenciál, prejavili záujem
o strategické investovanie v našom meste. Ide
o polovicu investičných možnosti definovaných
v publikácii Mesto Franza Schuberta – Želiezovce. Okrem toho je záujem o polyfunkčnú
zástavbu námestia sv. Jakuba, výrobné podniky
v priemyselnom parku a recyklačnú elektráreň.
Kto zo záujemcov dostane prednosť, aké podmienky si naše mesto stanoví, rozhodne nové
zastupiteľstvo. Predpokladám, že pred každým
rozhodovaním o strategickej investícii bude zvolané verejné stretnutie s občanmi mesta. Tieto
vážne rozhodnutia musia byť transparentné
a väčšinové. Investorov požiadame, aby presvedčili drvivú väčšinu z nás o svojich kvalitách.
Samosprávy v tomto roku zápasia s poklesom príjmom z podielových daní a ani
Želiezovce nie sú výnimkou. Aká je súčasná
finančná situácia mesta a ako tento pokles
príjmov ovplyvní budúce mesiace?
- Mestské zastupiteľstvo prijalo zmenu rozpočtu
2010 pre zavedenie takých úsporných opatrení,
aby sme mohli uzavrieť tento rok s vyrovnaným
rozpočtom. Príjmy sa zatiaľ plnia podľa predpokladov z akých sme vychádzali. Navyše máme
informácie o schválení doplatenia asi tretiny výpadku podielových daní zo štátneho rozpočtu.
Pracuje sa na rekonštrukcii verejných
priestranstiev v centre mesta. Kedy môžu
občania očakávať ukončenie prác?
- Termín ukončenia celej stavby zakotvený v
zmluvách je 1. 7. 2011. Dodávatelia sa usilujú
s ukončením prác rozpracovaných častí do začiatku zimy.
Chceli by ste niečo dodať?
- Ďakujem pekne za rozhovor.
Aj ja ďakujem.
Ladislav Levicky

november 2010

Želiezovský spravodajca

Najbližšie podujatia
v regióne na webe
Miestna akčná skupina Dolnohronské
regionálne partnerstvo pôsobí v rámci
programu LEADER ako občianske združenie právnických a fyzických osôb, predstaviteľov samospráv, súkromného sektora, neziskových organizácií a občanov sídliacich a
pôsobiacich na území Dolnohronského regiónu. Miestna akčná skupina (MAS) vyvíja
intenzívnu činnosť smerovanú k naplneniu
svojho cieľa a k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja regiónu s využitím miestnych
zdrojov cestou partnerstva.
V októbri rozšírila želiezovská kancelária MAS pole svojej pôsobnosti o ďalší element. Na svojej webovej stránke www.drp.sk
zverejňuje pozvánky na rôzne kultúrne,
spoločenské a športové podujatia v celom
dolnohronskom regióne. V snahe o koncentrovanie informácií z regiónu o budúcom
dianí tak sčasti supluje informačný portál
a má potenciál ďalšieho rastu, najmä za
predpokladu využívania týchto informácií
užívateľmi – obyvateľmi regiónu. Systém,
samozrejme, funguje interaktívne, čo znamená, že prípadné tipy na rôzne podujatia
v regióne môžu záujemcovia prezentovať
aj prostredníctvom tejto stránky. Ak teda
máte informácie o plánovaných podujatiach
v regióne, informujte o nich aj ostatných
prostredníctvom www.drp.sk!
(ik)
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Úspešný želiezovský dub
Súťaž Strom roka 2010 už bola niekoľkokrát spomínaná, najmä z dôvodu, že do ankety
organizovanej nadáciou Ekopolis sa mohol zapojiť ktokoľvek z nás.
350-ročný dub letný stojaci v našom parku do súťaže prihlásilo OZ Formica. Porota zo
79 stromov z celého Slovenska vybrala 12 finalistov. Najmladším stromom bola 35-ročná
vŕba biela z Košíc, najstarším 850-ročný dub
letný z Dubinného.
Želiezovský strom sa umiestnil na 3.
mieste, čo znamená peňažnú sumu 333 eur.
Vyžrebovaní hlasujúci sú odmenení knižným darom od vydavateľstva Dajama, alebo
knižnými poukážkami v hodnote 50 eur od
kníhkupectva Artfórum.
Pri podobných súťažiach a dokonca i

dosiahnutých úspechoch často zaznievajú
otázky na účel takýchto ankiet. Stačí si však
odpovedať na otázku: Aj napriek tomu, že sme
už počuli o tom, že v našom parku sú nejaké
vzácne stromy, ale uvedomili sme si niekedy,
že naše mesto môže celoštátne zviditeľniť aj
taký strom? Táto anketa, okrem toho, že upriamila pozornosť na vzácny strom, jeho okolie a miestnu prírodu, zároveň posilnila aj pozitívny lokálpatriotizmus. Keď si uvedomíme, koľko sa za podobné zviditeľňovanie a osvetu
na celoštátnej úrovni viac či menej efektívne vynakladá finančných prostriedkov, odpoveď
je jasná.
Napokon, poslaním ankety je práve upozorniť na a vzácne stromy a vzbudzovať záujem
o životné prostredie. Takže účel bol splnený aj s pridanou hodnotou. Vďaka patrí okrem OZ
Formica všetkým, ktorí našu účasť podporili: Mestská knižnica, Kaviareň Kruh, Bowling
Bar.
(šh)

Stratégiu spoločnosti zatiaľ nezmeníme!
Často sa stretávam s rôznymi názormi na podnikanie v našom meste a zvlášť s negatívnym
postojom niektorých (možno
mienkotvorných) občanov k
podnikateľom. Neviem, ako sa
s týmto fenoménom vysporiadajú iní, ale ja som sa rozhodol
reagovať krátkym článkom.
Spoločnosť Espinn, s.r.o.
vznikla v r. 2004, aby sa uchádzala o stavebné zákazky v okolí
Želiezoviec. Svoj cieľ splnila a
plní. Spoločnosť bola založená
na to aby tvorila pozitívny
hospodársky výsledok a na
to potrebuje zamestnancov,
partnerov a subdodávateľov.
Spolupráca a korektné vzťahy
s týmito partnermi boli vždy
hlavnou a zásadnou stratégiou
spoločnosti. Od roku 2004 majú
výkony tejto spoločnosti stúpajúci trend.
V r. 2008 sa aj spoločnosť
Espinn, s.r.o. uchádzala o pozíciu strategického partnera pre
mesto na výkon komunálnych

služieb. Keďže bola úspešná,
s mestom založila spoločnosť
Eurospinn, s.r.o., kde má mesto
väčšinový 51%-ný podiel. Spoločnosť bola založená z dôvodu, že Vepos m.p. odumieral a
dlhodobo tvoril stratu. Mesto
nemalo a nemá potenciál ozdravovať krachujúce podniky, a
tak to zveril do rúk privátnej
spoločnosti.
Môžem s hrdosťou povedať,
že po troch rokoch našej činnosti sú služby mimo ohrozenia,
dokonca spoločnosť prispela v
roku 2010 do mestského rozpočtu nemalou čiastkou, keď si
mesto uplatnilo podiel na zisku
z roku 2009. Okrem nákupu novej techniky, prevzatia lízingu za
mesto, odkúpenia techniky od
mesta spoločnosť zhodnocuje
majetok aj mesta. Treba vidieť,
že obe spomenuté spoločnosti
dovedna z regiónu Želiezoviec
a okolia napríklad v tomto čase
zamestnávajú minimálne 85
- 95 ľudí, vrátane živnostníkov.

Odo dňa zániku mestských
služieb VEPOS a zahájenia
činnosti spoločnosti Eurospinn,
s.r.o. počet zamestnancov stúpa, pravidelne sú valorizované
platy a podnik rieši mnohé sociálne programy. Samozrejme,
že spoločnosť od svojho vzniku
nezvyšovala ceny služieb pre
mesto, sľub daný strategickým
partnerom sa plní. Stratégia
spoločnosti sa teda nateraz
ukázala ako dobrá a chceme v
nej tvrdošijne pokračovať. Spoločnosť významne podporuje
obe základné školy a mnohé
spoločenské organizácie.
Možno si niekto povie,
prečo túto alebo onú zákazku
realizuje práve táto firma a nie
iná, prečo napríklad zase ten
a nie onen. V podnikateľskom
svete neplatia modré oči, či citové väzby. Jednoducho lepšia
cena vyhráva a môže hovoriť
kto chce čo chce je to tak.
Na dodávku niektorých
stavebných prác Rekonštrukcie

CMZ (chodníkov) sa mohol a
verte, mi aj uchádzal ktokoľvek.
Spoločnosť Eurospinn, s.r.o.
bola úspešná. A znova, pristupujeme k tejto úlohe korektne,
so všetkou potrebnou odbornou
starostlivosťou a s maximálnym
nasadením a so zapojením do
spolupráce regionálnych firiem
tak, aby sme dielo vykonali
kvalitne a občanov stavebnou
činnosťou traumatizovali len
nevyhnutný čas.
Zároveň mi dovoľte, aby
som spomenul svojich spolupracovníkov, ktorých zásluhou je,
že sa stratégia spoločnosti môže
úspešne napĺňať. Chcel by som
poďakovať na záver volebného
obdobia aj poslancom mestského zastupiteľstva za prejavenú
dôveru a primátorovi mesta a
odborným pracovníkom mesta
za vynikajúcu spoluprácu pri
plnení náročných úloh v týchto
zložitých časoch.
Ing. Miroslav Opavský,
konateľ ESpinn, s.r.o.
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Predstavujú sa kandidáti na funkciu primátora mesta Želiezovce
Ing. arch. Pavel Bakonyi

Tvoriť pekné prostredie
je moje povolanie, hľadať
lásku, pravdu a spravodlivosť je zmyslom môjho
života a moja politika je práve o tom. Najzaujímavejšie
a zároveň najťažšie na práci
architekta aj primátora je
možnosť a nutnosť zodpovedne tvoriť. Predstavte si,
že ako architekt máte pred
sebou čistý papier a musíte
nakresliť prvú čiaru, ktorá má zložitý obsah
a dopad za niekoľko miliónov. Ako primátor
sa ocitnete pred desiatkami pracovníkov
a tisíckami občanov a musíte zodpovedne
organizovať činnosti vo všetkých oblastiach s
dopadom na desaťročia a za stovky miliónov.
Želiezovce sú zvláštne mesto vo veľmi príjemnom a bohatom kraji dolného Pohronia. Ľudia sú pod vplyvom inšpirujúceho prostredia
obdarení talentom, vynaliezavosťou a húževnatosťou. Toto magické miesto v strede Európy má aj preto svoju dlhú a cennú históriu,
ktorá sa nám dochovala dokonca v stavbách
v užívanom stave. Tu sa objavili výnimoční
ľudia, tu uzreli svetlo sveta výnimočné diela,
tu sa udiali výnimočné udalosti. Sme na dosah
rušnému životu veľkých miest Európy a predsa uchránení od jej negatívnych vplyvov.
Želiezovce a celý náš región majú pred sebou
zaujímavú budúcnosť. Tu sa oplatí bývať a

investovať do budúcnosti.
Začali sme v roku 2007 konsolidáciou
stavu na hranici nútenej správy. Drvivá
väčšina z nás mala vtedy cieľ zbavovať sa
postupne tejto ťarchy a každý rok uskutočniť
aspoň nejakú drobnosť. O takom výsledku,
aký sme dosiahli, sa nikomu ani nesnívalo.
Už ku koncu roka 2009 sme zvýšili majetok mesta o tretinu, šport a kultúra je na
výraznom vzostupe. V Želiezovciach sme
dosiahli takú úspešnosť projektov z fondov
EÚ, trojnásobne zvyšujúcich majetok mesta,
že už viac projektov ani nemôžeme podať.
Navyše sme v tvorbe koncepcie trvalo
udržateľného rozvoja mesta dosiahli národné
aj medzinárodné uznania. Naši aj zahraniční
investori majú preto záujem o strategické investovanie v našom meste. Rozvoj mesta
budeme preto zabezpečovať individuálnymi
návratnými investíciami, ako aj zo zisku z ich
fungovania.
Životaschopní sa usilujú o sebestačnosť
mesta a regiónu. Chcime svoju vodu, energiu, základné potraviny, produkciu tovarov
a služieb, zdravé životné prostredie. Nie je
to nič nové pod slnkom, iba zdravý sedliacky
rozum a oživenie koreňov. Kandidát na primátora toho nemôže sľubovať veľa – možno
len to, že bude viesť mesto a všetkých v ňom
k vytvoreniu tímovej atmosféry a k stmeleniu do dobre fungujúceho organizmu; takýto
organizmus potom dokáže veľké veci.

Mgr. Ladislav Bálint

Vždy som však pozorne
a pokojne sledoval vývoj
v našom meste, ktorý však
postupne dospel do štádia,
kedy považujem za vhodné, aby som svojou činnosťou prispel k modernizácii,
pokroku a zlepšeniu situácie v ňom. Dovoľte mi preto, aby som Vám v skratke
načrtol svoje plány:
1. Zamestnanosť – vysoká
miera
nezamestnanosti
v Želiezovciach pretrváva už niekoľko rokov. Mojim cieľom a prioritou je vytvorenie
pracovných príležitostí formou prilákania
investorov do lokality nášho mesta. S tým
však súvisí vybudovanie areálu s kompletnou infraštruktúrou, ktorý by mesto mohlo
investorovi ponúknuť, ako lokalitu pre jeho
investíciu.
2. Transparentné hospodárenie mesta – vytvorenie informačného portálu mesta, kde
by široká verejnosť mala možnosť nahliadnutia do hospodárskych výkazov mesta
- výkazov služobných ciest zamestnancov
MsÚ, došlých, vystavených faktúr, prehľadu
nákladov na chod MsÚ, výsledky verejných
obstarávaní a pod.
3. Bezpečnosť a poriadok v meste – zvýšenie bezpečnosti v meste prostredníctvom

efektívnejšej činnosti mestskej polície, snaha
a udržiavanie poriadku v meste, zníženie
kriminality.
4. Životné prostredie – starostlivosť o vzácne
dreviny v mestskom parku, zveľaďovanie
parku, revitalizáciu parku v časti Mikula,
výsadba novej zelene a starostlivosť o existujúcu zeleň.
5. Vybudovanie turistického informačného
centra – prezentácia mesta a jeho okolia ako
vhodnej turistickej lokality pre návštevníkov,
ale aj jeho prezentovanie ako turistickej
lokality potrebujúcej investora, ktorý by zabezpečil jej rozvoj.
6. Kvalita života v meste – zvýšenie kvality
života v meste a mestských častiach Mikula
a Svodov prostredníctvom tvorby nových
pracovných miest, zlepšenie občianskej vybavenosti, starostlivosti o mládež. Riešenie
otázky nájomných bytov. Riešenie problému
zlého stavu cestných komunikácii v okrajových častiach mesta.
Verím, že Vás zaujala problematika, ktorej
by som sa počas volebného obdobia venoval.
Pokiaľ by ste však so mnou radi prekonzultovali aj iné témy, prípadne mali akékoľvek
otázky, som Vám ochotný odpovedať na t.č.:
0918 808 005, alebo mi svoje podnety píšte
na emailovú adresu ladislav.balint@centrum.sk

Narodil som sa 1. 1. 1952 v Želiezovciach ako druhý syn dvojjazyčnej
rodiny. Vyrastať v dvojjazyčnej rodine, ulici a mestečku vnímam ako
obohacujúcu danosť. Poznačilo to
pozitívne celý môj život, profesiu, medziľudské vzťahy aj životnú filozofiu.
Dvadsaťpäť rokov života v Trnavskom
kraji mi poskytlo nadhľad a odstup od
tejto špecifickej atmosféry rodného
mesta. Po ovdovení v roku 1999 ma
hlas srdca vrátil do Želiezoviec, kde pôsobím
vo svojom ateliéri dodnes. Dnes už viem s
príťažlivou silou nášho mesta profesionálne
narábať, nie ju len vnímať ako v mladosti.
A najlepšie na tom je to, že som dostal možnosť k tejto sile ešte pridať, za čo som spoluobčanom veľmi vďačný.
Stavebnú fakultu, odbor architektúry SVŠT
Bratislava som absolvoval v rokoch 1970
– 1976. V júni 1976 som začal pracovať v Stavoprojekte Trnava. Tvorba miest budúcnosti,
bývanie v harmónii so životným prostredím
je pre mňa od začiatku srdcovou záležitosťou.
Štyri deti máme už dospelé, u troch sa
tešíme na vnúčence, štvrtý zatiaľ žije spolu
s nami. Radi pracujeme na čerstvom vzduchu v záhrade a na vylepšovaní domu a
okolia. Láskavé rodinné zázemie mi dáva silu
k tvorbe a práci pre verejný prospech.

Vážení občania,
Ako kandidátovi na post primátora nášho mesta mi bol poskytnutý
priestor v našom mestskom periodiku, aby som stručne predstavil seba
a svoje predstavy, s ktorými do volieb
vstupujem. Danej príležitosti som sa
chopil a dovoľte mi teda v krátkosti sa
vyjadriť k načrtnutým témam.
Narodil som sa v roku 1963, základné
vzdelanie som nadobudol na ZDŠ v
Tekovských Lužanoch a v Želiezovciach som absolvoval Gymnázium. Následne
som v štúdiu pokračoval na Vysokej vojenskej škole SNP v Košiciach, v odbore stíhací
pilot. Život však píše svoje riadky nezávisle
od želaní človeka a po dvoch rokoch štúdia,
v dôsledku zdravotných problémov, som
musel toto štúdium ukončiť. Oženil som sa
a s manželkou som sa v roku 1985 usadil
v Želiezovciach. Narodili sa nám dve deti,
dcéra a neskôr syn.
V rokoch 1985 až 2002 som pôsobil ako
štátny zamestnanec v Zbore väzenskej a justičnej stráže SR na Veľkom Dvore. Od roku
2002 zastávam pozíciu obchodného riaditeľa
spoločnosti ŠPED-TRANS Levice a.s. Vďaka
svojej súčasnej práci som mal možnosť rozšíriť si svoje obzory, spoznať množstvo zaujímavých ľudí na Slovensku, ale i v zahraničí.
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Mgr. František Dulai
Určujúcim prvkom mojej práce je
statočne vykonaná robota a súčinnosť
po verejnej komunikácii o problémoch
so zainteresovanými. Som presvedčený,
že ako primátor mesta by som vedel veľa
urobiť pre naše mesto. Prosím, podporte
môj program a hlasujte za mňa, aby sme
spoločne mohli vytvoriť Želiezovce, ktoré
budú našim domovom aj pýchou.
Som za: zamedzenie neetického ovplyvňovania kompetentných, prenikania korupcie, politického a lobistického zasahovania
do verejného života; naprávanie spoločenských
a pracovných deformácii, zastavenie etického
prepadu; zabudovanie modelu participatívnej
demokracie do verejnej správy.
Plán v jednotlivých oblastiach:
Fungovanie mesta: prehodnotiť hospodárnosť,
validitu zmlúv, vytvoriť poradný zbor z ľudí uznávaných v meste, sledovať prejavy verejnosti o dianí
v meste, hospodáriť, dobre gazdovať a nie šafáriť,
obohacovať, sprehľadniť a zverejniť príjmy osôb
z prostriedkov mesta – počas pôsobenia na úrade
moje príjmy budú tabuľkové (žiadne odmeny a
pod.), otvorená, ústretová a nebyrokratická samospráva, docieliť úspešnú budúcnosť mesta vďaka
jasným plánom a transparentnému financovaniu,
efektívne využívanie finančných zdrojov z EÚ,
podporovať cestovný ruch, podporovať vzdelanie
a uznávať vedomosti, aj finančne podporovať záujmové združenia, vytvárať atraktívne prostredie pre
život, dosiahnuť vysokú efektívnosť, odbornosť,

Gabriel Gažo
„Korene, pravda že nie je vidno, ale viete tie
držia strom.“
Volám sa Gabriel Gažo, narodil som sa
v Želiezovciach 20. júla 1973. Pochádzam
z robotníckej rodiny, kde otec Jaroslav
pracoval ako zvárač v SES Tlmače v závode
Želiezovce. Matka Margita pracovala v tunajšej pobočke ŽBS Želiezovce – bižutérii
vo výrobe. V súčasnej dobe sú obaja rodičia
na starobnom dôchodku. Môj brat Jaroslav
15 rokov pracoval v Ústave na výkon trestu
odňatia slobody Želiezovce ako samostatný odborný referent, v súčasnosti pracuje ako barista.
Vyrastal som v Želiezovciach, kde som navštevoval aj základnú školu v rokoch 1979 - 1987. Dosahoval som tam výborný prospech a od školského roka 1984 som navštevoval triedu s rozšíreným
vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov až do ukončenia základnej školy. Od roku
1987 som bol študentom Stredného odborného
učilištia potravinárskeho v Nitre v odbore mäsiar
– údenár. Tu som dosahoval výborné výsledky
a absolvoval som kurzy: Estetická výchova (1987/
1988), Kurz výchovy k rodičovstvu (1989/1990),
Základy automatizácie (1990). V roku 1992 som
ukončil nadstavbové štúdium maturitou z potravinárskeho odboru a matematiky.
Po absolvovaní profesijného vzdelania som pracoval v Levickom mäsovom priemysle ako porážač
hovädzieho dobytka. Ohľadom mojich vedomostí
a svedomitého prístupu k práci som bol vedením
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spoľahlivosť a pružnosť
manažmentu mesta, zvýšiť
informovanosť občanov
o práci samosprávy, zabezpečiť vyvážený rozpočet
z vlastných zdrojov.
Zamestnanosť: podporovať miestnu ekonomiku
a podnikanie, smerovať
investície
hlavne
do
podpory zamestnanosti,
bývania a rozvoja infraštruktúry.
Doprava: zlepšenie stavu miestnych komunikácií,
vylepšiť možnosti pohybu mamičiek s detskými
kočíkmi a imobilných občanov s dopravnými
prostriedkami, jasné a prehľadné dopravné značenie, zlepšiť možnosti parkovania a garážovania
vozidiel.
Bytové otázky: podporiť vytváranie cenovo dostupných bytov pre mladé rodiny, pripraviť podmienky
– hlavne infraštruktúru – pre výstavbu rodinných
i bytových domov rôznych kategórií.
Životné prostredie: zvieratá s čo najmenším nepriaznivým dopadom pre obyvateľov a návštevníkov, rozšírenie separácie odpadu, postih znečisťovateľov, revitalizácia zelene.
Rozvoj: propagácia mesta, využívanie turistických
atrakcií, prilákať investorov aj za cenu bonusov.
Školstvo, kultúra, šport: zabezpečiť podmienky pre
čo najviac záujmov, podporiť profilovanie jednotlivých škôl, podporiť školy v zavedení nových
pedagogických metód a inovačných projektov,

udržiavať školské, kultúrne a športové objekty,
podporovať kultúrne aktivity, zviditeľniť výsledky
práce v kultúre, športe, umení, rozvíjať rekreačný
šport, podporiť existujúce športové činnosti, prípadne organizovať finančne nenáročné masové
športové aktivity, riešiť situáciu cintorínov.
Bezpečnosť a poriadok: účinné opatrenia proti
živelným pohromám a mimoriadnym udalostiam
– varovný systém, zefektívnenie práce mestskej
polície a stanovenie nových priorít verejného
poriadku a bezpečnosti v meste, verejný poriadok
– za ktorý zodpovedá každý, eliminácia prejavov
vandalizmu a extrémizmu, riešiť problém bezdomovcov a problémových skupín, naplnenie práva
obyvateľov na bezpečný život
Sociálna oblasť, zdravotníctvo: zachovanie – príp.
rozšírenie rozsahu a úrovne zdravotnej starostlivosti, zvyšovanie štandardov sociálnych služieb
a spestrenie foriem starostlivosti o hendikepovaných i vo forme neštátnych zariadení, vytvorenie
chýbajúcich typov občianskej vybavenosti, vypracovať kvalitný program a sfunkčniť sociálnu prevenciu pre mládež, finančne zvýhodniť občanov s
preukazom ZŤP, stravovanie starších a nevládnych
ľudí, dôchodcom a ľuďom s preukazom ZŤP minimalizovať alebo zrušiť poplatky za odpad.
Budem pracovať – riadiť, iniciovať, motivovať,
kontrolovať svojich podriadených tak, aby z ovocia mojej práce mali čo najväčší osoh obyvatelia
Želiezoviec, aby každý mohol byť hrdý na to, že tu
žije, lebo Želiezovce sú mestom, s ktorým je môj
osud a osud celej mojej rodiny spojený už viac generácií – dokladovať je možné od roku 1820.

závodu zvolený za majstra
varenej mäsovej výroby
a výroby špecialít, kde som
dosahoval vynikajúce pracovné výsledky. Následne
po roku som bol menovaný
za vedúceho expedície mäsových výrobkov. V roku 1992
som ešte vo vedľajšom pracovnom pomere pôsobil ako
videooperátor kina Sputnik
Želiezovce.
Na jednoročnú Základnú vojenskú službu som
nastúpil v roku 1993 v Piešťanoch, kde som vykonával funkciu pomocného pracovníka pre výživu.
V roku 1994 som pracoval v miestnej výrobni
mäsa a mäsových výrobkov vo firme Krmäs Želiezovce. Od roku 1995 som v služobnom pomere
Zboru väzenskej a justičnej stráže SR v Ústave
na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, kde
dodnes vykonávam funkciu vedúceho stravovateľa oddelenia logistiky. V práci dosahujem dobré
výsledky a so svojimi spolupracovníkmi sme
úspešne reprezentovali náš ústav zabezpečením
recepcií pri príležitosti medzinárodných návštev
a osobností, či predstaviteľov politických strán.
Podieľam sa i na zabezpečení cateringu plesov
organizovaných ústavom a mestom Želiezovce.
Som ženatý, mám dve dcérky - Evu a Martu,
ktoré navštevujú základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským v Želiezovciach, kde dosahujú
dobré výsledky. Sú členkami miestneho detského

speváckeho zboru Franza Schuberta. Manželka
Andrea pracuje ako baristka v kaviarni Miracle,
ktorú prevádzkuje v Dome kultúry v Želiezovciach. Vo svojom podnikaní sa venuje aj poskytovaniu masérskych služieb a služieb v gastronómii.
Je svedomitou matkou a manželkou.
Mojím koníčkom je moja práca - predovšetkým gastronómia, ktorú sprevádza wellnes
s cestovným ruchom.
Želiezovce si zaslúžia byť úspešné!
Dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s mojim volebným programom:
– svoju prácu budem vykonávať čestne a svedomite
– v celom meste uskutočniť opravu verejných komunikácií a dobudovať kanalizačné vetvy
– oživiť kultúru pre občanov všetkých národností
v našom meste
– vytvorenie nemocnice s poliklinikou v centre mesta
– vybudovať modernú materskú škôlku na sídlisku
– vybudovať nové parkovacie miesta a garáže
– obnoviť zelené zóny mesta
– vybudovať detské ihriská na sídliskách podľa európskych noriem
– vybudovať nový dom smútku s urnovým hájom,
cintorínom
– pokračovať vo výstavbe sociálnych bytov
Mojím hlavným cieľom je dosiahnuť, aby sa
naše mesto pohlo zo stagnácie. Spoločne za naše
mesto!
„Ani viac, ani menej, len človekom môžem byť.“
Naše mesto je vo Vašich rukách, poďte voliť
všetci!
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Mgr. Milan Haborák

mesto „zveľaďovať“ až tesne pred voľbami!
Vízia pre Želiezovce:
Želiezovce sa stanú atraktívnym, prosperujúcim a
bezpečným mestom.
Želiezovce budú mestom,
ktoré poskytuje príležitosti pre svojich obyvateľov,
podnikateľov a návštevníkov.
Želiezovce budú dobrým
domovom, budú miestom
pre prácu, podnikanie, vzdelanie, oddych i
zábavu.
Želiezovce si konečne posilnia pozíciu významného mesta v tomto regióne.
Poslaním samosprávy v Želiezovciach bude:
– poskytovanie vysokokvalitných a dostupných služieb samosprávy pre všetkých,

– ekonomický rozvoj prostredníctvom podpory miestnych podnikateľov,
– rozvoj kultúrneho života mesta, športových
a občianskych aktivít,
– podpora vzdelanostnej spoločnosti pre
život v 21. storočí,
– udržiavanie bezpečných ulíc, ochrana majetku a života obyvateľov,
– vytváranie príjemného prostredia pre život,
– podpora aktívnej účasti obyvateľov na
živote v meste,
– plánovanie a tvorba úspešnej budúcnosti.
Záver:
Volebný program nie je dogma, ale živý a neustále sa vyvíjajúci zámer, pre dobro nášho
mesta. Budeme veľmi radi, keď ho budete,
vážení spoluobčania, do budúcnosti spolu
s nami dotvárať a vylepšovať. Prajeme Vám
všetko dobré. (Celý volebný program nájdete na: www.haborak.sk)

Mgr. Marián Kišďurka

rovnakým smerom, a preto
som považoval za svoju
morálnu povinnosť pripraviť
pred týmito voľbami volebný program, v ktorom vám
predostieram svoje poznatky.
Jeho kompletné znenie v slovenčine i maďarčine môže
každý z vás nájsť na mojej internetovej stránke www.kisdurka.sk, prostredníctvom
ktorej sa snažím aktívne
komunikovať so všetkými
občanmi Želiezoviec.
Za absolútne priority v nasledovnom období
po zvážení reálnych finančných možností mesta
považujem otvorenie našej samosprávy občanom
Želiezoviec a skoncovanie s polovičatými a účelovými informáciami, ktoré nie sú produktom
nezávislej novinárskej práce. Toto nám umožní
lepšie zvažovať vynakladanie našich spoločných
obmedzených mestských zdrojov a podporu prioritných oblastí, ktorými sú rozvoj občianskych
združení, podpora želiezovských podnikateľov,
spravodlivé rozpočtovanie po zohľadnení nárokov
všetkých mestských častí Želiezoviec a úprimná
snaha o zachovanie historického pokladu Želiezoviec. K týmto oblastiam mám rozpracovaný
program s opisom konkrétnych krokov, ktoré
som v prípade vyslovenia vašej dôvery pripravený
čestne a s plným nasadením napĺňať. Ponúkam
vám odbornosť, dynamiku, úprimnú a silnú túžbu
zlepšiť výkon želiezovskej samosprávy a v ne-

poslednom rade upriamenie pozornosti mladej
generácie na našu samosprávu.
Pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami
vás chcem poprosiť o to, aby ste v kruhu svojej rodiny a v rámci zdvorilej medzigeneračnej diskusie
zhodnotili uplynulé roky v Želiezovciach. Starší
z vás by sa nemali obávať spýtať svojich dospievajúcich detí alebo vnúčat, čo si myslia o živote v našom
meste. Títo ľudia sú budúcnosťou našej spoločnosti.
Spýtajte sa ich aj to, kde chcú žiť, aké sú ich nároky
na spoločnosť a ich predstava o kvalitnom živote.
Prosím, zamyslite sa nad tým, či vás posledné roky
v Želiezovciach priblížili ku skvalitneniu vášho
života, alebo ste naopak, len s ťažkosťami uchránili vlastné rodinné štandardy z minulosti. Tiež
premýšľajte nad tým, ako sa vyvýjali medziľudské
vzťahy medzi občanmi Želiezoviec a aké boli vaše
možnosti plnohodnotného kultúrneho vyžitia. Ak
si v rámci svojej rodiny odpoviete na tieto otázky,
dostanete naozajstné odpovede na to, či naše mesto
v posledných rokoch napredovalo, alebo sa vás o tom
ln snažia presvedčiť tí, ktorí potrebujú váš hlas.
27. november 2010 je tu pre vás. Držím vám
palce, aby ste sa rozhodli správne a držím palce
svojmu rodnému mestu, pretože ho nikdy neprestanem mať rád.
Viac o mne a mojom programe sa dozviete na
stránke www.kisdurka.sk a počas oficiálnej kampane od 10. novembra 2010, počas ktorej budem
medzi vás chodiť a zhovárať sa s vami.
Kontakty:
www.kisdurka.sk,
marian.kisdurka@gmail.com,
www.facebook.com/kisdurka,
www.twitter.com/kisdurka, 0944 492 625

som prišiel do Želiezoviec,
kde som nastúpil do Západoslovenských vodární
a kanalizácií a o 3 roky
neskôr do technických
služieb ako vodič.
Následne som začal pracovať na Mestskom úrade
v Želiezovciach ako vodič,
kde pracujem dodnes.
Do roku 1995 som sa ak-

tívne zapájal do športového diania v Želiezovciach, kde som hrával futbal. Momentálne
sa športu venujem pasívne.
Medzi moje koníčky patrí rybárčenie a varenie na rôznych spoločenských podujatiach.
Manželka Klára pracuje na Mestskom úrade
v Želiezovciach na finančnom oddelení, syn
Peter vo firme P+P Interiéry.
Kandidujem na funkciu primátora mesta
Želiezovce ako nezávislý kandidát a moje
ciele sú:

Vek: 37 rokov, ženatý, manželka Mgr. Michaela Haboráková, učiteľka, syn Milan
7 rokov. Vzdelanie: vysokoškolské: Univerzita Mateja Bela, pedag. fakulta. V súčastnosti externé doktorandské štúdium.
Som živnostník. Tel: 0905 594 263.
Moja úvaha a krátke predstavenie
programu:
Určite ste si Vážení spoluobčania
všimli, že toto mesto spí. Keď to troška
preženiem, tak mám pocit, že už zaspalo, a keď to dovediem ad absurdum (do
extrému) tak tvrdím, že Želiezovce ani nie sú
mesto, ale veľká dedina!
Keďže nie som zástancom populizmu a predvolebných sľubov, tak tvrdím, že program
Most-Híd Želiezovce, chceme naplniť prevažne v prvej polovici volebného obdobia, tzn.
čo najskôr. A v žiadnom prípade nechceme

Drahí Želiezovčania,
ešte pred rokom som si nevedel predstaviť,
že budem kandidovať na funkciu primátora
nášho mestečka a tuším, že pre mnohých
z vás je predstava o tom, že funkciu bude
zastávať 25-ročný mladík, ešte stále nepredstaviteľná. Napriek tomu som do
toho išiel z prozaického dôvodu: mám rád
Želiezovce a nevedel som si predstaviť, že
v komunálnych voľbách odovzdám hlas
jednému z kandidátov, ktorí boli už dlhú
dobu vopred známi. Verím, že mnohí z vás
poznajú rodinu, z ktorej pochádzam. V budúcnosti si plánujem založiť rodinu s priateľkou Katkou.
Najmä starší Želiezovčania majú bezpochyby dobré vzťahy s mojou starou mamou Máriou, teraz by
som vám však rád napísal niečo o sebe.
Získal som magisterský titul z odboru verejná
politika na Univerzite Komenského v Bratislave.
Štvrtý rok pracujem pre mimovládnu organizáciu
s názvom Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, v súčasnosti na pozícii projektový manažér.
Práca v celoslovensky významnej mimovládnej
organizácii mi umožnila získať prax v manažovaní
projektov podporených grantmi z medzinárodných inštitúcií, pravidelne prichádzam do kontaktu s ľuďmi z verejnej správy na Slovensku a s odborníkmi z mimovládneho sektora a mám preto
prehľad o nových trendoch v riadení samospráv.
Pracujem v dynamickom kolektíve odborníkov
a túto skúsenosť chcem preniesť aj do nášho mesta.
Štúdium na vysokej škole som mal zamerané tiež

Miroslav Kokoška

Vážení spoluobčania. Dovoľujem si
Vám predstaviť môj volebný program.
Narodil som sa 5. 1. 1957 v Prešove.
Základnú školu som absolvoval v Kapušanoch pri Prešove. Po jej skončení
som absolvoval učňovskú školu v odbore automechanik v Prešove. V roku
1971 som narukoval na základnú vojenskú službu do Levíc, kde som hrával
futbal za Slovagro Levice. V roku 1980
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Neustále a systematicky posilňovať bezpečnosť, ochranu života a majetku občanov,
verejný poriadok a čistotu v meste;
Zabezpečiť dobudovanie kanalizácie v Želiezovciach a v mestských častiach Mikula
a Svodov;
Zabezpečiť vysokú úroveň kvality a ľahkú
dostupnosť služieb, ktoré mesto Želiezovce
poskytuje svojim občanom;
Zabezpečiť vysokú úroveň kvality športových klubov a športových možností pre
Želiezovčanov;

Vytvoriť podmienky a príležitosti pre aktívne a príjemne strávený voľný čas Želiezovčanov;
Vytvoriť podmienky a príležitosti pre podnikateľské prostredie s cieľom tvorby nových
pracovných miest;
Vytvoriť podmienky pre aktívnejší a plnohodnotný život starších a znevýhodnených
spoluobčanov a ich aktívnu účasť na živote
v meste;
Systematicky ochraňovať a zveľaďovať kultúrne dedičstvo Želiezoviec a využívať ho

v rozvojových aktivitách mesta;
Zlepšiť informovanosť obyvateľov Želiezoviec a zdokonaliť komunikáciu s občanmi
so zámerom poskytnúť im viac možností
na ovplyvňovanie rozhodovania v meste,
pretože najlepšími poradcami mesta sú jeho
obyvatelia;
Posilňovať pozitívny imidž Želiezoviec zvyšovaním celkovej úrovne kvality života a
podporou atmosféry a atraktivít mesta

Ing. Štefan Kuruc

všetky manažérske moduly, čím som dosiahol
manažérsku
zmluvu
v jednej z najväčších
bánk na Slovensku. V súčasnosti, od decembra
2007 som na voľnej nohe
ako samostatný finančný
poradca v IDS ČSOB
Stavebnej sporiteľne. (tel.
0904 821 060, e-mail: stefan.kuruc@centrum.cz).
Súčasný obraz na naše
mesto mojim pohľadom:
– Ťaživá a nepriaznivá finančná situácia,
– Odliv mladého mozgového potenciálu
z nášho mesta, mizivé pracovné príležitosti,
– Vysoké a nediferencované daňové zaťaženie našich občanov a podnikateľskej sféry,
– Prebujnená administratíva,
– Málo príležitostí pre našu mládež,
– Prístup k športu postráda koncepčnosť
a cieľavedomosť,
– Zanedbané cintorínske služby,
– Infraštruktúra je nedostatočne udržiavaná
a v mnohých častiach mesta výrazne absentuje.
Ako ďalej?
– Najvyššia priorita – spokojnosť občana
nášho mesta,
– Stabilizácia finančnej situácie mesta. Lik-

vidovať špatné dlhy. Prioritne sa venovať
pohľadávkam po lehote splatnosti aj za
cenu kompromisu. Zreálniť dane a poplatky
našich občanov a podnikateľských subjektov
formou diferenciácie.
– Decentralizácia mestských príjmov podľa
miesta ich pôvodu. Samostatné parciálne
rozpočty mestských častí. Zavedenie kancelárie prvého kontaktu v mestských častiach
nášho mesta.
– Celoplošné dobudovanie kanalizácie, vody
na Veľkom Dvore, Karoline, Rozine a v Járku.
– Dokončiť a realizovať tie projekty, ktoré
dokážu znížiť nezamestnanosť, výdavky občanov na teplo, vodu a elektrinu.
– Dobudovať priemyselný park, obnova
mestských WC pri pošte, obnoviť prevádzku kúpaliska, vyriešiť parkovanie vozidiel
v obytnej zóne bytových domov, vyriešiť autobusové zastávky pre bezpečnosť žiakov, obnova osvetlenia nášho parku, domy smútku
rekonštruovať na požiadavky dnešnej doby,
nezabúdať ani na cintorín na Veľkom Dvore.
– Citlivo a premyslene vytvárať podmienky
rozvoja školstva, kultúry a duchovného života v našom meste.
– Obnoviť v našom meste kinoklub s premietaním aktuálnych filmov žiadaného žánru.
Prosperita spokojnosti občana nášho mesta
- garancia budúcnosti.

JUDr. Géza Nagy

ako konateľ firmy CEWP
Energy s.r.o.
V nasledujúcom volebnom období chcem
nadviazať na plány, s ktorými žijem. Smerodajné
budú pre mňa základné
dokumenty, ktoré boli
vypracované v minulých
volebných obdobiach od
roku 2002 do roku 2007.
Územný plán mesta rieši
základné zásady rozvoja
mesta a v rôznych časových horizontoch
udáva smer koncepčného riešenia územného rozvoja mesta.
Prvoradou úlohou mesta je vytvárať
podmienky pre tvorbu nových pracovných
miest, zabezpečiť tvorbu miestneho bohatstva, zvyšovanie príjmov mesta a svojich
obyvateľov a zlepšovanie životnej úrovne.
V záujme toho mesto musí aktívne využívať

domáce a cudzie zdroje. Je potrebné získať
prostriedky na dobudovanie priemyselného
parku, ktorého projekty infraštruktúry sú
pripravené od roku 2006, zároveň vyhľadávať partnerov a tak vytvoriť podmienky na
výstavbu nových závodov. S tým súvisí aj
nevyhnutná investícia malého cestného obchvatu, čím sa dorieši dostupnosť priemyselného parku a čiastočne odbremení centrum
mesta od nákladnej dopravy. Výstavba tejto
novej cestnej komunikácie, ktorá sa napája
na štátnu cestu I/76 okružnou križovatkou
pri južnom okraji objektov SES a Selyz a pokračuje smerom k Petőfiho ulici.
Ďalšou prioritou je centrum mesta. Kvalita života obyvateľov je faktorom, na základe
ktorého sa v novom tisícročí rozlišujú úspešné rozvinuté sídla od upadajúcich. Z uvedeného vyplýva, že centrum mesta prezentuje
stupeň rozvoja sídla. Preto v lokalite na Mierovej ulici plánujem výstavbu multifunkčného bytového domu.

Motto: Toto mesto si financujeme my
všetci, aby nás chránilo a dávalo nám
predpoklady k uspokojovaniu našich
potrieb. Spolu to určite dokážeme.
Mám 56 rokov. Základné a stredoškolské vzdelanie som absolvoval
v Želiezovciach. Najvyššie moje
ukončené vzdelanie je vysokoškolské,
ktoré som ukončil v roku 1978 na VŠE
v Bratislave. Moje povolanie je ekonóm. Som ženatý, mám dve dospelé
deti. Bývam v rodičovskom dome.
Mám rád kultúru a šport. Rád čítam knihy
a hrám na husliach. Svoju pracovnú kariéru
som nastúpil v roku 1979 v Agrostave Levice ako vedúci oddelenia ekonomiky práce.
Na základe pracovnej ponuky po 4 rokoch
som prijal funkciu plánovanie, financovanie
a styk s bankou na tunajšom ŠM. Vo februári
1991 som bol MsZ v Želiezovciach schválený
do pozície prednostu MsÚ v Želiezovciach.
Podarila sa nám plynofikácia celého mesta
vrátane kotolní a tiež sme úspešne vyriešili
potrebu vody pre naše mesto, pretože technické možnosti obmedzili dodávku vody pre
našich občanov prerušovane v troch časových intervaloch v priebehu dňa. V júli 2000
som využil ponuku Slovenskej sporiteľne
– Die Erste bank na pozíciu riaditeľa pobočky v Želiezovciach. Úspešne som absolvoval

Som želiezovský lokálpatriot.
V Želiezovciach žijem od roku 1955.
Skončil som tu základnú aj strednú
školu. Ďalšiu skúšku zrelosti som podstúpil na Strednej ekonomickej škole
v Bratislave. Právo som vyštudoval
tiež v Bratislave. S manželkou Máriou
žijeme spolu od roku 1970 a vychovali
sme dve deti. Dcéra Kornélia pracuje
na finančnom oddelení Zboru väzenskej a justičnej stráže. Syn Gejza po absolvovaní Právnickej fakulty UK v súčasnosti pracuje na Okresnej prokuratúre
v Leviciach ako prokurátor. Svoju odbornú
kariéru som začal v Nápravnovýchovnom
ústave MS v Želiezovciach, kde som pôsobil viac ako 28 rokov v rôznych vedúcich
funkciách, prevažne na ekonomickom úseku. Od roku 1999 som osem rokov pôsobil
ako primátor mesta. Tohto času úspešne
pripravujem výstavbu veterných elektrární
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V poradí treťou prioritou je dostavba
verejnej kanalizácie a intenzifikácia čistiarne
odpadových vôd. Kanalizáciu je potrebné
riešiť vo všetkých častiach mesta, teda aj
v mikulskej a svodovskej časti. Po realizácii
stavby sa vytvára možnosť plánovania a určenia priorít výstavby nových ciest a chodníkov, alebo ich rekonštrukcií.
Okrem týchto priorít považujem za dôležité,
aby rozvojový program nového volebného
obdobia bol prijatý a uskutočnený v kontinuálnom duchu a v znamení spoločných
myšlienok v súlade s koncepciou rozvoja

mesta. Je samozrejmosťou, že chcem dostať
do programu také projekty, ktoré sú hotové
a dôležité pre mesto, napríklad:
– osvetlenie verejných priestorov CMZ,
– rekonštrukcia a modernizácia ZŠ na Komenského ul.,
– modernizácia Domu kultúry,
– projekt zazelenenia verejných priestorov,
– výstavba domu smútku vo Svodove
a mám riešenie aj na kaštieľ Esterházyovcov.
Ďalej v súlade so závermi EÚ na programové obdobie 2007–2013 od roku 2011 budú
predkladané projekty podľa operatívneho

programu mesta na základe aktuálnych projektových výziev.
Želiezovce veľmi potrebujú, aby sa pohli
z miesta. Žijem tu, rád sa pohybujem
medzi ľuďmi a poznám ich očakávania.
Dokázal som, že sa roboty nebojím a ak
dostanem dôveru, budem sa ju snažiť
oplatiť, ako najlepšie viem. V tejto snahe
budem vytrvalý a využijem rozsiahlu sieť
svojich kontaktov.
Vážení občania, širšie Vás oboznámim s mojimi predstavami v Programe v znamení
rozvoja mesta.

Nagyová Eva

kríze plnia len peňaženky
vybraných podnikateľov a
poslancov, a mesto nikdy
nemá dostatok peňazí.
Môžem však spomenúť
svoje predstavy o lepšom
fungovaní mesta.
Možno ich nespomeniem
presne v tom poradí,
ako sú dôležité. Určite
by som zviditeľnila pre
verejnosť tok peňazí v
meste, poukázala by som
na to, kde putujú naše peniaze, ktoré mestu
odvádzame formou rôznych daní. Či sa s
nimi zaobchádza efektívne. Momentálne v
tomto smere poznáme len polopravdy alebo
nepodstatné informácie. Niektoré veci akoby boli utajené. Z akého dôvodu? Tam kde
by sa dalo šetriť sa nešetrí, a kde by financie
boli potrebné sa už neujdú.

Hoci mám konkrétnu stratégiu a plány, kde
treba šetriť, nebudem predbiehať. Mám tú
nevýhodu, ako väčšina obyvateľov mesta,
nepoznám finančnú situáciu mestskej pokladnice. Budem hľadať možnosti, odkiaľ
by mesto získalo financie nielen na to najnutnejšie, ale aby sme zmenu pocítili aj my,
obyčajní občania mesta.
Aby sme mohli byť znovu hrdí na to, že tu
bývame, pracujeme, žijeme.
Aby sa naše deti mali kde hrať.
Aby sme mali park krásny a bezpečný, ako
voľakedy.
Aby náš kaštieľ mohli vidieť aj naše vnúčence.
Aby sme sa mohli znovu so svojimi blízkymi tešiť rôznym podujatiam na amfiteátri.
Teraz už poznáte moje vízie, a je na Vás,
či zostanú len víziami, alebo sa naplnia.
Vráťme nášmu mestu život! Ďakujem za Váš
čas, ktorý ste venovali mojim myšlienkam.

Mgr. Vojtech Tomašovič

k multifunkčnému ihrisku.
Váhou svojho poslaneckého hlasu som podporil
aj iné, mestu prospešné
aktivity.
Samozrejme,
nesúhlasil som ako poslanec so všetkým, ale
nie vždy sa vie človek
odosobniť a správne
rozhodnúť.
Dnes prežívame ťažké obdobie a problémy v meste trápia aj
mňa. Rád by som sa ako primátor podieľal na
ich riešení. K tomu by som chcel využiť svoje
dlhoročné skúsenosti z riadiacej a poslaneckej
práce.
Chcem dobre vychádzať a spolupracovať so
všetkými obyvateľmi mesta bez ohľadu na národnostnú, politickú a náboženskú príslušnosť.
Budem sa snažiť, aby môj program bol prínosom pre mesto a občanov, bol realizovateľný a
kontrolovateľný. Budem sa zasadzovať o to, aby
ľudia pracujúci na mestskej úrovni robili tak,
aby to pomáhalo rozvoju tohto mesta. Dovoľte
mi bližšie Vás oboznámiť s ďalšími predstavami
o práci, smerovaní a úlohách, ktoré by som
chcel realizovať.
Oblasť zamestnanosti:
- podporovať a vytvárať vhodné podmienky

pre podnikanie a získanie aspoň dvoch firiem
k podpore rozvoja zamestnanosti
- pokračovať s budovaním priemyselného
parku
Oblasť školstva, zdravotníctva, kultúry, športu a
majetku mesta
- začať s údržbou školských a mestských objektov
- postupne zabezpečovať modernizáciu školských areálov, napríklad vybudovaním detského ihriska v priestoroch centra voľného času
- konečne doriešiť otázku, čo bude s kaštieľom,
ponúknuť niekoľko alternatív a v referende
rozhodnúť
- zabezpečiť modernizáciu ZŠ s vyučovacím
jazykom maďarským
- podporovať činnosť mestského športového
klubu
- pripraviť projektovú dokumentáciu pre vybudovanie viacúčelovej športovej haly
- podporiť rozvoj turistiky a ubytovacích kapacít, v nadväznosti na možnosti mesta
- naďalej podporovať družobnú spoluprácu
- prehodnotiť úverové možnosti a zadlžovanie
mesta
Oblasť starostlivosti o občanov
- výstavba alebo zriadenie penziónu pre starých ľudí
- podpora skvalitnenia pohrebných služieb
– modernizácia domov smútku v Želiezov-

Som jedna z Vás, som Želiezovčanka. Mám 38 rokov, som vydatá a
mám dve deti. Dlhodobo pracujem
pre Prvú stavebnú sporiteľňu a.s. Každodenne sa stretávam s potrebami
ľudí, ktoré sa snažím riešiť. Nie všetky
potreby či túžby sa dajú splniť ihneď,
napriek tomu spolu riešenie vždy
nájdeme.
Kandidujem na post primátora z
toho dôvodu, že sa už neviem nečinne pozerať na to, ako oproti okolitým
mestám, ba dokonca dedinám, naše mesto
zaostáva. Svoju kandidatúru beriem ako
šancu zmeniť vývoj mesta k lepšiemu.
A teraz by som Vám mohla začať sľubovať, ako je to zvykom. Neurobím to. Prečo?
Sľuby sa sľubovali aj pred štyrmi, aj pred
ôsmimi rokmi, a koľko z nich sa splnilo?
Niekedy mám pocit, že sa napriek svetovej

V Želiezovciach žijem od roku 1976 a
môžem povedať, že môj súkromný a pracovný život je úzko spojený s týmto mestom.
Narodil som sa v roku 1954 v meste
Topoľčany, vyrastal som v dedinke Lužany.
Po ukončení ZŠ som študoval na Strednej
ekonomickej škole a potom na Pedagogickej
fakulte v Nitre. Pracovať som začal ako učiteľ
na ZŠ v Želiezovciach, kde pracujem aj v súčasnosti. Pôsobil som ako skupinový vedúci,
učiteľ a teraz zástupca riaditeľa. Patrím k manažérskym typom, preto v práci riadim okrem
pedagogickej aj ekonomickú oblasť. Že sa mi
práca darí, to dokazuje, že naša škola neustále
napreduje.
Manželka Judita, za slobodna Bugárová, je
rodená Želiezovčanka – pracuje ako zdravotná
sestra v endokrinologickej ambulancii. Syn Peter je štátnym zamestnancom, dcéra Petra je na
materskej dovolenke.
Za svoj domov som si vybral Želiezovce,
natrvalo sa tu usadil, čím som si k mestu a
okoliu vytvoril vzťah. Už aj v minulosti som sa
podieľal na jeho budovaní. Dôkazom toho sú
aj moje poslanecké úspechy v tomto volebnom
období. Spomeniem aspoň tie najväčšie: informačné tabule v meste; multifunkčné ihrisko;
autobusový prístrešok v časti Karolina; projekt
na rekonštrukciu našej základnej školy; tribúna
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ciach a vo Svodove
- pomoc sociálne slabším rodinám a postihnutým občanom
- pokračovanie v budovaní ďalších bytov a
rozvoj infraštruktúry
- úprava miestnych komunikácií
- podpora opatrovateľskej starostlivosti
- podpora a skvalitnenie mestskej dopravy

a lepšie zabezpečenie dopravného spojenia pre
občanov z jednotlivých častí Želiezoviec
- skvalitnenie poskytovania poštových služieb,
hlavne ich rozšírenie
- dôslednejšia prevencia proti drogám a efektívnejšia práca mestskej polície
Oblasť životného prostredia
- realizácia biologickej skládky a spracovávanie

odpadov
- sledovanie a zapájanie sa do projektov EÚ
- vybudovanie kanalizácie v meste a aj vo
Svodove
- skvalitnenie čistoty a údržby v okrajových
častiach mesta, efektívnejšie kosenie
Kontakty: 0903 408 128,
vojtechtomasovic@centrum.sk

Ing. Ladislav Vékony

krízový manažment na
Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
Popri zamestnaní a rodinných povinnostiach sa aktívne zapájam do činnosti
Občianskeho združenia
Svodov.
Za jednu z veľmi podstatných priorít budúceho volebného obdobia
považujem vybudovanie
nového domu smútku vo Svodove, ktorého realizácia sa v tomto volebnom období
napriek všetkým snahám a okolnostiam
nepodarila uskutočniť. Mojimi ďalšími prioritami v budúcom volebnom období je zlepšovanie kvality mestských komunikácií, ciest
a chodníkov, s tým súvisiace vypracovanie
koncepcie parkovania v meste a samozrejme i jej realizácia, dobudovanie kanalizácie

v meste i rozšírenie bezpečnostného monitorovacieho systému do ďalších častí mesta.
Dôležité pre mňa je aj podporovanie rozvoja
podnikateľskej sféry a služieb a tiež podpora
činnosti všetkých organizácií tretieho sektora pôsobiacich v meste. Veľký zreteľ by som
kládol i na dôsledné využívanie možností
čerpania fondov EÚ.
Mojím cieľom je plnohodnotne a na
patričnej úrovni reprezentovať občanov
mesta Želiezovce, aktívne počúvať ich
podnety, námety, požiadavky i sťažnosti,
porozumieť im a následne ich premietať do
lepšieho a efektívnejšieho vedenia tohto
mesta. Mesto tvoria ľudia. Jednoduchí
a obyčajní. Chcem byť i naďalej jedným
z nich a moc vyplývajúcu z úradu primátora chcem využiť v silu robiť veci lepšie
a zodpovednejšie.
Kontakt: vekonyladislav@gmail.com

Narodil som sa 24. 10. 1958 vo
Svodove v poľnohospodárskej rodine.
Vyrastal som v obci Mikula a od roku
1990 žijem so svojou manželkou Jaroslavou a synmi Petrom a Tomášom
v rodinnom dome vo Svodove.
Po ukončení ZDŠ v Želiezovciach
som absolvoval POU v Zlatých Moravciach a dva roky nadstavbového štúdia
odboru mechanizátor na SPTŠ v Bernolákove. Po maturite v roku 1979
som nastúpil na ZVS a po jej ukončení som
začal pracovať v JRD Pohronie Želiezovce
ako vedúci závlahovej čaty. Od roku 1984 až
do dnešného dňa som v služobnom pomere
ako príslušník ZVJS v Ústave na výkon trestu
odňatia slobody Želiezovce. Tu som prešiel
viacerými výkonnými a riadiacimi funkciami. V roku 2004 som ukončil štúdium
riadenia v poľnohospodárstve v špecializácii

Novembrové zamyslenie
Pravda, ako v tom mysterióznom seriáli, sa skrýva vždy niekde
tam medzi... Nik nie je len na tej či onej strane, ale niekde tam
medzi. Tak dajako je to asi aj v našej miestnej politike. Neprihováram sa zásadne sem, ale ani tam. Skúsme všetci zostať viac-menej i nad vecou. Povedalo a najmä napísalo sa toho už viac
ako dosť. Je čas rekapitulovať.
V ostatnom čase počuť až neslýchanú kritiku na rekonštrukciu
Mierovej ulice. Vraj prečo teraz, prečo nie po etapách, vraj je to
len predvolebný ťah, vraj sa na tom len nabaľujú firmy, vraj inak
to treba, vraj sa to nestihne...
Nechápem. Ja vidím azda niečo iné a najmä inak. Pre mňa je
radosť, keď vidím, že sa konečne upraví priestor pred Obchodným domom, že sa zľudští parkovisko pri bývalom hoteli, že
vjazd na trhovisko bude taký, aký má byť, že sa už nebudem
musieť hanbiť za vjazd pri Dome služieb – budove v správe
mesta, s ktorej zatepľovaním sa práve začalo. Napĺňa ma spokojnosť, keď konečne vidím riešenie cyklotrasy cez prieťah
hlavnou ulicou a tým i zásadné zvýšenie bezpečnosti, rekonštrukciu slovenskej ZŠ...
Všetko spomenuté by som si bol vedel predstaviť aj skôr. Ale
azda bolo potrebné najprv stabilizovať financie a vysporiadať sa
čiastočne s krízou. Ale veď aj ostatné obce a mestá to spúšťajú
(z dôvodu prekliatej vysokej politiky) až teraz.
Len trochu, len tak mierne zabrzdime kritikou... Toto zastupiteľstvo a tento primátor robili a dosiahli len to, čo daná doba a
situácia dovoľovali. A to vravím práve ja, azda najčastejší kritik
súčasných vecí verejných v našom meste. Nemaľujme v predvolebnom čase všetko len čierno–bielo. Veci sú asi zložitejšie...
Nie, nemáme sa za čo hanbiť...
Pavel Polka, poslanec MsZ v Želiezovciach

Kaviareň v múzeu

Na netradičnom mieste sa konala 61. literárna kaviareň Mestskej
knižnice v Želiezovciach dňa 13. októbra 2010. Témou bolo naše mestské múzeum a hosťom odborná pracovníčka Tekovského múzea v
Leviciach Mgr. Margaréta Pölhös a netradičným ale logickým miestom
konania Soví dom – presnejšie vstupná miestnosť Mestského múzea a
pamätnej izby Franza Schuberta v Želiezovciach. Za pomoci pripravenej projekcie sa prítomní mali možnosť oboznámiť s tým, čo predchádzalo otvorenie múzea. Súčasťou rozprávania bol exkurz do histórie
archeologických výskumov v tomto regióne, v ktorej významnú úlohu
zohrala posledná majiteľka želiezovského panstva a kaštieľa – gróa
Ernestína Coudenhove.
Postupne sa rozprávanie prenieslo do súčasnosti, alebo – lepšie povedané, do čerstvej minulosti.
Pred rokom sa začala rekonštrukcia Sovieho domu a zároveň realizácia snov niekoľkých ľudí
– zriadenia mestského múzea.
Margaréta Pölhös rozprávala
o postupe prác, východiskových súkromných zbierkach,
zapožičaní ďalších predmetov
zo Slovenského národného
múzea i Tekovského múzea,
príprave grafických materiálov...
Opäť však podotkla, že to
všetko bol len začiatok. Na to,
aby múzeum naozaj plnilo svoj účel, je potrebné vykonať ešte mnoho
práce, pokračovať vo vyhľadávaní národopisných predmetov, aby požičané boli postupne nahrádzané vlastnou zbierkou, spracúvať miestnu
históriu a začať pripravovať podujatia...
Na záver sa prítomným prihovoril Pavel Polka, ktorý podotkol, že
múzeum už aj v tejto podobe možno označiť za úspech, o čom svedčí kniha návštev s podpismi návštevníkov z rôznych kútov Európy i
vzdialenejšieho sveta.
(šh)

10

november 2010

Želiezovský spravodajca
V rámci projektu Rozvoj
podnikateľskej infraštruktúry
miest Želiezovce a Isaszeg,
na ktorý získali partneri 273
837 eur, sa v polovici októbra zateplením objektu začala
rekonštrukcia Domu služieb
v Želiezovciach. V rámci
projektu, kde naše mesto je
vedúcim partnerom, sa má
posilniť podnikateľská oblasť a
spolupráca dvoch miest, avšak
jeho dôležitou súčasťou je aj
rekonštrukcia Domu služieb.
Foto: (šh)

Seniori slávili

Dňa 21. októbra patril Dom kultúry našim seniorom. Miestna organizácia
Jednoty dôchodcov Slovenska pripravila k mesiacu úcty k starším podujatie s pohostením. V kultúrnom programe vystúpili recitátorky Nikoleta Petrovicsová a
Júlia Macáková a z členiek organizácie zložený ženský spevácky zbor Fialka, ktorý
nedávno získal diplom na okresnej súťaži speváckych zborov v Leviciach. Na podujatí sa zúčastnili: predsedníčka okresnej organizácie JDS Helena Kalmanová, primátor mesta Pavel Bakonyi, viceprimátorka Katarína Mocsyová a poslanec MsZ
Pavel Polka, ktorí našim seniorom prejavili úctu v mene mesta a zablahoželali 57
jubilantom.
(šh)

Kto neprišiel, môže
ľutovať...
Nevšedné a prekrásne podujatie uskutočnila
Mestská knižnica v Želiezovciach, ako svoju 62. literárnu kaviareň. V rámci poskytnutého grantu od
MK SR bola hosťom sobotného odpoludnia poetka
Judita Kaššovicová, ktorá kreatívne predstavila svoje
zhudobnené „Šamorínske verše“. Spoluúčinkujúca
kapela Juraja Turteva v zložení Andor a Kristián
Buják, Miloš Železňák so speváčkou Brigitou Vanya
prítomným pripravili citlivú kompozíciu hudby,
spevu a recitácie na vysokej profesionálnej úrovni.
Verše, ktoré boli spievané a prednesené v jazyku
slovenskom i maďarskom hovoria o kráse prírody,
láske, súzvuku, medziľudských vzťahoch – o živote samom. Juraj Turtev a jeho hudobníci hrajúci
na rôznych hudobných nástrojoch (gajdy, fúkacie
i strunové nástroje), vytvorili v toto popoludnie
v sále jedinečnú atmosféru, vyčarili úsmevy na tvárach prítomných poslucháčov. Spontánny standing
ovation na záver bol milou odmenou účinkujúcim.
Skutočne, kto neprišiel, môže len a len ľutovať! Poďakovanie patrí aj A. Juhászovi z Domu kultúry za
poskytnutý priestor a technické vybavenie.
M. Dávidová

Pomyslená reportáž o predvolebnom mítingu, alebo posledná borba vzplála
Miesto: Kultúrny dom Železovecka, streda, 10.
11. 2010, 20:01 hod. Dav pripomínajúci sardinky v konzerve so slzami v očiach, s otvorenými ústami a s nastrčenými ušami sleduje
každý pohyb nadšeného kandidáta na primátora Eugena Železoveckého. Ticho pred
búrkou narúša len nervózne škŕkanie v žalúdku jeho manželky Lujzy. Dav so súcitom
vzdychne. Eugen veľkým nádychom naplní
svoje pľúca a začne otváraciu reč kampane.
Vážení spoluobčania, veľactení Železomešťania, drahí priatelia, milá Lujza!
Dnešný deň sa zapíše červeným písmenom, lebo na nezadĺženom nebi nášho mesta
konečne zažiarlia zo dňa na deň silnejšia žiara nádeje, aby o siedmej hodine rannej 27.novembembra udrela ako blesk do vlniaceho
sa močiara skleslosti a razila cestu cestnému
valcu rozvoja. (Búrlivý potlesk.)
Bratia!
Nádej, tento hrmiaci valec ciest, nechajúc
stranou všetku skromnosť, som ja. Ja, Eugen
Železovecký, milovaný manžel, otec, starý
otec, obdivovaný vodca, nezištný priateľ,
dobrý sused a jediný kandidát na primátora,
schopný samostatne presadiť zmeny. (Hlušiaci
potlesk.)
Drahí v boji zocelení priatelia, milovaná
Lujza!
Poviem úprimne. Stačilo nám experimentov vyprázdňujúcich vrecká daňových poplatníkov, demoralizovania nášho milovaného
mesta. Stačilo všetkého! (Dav píska ako zadok
gumeného koníka.)
Milí prívrženci!
Udreli piesočné hodiny starobylej železo-

veckej veže. Nastal čas na prevratné zmeny.
Tých, ktorí to nechápu, zmetie svetlý vietor
zmien na smetisko dejín. Rúčka tejto metly
je v rákách mojej Lujzy. (Rytmický, dupotom
sprevádzaný potlesk. Sem-tam výkriky: Lujza,
ty blonďavé tornádo!)
Spoluobčania hľadajúci koniec tunela!
Lujza, ty drahá!
Nezúfajte, existuje riešenie. Poznám tajomstvo otvorenia zámku riešenia. Kľúčom je,
že ma musíte voliť. Ak vyhrám, zoberiem na
svoje široké plecia vaše nespočetné problémy
a eins–zwei ich vyriešim. (Burácajúce: Eugen,
do toho, Eugen, do toho!)
Bratia!
Ja, Eugen Železovecký, nie som mužom
sľubov. Jedno však môžem sľúbiť, a to, že
prvý rok zmien bude sprevádzaný plačom,
nariekaním a škrípaním zubov. Druhý bude
rokom mierneho vzostupu, tretí pozvoľného
rozrastania. Vo štvrtom roku nám sem vpadne mliekom a maslom ovplývajúci Kanaán.
(Neutíchajúce: Eugena na radnicu!, Eugena
na radnicu!)
Veľavážení občania Železovecka! Lujza, ty
drahá!
Je namieste otázka neveriacich či podlých
neprajníkov: ako sa dajú tieto sľuby hraničiace so zázrakom naplniť? Odpoveď je jednoduchá ako facka. Všetci, opakujem, všetci
zakrúžkujte moje meno a 12 kandidátov na
poslancov s priezviskom Železovecký. I keď
je hlasovanie tajné, pri 100 %-nom víťazstve
do konca vekov zruším miestne dane. (Fíha!
– vykríkne dav a začne tancovať od radosti.)
Priatelia!

Vedenie Železovecka bude 5-členné. Ja
budem primátor, Lujza viceprimátorka, Julo
bude prednosta, Otto pokladník a Justícia,
trojnásobne hendikepovaná – slepá, hluchá
a penziovaná predstaviteľka miestneho práva a moja svokra bude vrchným revizorom.
Samo, správca siete a môj svokor bude jediným zamestnancom radnice. Zadarmo!
S týmto, aj na Nobelovu cenu oprávnene ašpirujúcim riešením s rýchlosťou letnej prehánky
zanikne v meste doba plytvania, nezhôd
a tajnej miestnosti. (Burácajúci: Máš pravdu,
čo piješ, Eugen?)
Bratia!
Nezabúdajte, posledná borba vzplála! Treba
byť pri tom! (Ohromujúce: To je ono, to je ono,
Eugen, si kráľ! V sprievode triumfálnej piesne
dav vztýčil na kultúrny dom červenú zástavu.)
Policajná správa:
Železovecký 112 Rambo, strážnik pokoja,
hlásim, že kandidáta na primátora Eugena
Železoveckého, rodeného Ferruma, po jeho
ohromujúcej predvolebnej reči dvaja ošetrovatelia vytiahli z velebiaceho davu, spievajúceho revolučné piesne, a priviezli ho späť
do psychiatrickej liečebne. K inej udalosti,
narúšajúcej pokoj nášho mestečka, nedošlo
a do momentu, keď oslavujúci dav zisti, že
Eugen zmizol ako gáfor, ani nedôjde. Ostatné
na strážnici.
Milí čitatelia!
Už som uveril, že tu a teraz bude koho
voliť. Mýlil som sa. Zdanie klame. A nie prvýkrát. Kde je červená? Tu je červená. Kde
je červená? Tu je červená. 27. novembra sa
ukáže a tak je to dobre...
Dede Adams

november 2010

Želiezovský spravodajca

11

Želiezovské spomienky
Pamätný pomník v Mikule jeho vznik a záhadne zmiznutie.
Bolo to pred II. svetovou vojnou. Len niekoľko
mesiacov po zmene hraníc, ktorá sa udiala v roku
1938, sa pred kostolom reformovanej cirkvi v Mikule začali prípravy aj konkrétne práce na osadení
pamätníka pripomínajúceho túto udalosť.
Totiž presne 8. novembra 1938 Mikula a celý
náš región prešli pod správu Maďarských vojsk. V
priebehu tohto dňa došlo k relatívne pokojnému
prevzatiu moci. Na hlavnej štátnej ceste obyvatelia
postavili vítaciu slávobránu pre „vitézov“, v oknách
sa objavili vlajky a osmelení obyvatelia poobede už
vyšli do ulíc.
Po polroku sa práve túto udalosť chystali
obyvatelia Mikuly si pripomenúť osadením a
slávnostným odhalením kamenného pomníka.
Obec zo zbierky dala najprv pomník vyhotoviť
a následne sa do kameňa vytesal text. Na hornej

časti bola zobrazená zástava a veniec, pod ním
slová modlitby. Nasledoval krátky text s dátumom
a plus jeden žalm z biblie. Umiestnenie pomníka
sa dohodlo pred kostol reformovanej cirkvi, oproti
vstupnej bráne. Neďaleko rodinného domu Istvána Berku, či Tőkeovcov.
Za prítomnosti duchovných oboch konfesií
zo Želiezoviec a mužského spevokolu prebehla
slávnosť za hojnej účasti miestnych obyvateľov...
Mikula začala ďalej žiť svojim každodenným životom.
Rozruch a napätie do obce prišlo až koncom
roka 1944. Dedina bola zrazu plná vojenskej techniky a oddielov maďarskej armády... Od decembra
až do marca tu boli aj početné jednotky Wehrmachtu. 25. marec 1945 bol zlomový. Nemecké
jednotky v zhone opúšťajú Mikulu aj Želiezovce
a sú nútení ustupovať až po Berlín. Zostali tu
po nich ruiny domov, škody na majetku, ale i
na životoch.
Spomínaný kamenný pomník bol vraj
len mierne oškretý, ale boje prežil bez väčšej
ujmy. V apríli a máji sa politická situácia opäť
menila a menili sa aj hranice. Bolo potrebné
vo veci pamätníka dačo konať... Udalosti
však zostali v šere povojnových hektických
udalostí. Prišiel rok 1948 a komunistický prevrat, došlo k výmene obyvateľstva, začala sa
kolektivizácia... V krátkom čase príliš mnoho
nespravodlivosti. Pochybenia boli na oboch
stranách a dochádzalo k mnohým bolestným
porušeniam občianskej slobody.
Pamätný pomník zo dňa na deň zmizol
a dodnes ho niet. Čiastočne sa vytratil aj z pamäti ľudí. Prišli iné starosti a radosti, diali sa
rôzne veci. Jeden zo zhotoviteľov bývalej slávobrány zomiera vo väzení v Leopoldove, syn
krčmára ide tiež, vraj za protištátnu činnosť,
za mreže. Mikula sa zmenila. Len starší ľudia
si občas zaspomínajú...
Asi pred mesiacom sa mi do rúk dostala malá
fotografia a po dvoch troch rozhovoroch s
Na mieste pred kostolom, kde na snímke stojí Štefan hádam najstaršou obyvateľkou Mikuly som
Molnár, stál kedysi pomník.
dospel k záveru...

Valika Zimányiová pred pamätníkom
Na snímke, z ktorej sa na nás usmieva malé dievčatko (Valika Zimányiová, neskôr Virágová), je
viditeľný už zabudnutý Mikulský pamätník. Stál
presne pred budovou kostola, pred vstupnou
bránou naproti veži. Bol ohradený štyrmi kolmi s
drôteným pletivom.
Jednej aprílovej noci v roku 1945 traja Mikulčania pamätník čakanmi a lopatami uvoľnili, naložili
na voz a v tichosti ho prepravili len niekoľko desiatok metrov do záhrady jedného Mikulčana a ešte v
tú noc pamätník uložili do vykopanej jamy. Zhodou
okolností, až pri ukladaní do zeme kameň nešťastne
praskol. Možno povedať, že symbolicky sa niečo
zlomilo a skončila sa jedna historická etapa.
Kamenný pomník tam leží dodnes. Zatiaľ
nech je viditeľný len na malej amatérskej fotografii, ktorú toho času zhotovil vtedy mladý Mikulčan
István Kovács. Váham napísať v čej záhrade je táto
nevšedná pamiatka toho obdobia a možno o nej
ani nevie...
Pavel Polka

Po gaštanoch prišlo na rad šúpolie

V Mestskej knižnici sa 21. októbra vyrábali bábiky. Strihalo,
lepilo, viazalo sa... A to všetko len niekoľko mamičiek so svojimi
ratolesťami. „Tu vidíte výstavku postavičiek a zvieratiek z gaštanov.
To sme robili minulý mesiac.
Gaštany už vyschli, prišiel
čas zberu kukurice. Pracujeme s aktuálnym prírodným
materiálom. Deti sa pri tom
nielen zabavia, ale zároveň
sa priučia tradíciám, nadobúdajú vzťah k prírodným
produktom.“ – povedala
nám Alexandra Jurčeková,
šéa Baba-mama klubu.
Ako bolo vidno, deti boli naozaj zaujaté prácou, spolu so svojimi
mamičkami. Len v jednom nebola zhoda – podľa niektorých pracovali mamičky a deti im pomáhali, podľa iných to bolo naopak.
Pravda bude asi niekde uprostred...
(šh)

Darcovia krvi mali 11. októbra v malej sále Domu kultúry možnosť
prispieť k záchrane zdravia a životov druhých. Ako nám povedali pracovníci hematologicko-transfúzneho pracoviska v Leviciach, účasť nie
je veľká, čo je však spôsobené najmä tým, že akcia bola zorganizovaná
trochu narýchlo. Potešiteľná bola účasť jednej triedy Gymnázia v Želiezovciach, z ktorej väčšinu tvorili prvodarcovia.
(šh)
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Ondrej Csudai (nar. Želiezovce, 20. 6. 1934)
Mimoriadne tvrdý, rýchly ľavý obranca (občas
ľavý záložník), protihráčov parádne oberal o lopty
a neraz centroval ako ľavý krídelník. Gól však
nikdy nedosiahol. Bojoval sebavedome, rázne
a s nasadením, ale nikdy nie podlo. Nikdy nebol
vylúčený. Narodil sa vo vtedy dvaapoltisícových
Želiezovciach. Rodičovský dom mal výhľad na
Hron a Ondro už ako 5-ročný sa na blízkom ihrisku zoznamoval s tajomstvami futbalu. Najčastejšie
hrával s Gabom Bukovinszkým, Lalim Villásim
a Lalim Túróczim. Po ukončení 8-ročnej školy sa
stal učňom v železiarstve, potom dva roky navštevoval obchodnú školu. Učňovka udržiavala vzťahy
s podobnou inštitúciou v Jihlave a futbalové
mužstvá dvoch škôl sa pravidelne stretávali. Ako
16-ročný sa stal registrovaným hráčom, objavil ho
doktor Czirok na jednom zo športových dní. O tri
roky neskôr už bol váženým členom družstva
dospelých. Jeho trénerom bol známy Alexander
Németh. „Bolo to prekrásne obdobie môjho života.
Účinkoval som v divízii proti družstvám ako Štúrovo, Levice, Komárno, Nové Zámky či Partizánske“–
medituje o minulosti. Vojenskú službu absolvoval

v Strašiciach pri Plzni. Cez sito futbalových talennapraviteľné chyby, dostali sme takmer tucet gólov.“
tov prešiel bez problémov a účinkoval v tamojšej
V civilnom živote pracoval v Technokove, potom
Dukle v I. A triede. Počas 24 mesiacov nevynechal
po dobu 35 rokov ako vedúci úseku, neskôr celého
ani jeden zápas. Po návrate domov hrával vo
obchodného domu v Želiezovciach. Veľkú časť
svojom rodisku spolu so Sasvárym, Mezőlakym,
svojho času trávi v záhrade a čítaním. V televízii
Öcsim Nagyom, Štugelom, Haulíkom. Dvakrát
si pozrie najmä zápasy španielskej ligy. Z dvoch
dostal príležitosť aj ako člen výberu Nitrianskeho
vnukov jeden hráva vo Farnej. „V našich časoch
kraja. „Pre zranenie som bol donútený
vypýtať si striedanie len raz. Nedávno
pri dôkladnej lekárskej kontrole vysvitlo, že zranenie, získané v zápase proti
Komjaticiam pred 5 desaťročiami nebolo úplne vyliečené.“ Rušnú kariéru
ukončil v r. 1960, na čo si spomína
takto: „Vtedy som sa zoznámil s neskoršou manželkou Zuzanou a láska
prevalcovala futbal. S ťažkým srdcom,
ale zavesil som kopačky na klinec. Želiezovské družstvo v r. 1955 (4. zľava)
Mnoho zaujímavých historiek však
nikdy nebola narušená súhra v rámci mužstva, viac
naďalej mám v čerstvej mysli. Na niekoľkotýždňové
sme si navzájom ctili svoje schopnosti. Diváci nás
vojenské cvičenie som nastúpil v Leviciach. Tri dni
hnali a my sme bojovali aj v prípravných zápasoch
po nástupe sme hrali derby. Na vojenskom útvare
s takým nasadením, že sme súperom naháňali
rýchlo zbadali, že patrím ku kľúčovým hráčom Žestrach,“ spomína si pred svojím domom pri rozliezovčanov, a tak zubami–
lúčke.
(ág)
nechtami sa snažili prekaziť
moje nedeľné účinkovanie.
Členovi vedenia Jánovi BoFUTBAL
ďovi sa na poslednú chvíľu
podarilo vybaviť pre mňa
V. LIGA – DOSPELI - VÝCHOD
opušťák. Napokon sme nad
Marcelová – Želiezovce 3:3 (3:0) S. Rotík,
Levicami vyhrali 2:1. Vždy
Sál, Ujváry
mi naskočí husia koža, keď
Želiezovce – H. Vrbica 5:0 (2:0) Rotík T.,
si spomeniem na zdrvujúcu
Kokoška 2, Sál, Herceg
prehru so Zlatými MoravcaZemné – Želiezovce 2:2 (1:1) Czíria, Kokoška
mi. I keď sme urobili všetko
Želiezovce – Chotín 8:0 (3:0) S. Rotík 3,Sál
Po zápase so starými pánmi Vasasu, druhá plovica 50. rokov (8. zľava)
preto, aby sme nerobili ne-

Úspešný rok športových rybárov!
Dňa 9. októbra sa na rieke Hron v Želiezovciach uskutočnil 15. ročník pretekov v love rýb
udicou na plávanú o Putovný pohár MO SRZ.
Medzinárodných pretekov
sa zúčastnilo 23 dvojčlenných
družstiev, okrem domácich aj
z Maďarska a zo Srbska. Putovný pohár získalo družstvo
TUBERTINY Komárno A
(Jozef Bartal, Peter Šejirman),
na 2. mieste skončilo družstvo
MsO Levice (Marcel Beňo,
Tomáš Mindák), 3. miesto získalo družstvo TIMAR Šurany
B (Peter Krajčovič, Sándor
Sági).
V kategórii jednotlivcov vynikol domáci
Zoltán Mészáros – víťaz sektora A, ktorý ulovil
23,140 kg rýb. Víťazom sektora B sa stal súťažiaci družstva SENSAS Považská Bystrica Ľubomír Krupička s úlovkom 21,720 kg. Celkovo sa
počas pretekov ulovilo rekordných 303,820 kg
rýb.

V roku 2010 pretekári, ktorí reprezentujú
MO SRZ Želiezovce, získali významné úspechy:
Martin Forbak - člen
prvoligového družstva
v LRÚ prívlač, člen reprezentačného družstva SR
na Majstrovstvách sveta
v Chorvátsku, sa stal majstrom sveta v družstvách
a medzi jednotlivcami sa
umiestnil na 4. mieste. Na
Majstrovstvách Slovenska v Kysuckom Novom
Meste na rok 2010 sa
umiestnil na druhom mieste.
Ján Dulai - člen druholigového družstva
v LRÚ plávaná medzi jednotlivcami získal na
Majstrovstvách Slovenska v Nitre 3. miesto.
Všetkým pretekárom k dosiahnutým výsledkom blahoželá výbor MO SRZ Želiezovce!
(MO SRZ)

2, Lauko, Herceg, Czíria
Čaka – Želiezovce 1:0 (1:0)
IV. LIGA – STARŠI DORAST – JUHOVÝCHOD
Vrakúň – Želiezovce 2:5 (0:4) Dobias 2,
Varga, Duchoň, Neznanszki
Želiezovce – Šamorín 4:0 (2:0) Dobias,
Dobrovicky, Duchoň, S. Rotík
Orechová Pôtoň – Želiezovce 1:0 (0:0)
Želiezovce – Veľký Meder 6:0 (2:0) Dobias
3, S. Rotík, Bencsík, Dobrovicky
Kolárovo – Želiezovce 2:0 (2:0)
III. LIGA –STARŠI ŽIACI – JUH
N. Zámky B – Želiezovce 6:1 (3:0) Jamriška
Želiezovce – ČFK Nitra B 2:1 (1:1) Balázs,
M. Lakatos
Šurany – Želiezovce 2:0 (l:0)
Želiezovce – Šahy 1:0 (0:0) Klimaj
III. LIGA – MLADŠI ŽIACI – JUH
N. Zámky B – Želiezovce 5:2 (2:0) R. Sokol, Pastorok
Želiezovce – ČFK Nitra B 1:0 (1:0) Pálinkás
Šurany – Želiezovce 4:0 (1:0)
Želiezovce – Šahy 1:2 (1:2) Speková
nyf.
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Kronika - Krónika

Ul. SNP č. 2, 937 01 Želiezovce
vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž na predaj
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Želiezovce
na základe schváleného uznesenia MsZ č. 206/2010 zo dňa
28.10.2010
Budova (bývalého bytového podniku):
- administratívna budova súp.č.14 na parc. č. 205/2, sociálna budova a dielne súp. č. 1213 na parc. č. 205/3 ,
skladové priestory na parc č. 205/3, katastrálne územie
Želiezovce.
Pozemok:
evidované v katastri nehnuteľností Správy katastra
v Leviciach na LV č. 1 ako parc. č. 205/1, 205/2,
205/3, katastrálne územie Želiezovce.
parcela č. 205/1 – záhrada, výmera 1620 m2, parcela č. 205/2 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera
177 m2, parcela č. 205/3 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 658 m2.

Prišli na svet – Világra jöttek
21. 9. Marian Tomašovský (Želiezovce); 28. 9. Kristína Konopková
(Želiezovce); 1. 10. Tiffany Tamášová (Želiezovce); Marcela Lakatošová (Želiezovce); 10. 10. Viktória Horváthová (Želiezovce); 15.
10. Lukáš Gajdoš (Želiezovce); 20. 10. Samuel Remenár (Želiezovce)
Sľúbili si vernosť – Házasságot kötöttek
11. 9. Ivan Strohner (Handlová) - Jana Šefránková (Želiezovce); 25.
9. Peter Hégli (Želiezovce) – Monika Moháriová (Hronovce), Vladimír Žídek (Udiča) – Margaréta Bakonyiová (Želiezovce); 9. 10.
Georgios Georgiou (Grécko) – Monika Paálová (Želiezovce); 23.
10. Štefan Mikeš Kasmán (Želiezovce) – Mária Szabóová (Veľké
Ludince), Norbert Rák (Želiezovce) - Veronika Csomorová (Želiezovce)

Gratulujeme - Gratulálunk

Súťažné podmienky záujemcovia môžu zaobstarať na webovej stránke Mesta Želiezovce www.zeliezovce.sk a taktiež je
ich možné vyžiadať na adrese: Mestský úrad, ul. SNP č. 2,
937 01 Želiezovce.
Kontaktná osoba: Mgr. Alžbeta Kádasiová – prednostka, tel.:
036/7711087, fax: 036/7713004, e-mail: alzbeta.kadasiova@zeliezovce.sk
Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 19.11.2010 do
11,00 hodiny v súlade so súťažnými podmienkami.
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Karol Balesz 02. 11.
Ondrej Száraz 05. 11.
Peter Rusňák 05. 11.
Katarína Hegedüsová 13. 11.
Ľudovít Šereš 18. 11.
Jozef Dulai 20. 11.
Alžbeta Boženíková 23. 11.
Tibor Pásztor 29. 11.
Alexander Róža 30. 11.

Zöldségnap az iskolában

60
Marta Santová 02. 11.
Milan Nábočík 04. 11.
Eva Lacová 06. 11.
Jozef Kabátnik 08. 11.
Valéria Géczyová 10. 11.
Alžbeta Miklošová 15. 11.

Az iskolai étkezéssel kapcsolatos egészségtudatosság kérdésének az utóbbi időben nemcsak a táplálkozási szakértők fordítanak
komoly figyelmet, hanem immár maguk az iskolák is tesznek a
gyerekek egészségesebb táplálkozása érdekében. Lapunkban is
beszámoltunk különféle zselízi iskolai rendezvényekről, például
a zselízi gimnázium alma-napjáról, vagy az alapiskola zöldségnapjáról.
A magyar alapiskolában október közepén második alkalommal tartottak zöldségnapot – és úgy látszott, mindezt a tanulók
élénk érdeklődése és nagy tetszése fogadta. „Tetszett a gyerekeknek, a legnagyobb sikere a
sütőtöknek
volt, amelyből
70–80
kilogrammnyit
készítettünk”
– mondta el
Výboch Etelka,
az iskolai étkezde vezetője.
Hozzátette
hogy 10 fajta zöldség- és gyümölcssalátát készítettek ezen a napon, és
ugyancsak különlegességnek számított a zellersaláta. További
érdekességként elmondta, hogy az elkészítést az iskolai étkezde
alkalmazottai vállalták magukra, maga az igazgató is besegített
a saláták készítésében. A zöldségnaphoz szükséges alapanyagokat
Kiss Lajos biztosította.
(ik, foto: hg)

Božena Hajnovičová 16. 11.
Jozef Černák 20. 11.
Pavel Hrnčiar 30. 11.
70.
Ivan Modrovič 01. 11.
Mária Belušková 12. 11.
Ľudovít Varga 14. 11.
Zlatica Molnárová 14. 11.
Jozef Mlynárik 16. 11.
Katarína Vargová 18. 11.
80
Gejza Hikkel 05. 11.
Alžbeta Teleková 12. 11.
Ľudovít Varga 12. 11.
Dezider Drozdík 28. 11.
Judita Ladníková 29. 11.

Opustili nás – Elhunytak
4. 10. Ružena Vasarábová (Želiezovce, 56 r.); 18. 10. Michal Klimaj
(Želiezovce, 80 r.), Gizela Sokolová (Želiezovce, 89 r.), Ladislav
Molnár (Želiezovce, 59 r.); 25. 10. František Kociňák (Želiezovce,
64 r.); 29. 10. Mária Viglášová (Želiezovce, 73 r.); 4. 11. Csaba
Varga (Želiezovce, 70 r.); 6. 11. Ján Szlamka (Veľké Ludince, 87 r.)
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Rybárske a chovateľské potreby – Horgászati és kisállattartási szaküzlet

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
halálának 1. évfordulóján drága halottunkra,

Reménység Lajosra.

Szívünkben örökké őrizzük: felesége, lánya családjával

(10-18)

Tájékoztatjuk kedves vevőinket, hogy
idén is lesz karácsony
előtti élőhal-árusítás
december
(ponyt),
20-tól.

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni.
Nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagytam emlékem örökre,
Tudom, hogy sohase leszek elfelejtve.

(10-19)

Oznamujeme, že
aj v tomto roku sa
predaj
uskutoční
živých rýb (vianočné kapre) od 20.
decembra.

Richard Varga
Petőfiho 7., Želiezovce
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V rámci jesenného upratovania dňa 26. novembra 2010 (piatok) od 8.00
hod. bude v Želiezovciach prebiehať len zber starých elektrospotrebičov
Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste vyložili staré elektrospotrebiče
pred domy, alebo ku kontajnerovým stojiskám ráno a nie vo večerných
hodinách. Elektrospotrebiče musia byť celé v neporušenom stave. Zber
ostatného odpadu sa bude realizovať len do kontajnerov celoročne
MsÚ
umiestnených v blízkosti spoločnosti Eurospinn.

Očná optika OPTOSAN - Anežka Paláštiová - OPTOSAN optika

Ž a l ú z i e

• exteriérové
• medziokenné
• interiérové
▪ Protihmyzové sieťky
▪ Silikónové tesnenie okien a dverí
▪ Plastové zhrňovacie dvere

(04-43)

▪ Horizontálne a vertikálne látkové

LUNAP - NÉMETH 036/773 91 91 0905 42 00 44

Cena 9,95 €
BALL, J.: MATEMÁGIA.
Pútavé príbehy o matematike, ako fungujú veci okolo nás.

kniznicazeliezovce@kredit.sk

Cena 8,93 €
VARÁČKOVÁ,M. : ANJELI NOCI.
Bratislava, Motýľ 2010.
Tam, kde ide o záchranu milovaného človeka, nie je miesto na
kompromisy.

tel. 036/771 20 09

A Városi Könyvtár könyvkereskedésének
7711000) ajánlata:
(

Kníhkupectvo pri Mestskej knižnici
( 7711000) ponúka:
Cena 11,92 €
Murín,G.: BOSS VŠETKÝCH BOSSOV.
Bratislava, Marenčin 2010.
M.Černák, najobávanejší mafián na Slovensku, zrada najbližších.

Felújított helyiségeiben nyújtja szolgáltatásait:
– legmodernebb számítógépes látásvizsgálat ingyen, várakozás nélkül
– szemüvegkeretek széles választéka már 1 €-tól
– szemüvegek készítése saját keretbe is
– kontaktlencsék (színesek is) alkalmazása, ingyenes kipróbálás lehetősége
– szemüvegkeretek apróbb javítása megvárásra is
– szemüvegek és ékszerek ultrahangos tisztítása
Tešíme sa na Vašu návštevu! Örömmel várjuk vásárlóinkat!

Ára 4,28 €
MADÁCH KALENDÁRIUM 2011.
Pozsony, Madách 2010.
Kalendárium, eseménynaptár, életmód, kalandtúra és még sok
más értékes tudnivaló.
Roberts, N.: KARÁCSONYI BABAHÁZ. Ára 8,27 €
Budapest, Harlequin 2010.
Amikor egy hóviharban eltúnik egy kislány...
Brezina,T.: HAJRÁ LÁNYOK MÉG EGY GÓLT! Ára 7,60
Budapest, TK 2010.
Lányok összeállítanak egy csapatot,hogy végre visszavágjanak az
őket ugrató fiúknak.

(10-01)

Komenského 46, Želiezovce
(oproti Supermarketu – a szupermarkettel szemben)
V modernizovaných priestoroch ponúka svojim zákazníkom:
– najmodernejšie počítačové vyšetrenie zraku zdarma, bez čakania v ambulancii
– široký výber okuliarových rámov od 1 €
– zhotovenie okuliarov aj do vlastného rámu
– aplikácia kontaktných šošoviek, aj farebných, s možnosťou bezplatného
vyskúšania
– drobné opravy okuliarov na počkanie
– čistenie okuliarov a šperkov ultrazvukovým prístrojom
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Csudai András (szül.: 1934. VI. 20., Zselíz)
Kőkemény, gyors balhátvéd (néha balfedezet) volt,
pazarul szerelt, és nemegyszer balszélső-szerűen
adott be. Gólt viszont soha nem szerzett. Magabiztosan, erélyesen, lelkesen küzdött, de sohasem
alattomosan. A játékvezetők egyszer sem állították
ki. Az akkortájt mintegy két és félezer lakost számláló Zselízen látta meg a napvilágot. A szülői ház
a Garamra nézett, és Bandi már ötévesen a közeli
gyepen ismerkedett a foci rejtelmeivel. Legtöbb-

zenhat évesen lett igazolt labdarúgó, Czirok doktor vette neszét tehetségének egy sportnapon. Három évvel később már a felnőtt csapat megbecsült
tagjának érezhette magát. Edzője, a szigorúságáról
elhíresült Németh Sándor volt. „Életem csodálatos
korszaka volt ez. Végig a divízióban szerepelhettem olyan csapatok ellen, mint Párkány, Léva,
Komárom, Érsekújvár, vagy Simony” – meditál a
múltról Csudai András. A kötelező katonai szolgálattételt a pilseni járásbeli Strašicén tudta le. A
futballista-tehetségek
rostáján zökkenőmentesen átcsúszott, és az
ottani Dukla színeiben
az I. A osztályban lépett
pályára hétről-hétre. A
huszonnégy hónap során
egyetlenegy
csörtét
sem hagyott ki. Hazatérése után ismét
Vasas öregfiúk ellen, az ötvenes évek második felében (balról a hete- szülőhelyén kergethette
dik)
a labdát Sasváryval,
Mezőlakyval,
Nagy
ször Bukovinszky Gabival, Villási Lalival és TúrócÖcsivel, Štugellal, Haulíkkal. Két alkalommal még
zi Lalival rongylabdáztak. A nyolcéves alapiskola
a nyitrai kerület válogatottjában is szóhoz jutott.
elvégzése után vaskereskedési tanonc volt, majd
„Sérülés miatt csupán egyszer kényszerültem
két éven át kereskedelmi szakiskolát látogatott. A
cserét kérni. Nemrég egy tüzetes orvosi vizsgálat
tanintézet baráti kapcsolatot tartott fenn a jihlavai
során állapították meg, hogy nem lett kellőképpen
rokon tanodával, és az ottani csapattal oda-vissza
kikezelve a több mint öt évtizeddel ezelőtt, a komalapon rendszeresen összemérték tudásukat. Tijátiak elleni összecsapáson szerzett sérülésem.”
Nyüzsgő sportpályafutását
e z e r k i l e n c s z á z h at v a n ban fejezte be, amire így
emlékezik vissza: „Akkor
ismerkedtem meg későbbi
feleségemmel, Zsuzsival,
és a szerelem legyőzte a
focit. Fájó szívvel ugyan, de
végleg szögre akasztottam
a csukát. Számos érdekes
történet azonban még
mindig élénken bennem
él. Lévába kerültem néhány
hetes katonai gyakorlatra.
Három nappal a bevonulás
Zselízi A csapat, 1958 (álló sor, balról a harmadik)
után rangadót játszottunk a

A sporthorgászok sikeres éve
Október 9-én a Garam folyó zselízi szakaszán
tartották a Szlovákiai Horgász Szövetség Helyi
Szervezetének vándorserlegéért folyó úszós horgászverseny 15. évfolyamát.
A nemzetközi versenyen 23 kéttagú csapat vett
részt, a hazaiakon kívül voltak Magyarországról
és Szerbiából. A vándorserleget a komáromi TUBERTINY A csapata nyerte (Bartal Jozef Šejirman
Peter), a második helyen a lévai helyi szervezet
csapata végzett (Beňo Marcel, Mindák Tomáš), a 3.
helyet pedig a surányi TIMAR B csapata szerezte
meg (Krajčovič Peter, Sági Sándor).
Az egyének kategóriájában kitűnt a hazai Mészáros Zoltán – az A szektor győztese, aki 23,140 kg
halat fogott. A B szektor nyertese a vágbesztercei
SENSAS csapat versenyzője, Ľubomír Krupička
lett 21,720 kg-mal. A verseny alatt rekordmennyi-

ségű halat fogtak, 303,820 kg-ot.
2010-ben a horgászszövetség zselízi szervezetét
képviselő versenyzők jelentős sikereket könyvelhettek el:
Martin Forbak – FVT–Spinningben elsőligás
csapat tagja, a szlovák válogatott tagja, a horvátországi világbajnokságon világbajnok lett csapatban,
egyéniben pedig a 4. helyen végzett. A Kysucké
Nové Mestóban megtartott országos bajnokságban 2010-ben a második helyen végzett.
Dulai János – FVT–úszásban második ligás csapat
tagja egyéniben a Nyitrán megtartott szlovákiai
bajnokságon 3. helyezett lett.
Az elért sikerekhez minden versenyzőnek gratulál a Szlovákiai Horgász Szövetség Zselízi Helyi
Szervezete!
(MO SRZ)

közeli település csapatával. Az alakulatnál hamar
kiderült, hogy a zselíziek egyik kulcsjátékosának
számítok, így foggal körömmel igyekeztek megakadályozni vasárnapi szereplésemet. Az egyik
vezetőségi tagnak, Boďa Jánosnak, az utolsó pillanatban sikerült csak aláírattatni parancsnokommal a hétvégi kimenőmet. Végül is 2 : 1 arányban
diadalmaskodtunk a lévaiak fölött. Még mindig
lúdbőrös a hátam, amikor az aranyosmarótiak
elleni súlyos vereségre gondolok. Bár mindent
megtettünk azért, hogy ne kövessünk el olyan
hibát, ami később jóvátehetetlen lesz, közel egy
tucat gólt kaptunk.” Civil életében kezdetben a
Technokovnál dolgozott, majd harmincöt éven
át a zselízi áruház részlegvezetőjeként, majd vezetőjeként tevékenykedett. Ideje nagy részét kertészkedéssel és olvasással tölti. A képernyőn főleg
a spanyol együttesek mérkőzéseit tekinti meg. Két
unokája közül az egyik jelenleg Farnadon focizik.
„A mi időnkben sosem bomlott meg a csapaton
belüli összhang, valahogy jobban tiszteltük egymás tudását, mint a maiak. A közönség űzötthajtott bennünket, és mi olyan tűzzel és hévvel
küzdöttünk még az edzőmérkőzéseken is, hogy
igazán megriasztottuk az ellenfelet” – szögezi le
kézfogáskor a háza kapujánál.
(ág)

FUTBALL
FELNŐTTEK – V. LIGA – KELET
Marcelová – Želiezovce 3:3 (3:0) S. Rotík,
Sál, Ujváry
Želiezovce – H. Vrbica 5:0 (2:0) Rotík T.,
Kokoška 2, Sál, Herceg
Zemné – Želiezovce 2:2 (1:1) Czíria, Kokoška
Želiezovce – Chotín 8:0 (3:0) S. Rotík 3,Sál
2, Lauko, Herceg, Czíria
Čaka – Želiezovce 1:0 (1:0)
IFJÚSÁGI CSAPAT – IV. LIGA – DÉLKELET
Vrakúň – Želiezovce 2:5 (0:4) Dobias 2,
Varga, Duchoň, Neznanszki
Želiezovce – Šamorín 4:0 (2:0) Dobias,
Dobrovicky, Duchoň, S. Rotík
Orechová Pôtoň – Želiezovce 1:0 (0:0)
Želiezovce – Veľký Meder 6:0 (2:0) Dobias
3, S. Rotík, Bencsík, Dobrovicky
Kolárovo – Želiezovce 2:0 (2:0)
DIÁKCSAPAT – FELSŐ KATEGÓRIA,
III. LIGA – DÉL
N. Zámky B – Želiezovce 6:1 (3:0) Jamriška
Želiezovce – ČFK Nitra B 2:1 (1:1) Balázs,
M. Lakatos
Šurany – Želiezovce 2:0 (l:0)
Želiezovce – Šahy 1:0 (0:0) Klimaj
DIÁKCSAPAT – ALSÓ KATEGÓRIA,
III. LIGA – DÉL
N. Zámky B – Želiezovce 5:2 (2:0) R. Sokol, Pastorok
Želiezovce – ČFK Nitra B 1:0 (1:0) Pálinkás
Šurany – Želiezovce 4:0 (1:0)
Želiezovce – Šahy 1:2 (1:2) Speková
nyf.
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Zselízi visszaemlékezések
Emlékmű Mikolán – eredete és hirtelen eltűnése
A második világháború előtt történt.
Csak néhány hónappal a határok
1938-as
megváltoztatása
után,
a mikolai református templom előtt
megkezdődtek az előkészületek és
a munkálatok is ennek az eseménynek az emlékműbe foglalására.
Ugyanis pontosan 1938. november
8-án Mikola és az egész régiónk
a Magyar Hadsereg fennhatósága
alá került. A nap folyamán nyugodt
körülmények között történt meg
a hatalom átvétele. Az országúton a lakosok diadalívet állítottak
a vitézeknek, az ablakokban megjelentek a zászlók, és a felbátorodott
lakosság ebéd után kimerészkedett
az utcákra.
Fél évvel később éppen ezt az eseményt készültek a mikolaiak megün-

Kovács István, a fénykép készítője

nepelni, egy kőből készült emlékmű
felállításával és leleplezésével. A falu
gyűjtésből előbb elkészíttette az
emlékművet, majd a kőbe bevésték
a szöveget. A felső részén egy lobogót és egy koszorút ábrázolt, alatta
az ima szavait. Ezután rövid szöveg
következett a dátummal és egy zsoltár a bibliából. Megegyeztek abban,
hogy az emlékművet a református
templom előtt, a bejárati kapuval
szemben helyezik el. Nem messzire Berka István ill. Tőkéék családi
házától.
Zselíz mindkét felekezetének lelkésze
és a dalárda jelenlétében került sor
az ünnepségre, a helyi lakosok szép
számú részvételével... Mikola ezután
tovább élte mindennapjait. A felfordulás és a feszültség csak 1944 végén
érte el a falut, amely hirtelen tele lett
haditechnikával és a magyar hadsereg csapataival... Decembertől márciusig a Wehrmacht több egysége is
itt állomásozott. 1945. március 25-e
fordulópontnak számított. A német
egységek hirtelen elhagyták Mikolát
és Zselízt is, és kénytelenek voltak
egészen Berlinig visszahúzódni. Házak romjai, a vagyonban és emberi
életekben okozott károk maradtak
utánuk. A kő emlékmű állítólag csak
kicsit rongálódott meg, a harcokat
különösebb károk nélkül megúszta.
Áprilisban és májusban a politikai
helyzet újra megváltozott, és megváltoztak a határok is. Az emlékmű
ügyében tenni kellett valamit... Az
események azonban a háború utáni

zűrzavar homályába torkollottak.
Megérkezett 1948, a komunista fordulat, megtörtént a lakosságcsere, az
államosítás... Rövid idő alatt túl sok
igazságtalanság történt. Kétségek
voltak mindkét oldalon, és az egyén szabadságát sokszor fájdalmasan
megsértették.
Az emlékmű egyik napról a másikra
eltűnt, és máig sincs meg. Részben

solyog ránk (Zimányi Valika, később
Virágné), látható a már feledésbe
merült mikolai emlékmű. Pontosan
a templom előtt állt, a bejárati kapu
előtt, a toronnyal szemközt. 1945
egyik áprilisi éjszakáján három mikolai az emlékművet csákányokkal,
lapátokkal kilazította, szekérre rakta
és csendben elszállította néhány tíz
méterrel arrébb, az egyik mikolai

Leventék és katonák 1939. decemberében a mikolai templom előtt
már az emberek emlékezetéből is kiveszett. Más gondok-örömek jöttek,
sok minden történt. Az egykori diadalív egyik készítője Leopoldovban
a börtönben halt meg, a kocsmáros
fia állítólagos állam ellenes tevékenységéért került rács mögé. Mikola
megváltozott. Csak az öregebbek
emlékeznek időnként...
Egy hónappal ezelőtt a kezembe került egy kis fénykép, és Mikola talán
legidősebb nénijével való két-három
beszélgetést követően a következőkre jutottam:
A felvételen, melyről egy kislány mo-

kertjébe, és még azon éjjelen az
emlékművet egy kiásott gödörbe
fektették. A földbe helyezésekor a kő
véletlenül megrepedt. Azt is mondhatnánk, hogy szimbolikusan meghasadt – így ért véget egy történelmi
korszak.
Az emlékmű ma is ott fekszik. Egyelőre csak azon a kis amatőr felvételen
maradjon látható, melyet az akkor még
iú mikolai Kovács István készített.
Nem merem leírni, kinek a kertjében
van ez a nem mindennapi emlékmű,
mert valószínűleg még ő sem tud
Polka Pál
róla...

A zselízi énekkarok közös CD-je
Egy különleges CD látott napvilágot néhány hónappal ezelőtt, amely két zselízi énekkar felvételeit
tartalmazza. Címe Zselízi Hangok, borítóján Szűcs
László: A zselízi híd című festménye látható. A
CD-n szereplő énekkarok karnagyát, Horváth
Gézát kérdezem a CD születéséről.
Honnan jött az ötlet, hogy közös CD-n jelenjen meg egy gyermekkar és egy vegyeskar
hanganyaga?
– Több körülmény is közrejátszott. Az Alapiskola Franz
Schubert Gyermekkara a múlt tanévben ünnepelte
fennállásának 25. évfordulóját. Az áprilisi jubileumi
hangversenyre és a május végi országos versenyre, a
Csengő Énekszóra készülve Ipolyszakálloson töltött
el néhány próbanapot, és az ott megtanult, kidolgozott repertoárt bűn lett volna nem fölvenni. A
gyermekkar már az ezt megelőző tanévben is készített néhány művéről felvételt. A felvételen 12 olyan
művet sikerült találnunk, amelynek a kiadását már
vállalni lehetett. A gyermekkar hatalmas tempóban
fejlődött. A márciusi CD-felvétel után áprilisban, a
jubileumi hangversenyen már sokkal jobb formában
énekelt, és ezt még sikerült május végéig tovább fokozni: az országos versenyen a kórus aranykoszorús
minősítést nyert a zsűri dicséretével, és (ahogy erről

lapunkban már egyszer beszámoltunk) több különdíjat is nyert. Többek közt részt vehetett az augusztus
végi, kapos- vári Pannonia Cantat fesztiválon, ahol
harmadik díjat nyert, és különdíjat kapott Karai
József—Csuka
Zoltán:
Csendes esti fohász című
művének előadásáért. Ha
módomban állt volna,
akkor a Csengő Énekszón
és a Kaposváron előadott
műveinket tettem volna rá
a CD-re. Csakhogy ekkorra már elkészült a Zselízi
Hangok című CD. Sokan
tudják, hogy a Franz
Schubert Gyermekkart és a
Franz Schubert Vegyeskart
a Zselízi Hangok polgári
társulás támogatja (nagyrészt a várostól kapott dotációkból). Úgy gondoltuk, hogy a vegyeskar néhány
sikeres művét (régebbi felvételeit) is illő lenne föltenni a CD-re, ha már Zselízi Hangok lett a címe.
Ki támogatta a CD kiadását?
– Mivel a városi dotációs bizottság 2010 elején
elvetette a gyermekkari CD kiadásának támoga-

tását, a hangfelvételt készítő Kovács János közbenjárásával a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumához fordultunk anyagi segítségért. Ott
megértőbbek voltak. A Minisztérium a nemzeti
kisebbségek kultúrájára szánt 2010-es
alapból a kiadás minden költségét
magára vállalta.
Lesz-e a közeljövőben újabb zselízi
énekkari CD?
– Amint említettem, a gyermekkarnak
nemcsak stúdióban rögzített felvételei
vannak. Ezen felül ott van helyszíni
felvételként (egyelőre vágatlan állapotban) a jubileumi hangverseny
teljes hanganyaga és a Csengő Énekszó
versenyműsora. A jubileumi hangversenyen a gyermekkaron kívül a vegyeskar,
a párkányi Stilla Pectus és a helyi
Franz Schubert Művészeti Iskola néhány nagyon
tehetséges tanítványa is fellépett. Ez is megérne
egy CD-t. És ne feledjük: a vegyeskar utoljára
2006-ban készített felvételt; azóta a tagság jelentős része és repertoárja is kicserélődött. Remélem,
ezekhez sikerül az anyagiakat is előteremteni.
Levicky László

10

2010. november

Zselízi Hírmondó

Új dobossal dübörög a Nautilus
Lemezbemutató koncertet adott a Nautilus zenekar október végén a zselízi kultúrházban.
Az év utolsó koncertjét tartotta itt a perbetei gyökerekkel rendelkező zselízi zenekar, amely
tagságát tekintve már regionális jelleget ölt, zenéjét és elismertségét tekintve pedig immár
nemzetközi vizeken is evez. A koncert a Rómeó Vérzik jubileumi turnéjának és a Bloody
Root lemezbemutató körútjának részeként valósult meg, a három említett együttesen kívül
fellépett még a Deep Inside is.
A zselízi koncerten nemcsak az Amit el akartam mondani című mini CD anyagát akarta
bemutatni a zenekar, először lépett fel itthon új felállásban: Kovács „Kovi” Péter elköszönt az
együttestől, helyét a nánai Khéli Bálint foglalta el. A tagcserét egy nehéz időszak előzte meg,
amely próbára tette a Nautilus összetartó erejét és a tagok kitartását, de mostanra úgy tűnik,
minden rendben a zenekar háza táján. „Tavaly ősztől komoly válságot vészelt át az együttes,
már az is szóba került, hogy esetleg abbahagyjuk a közös zenélést. A kissé megromlott morált
oldottuk meg a doboscserével, és ez nagyon jó húzásnak bizonyult. Peti nagyon jó dobos
volt, de az utóbbi időben gondok voltak a csapatszellemével, elmaradozott a próbákról, koncertekről. Idén több mint 10 koncertet le kellett mondanunk. Bálintot hosszas keresés után
találtuk meg, vagy inkább ő talált meg minket, mert már régen szeretett volna velünk zenélni.
Nagyon beleillik a Nautilusba, ilyen típus, aki nemcsak hogy tud dobolni, de szívvel-lélekkel csinálja, mindent belead. Szóval mostanra elvonultak a viharfelhők, újult erővel, kissé
feltuningolva, ezerrel dübörög a zenekar” – mondja Pici, azaz Jóba Roman, a Nautilus frontembere, és hozzáteszi, nagyon sajnálja, hogy az idei Nautilus-tábor elmaradt, mivel nagyon jó
visszajelzéseket kapott az elmúlt években a táborokkal kapcsolatban. „Az októberi koncertet
valamiféle kárpótlásként szántuk a zselízi és környékbeli közönségnek.” A közeljövőben még
foglalkozunk lapunkban a jövőre fennállásának 10. évfordulóját ünneplő zenekarral. (ik)

Október végén elkezdődött a magyar alapiskola
új épületének tetőfelújítása, amelyet a zselízi D+G Kft. valósít meg.
Foto: (šh)

Képzelt riport egy polgármester-jelölt választási üléséről,
avagy ez a harc lesz a végső
Helyszín: a vasvárosi művelődési ház díszterme,
szerda, 2010. 11. 10, 20 óra 1 perc. A konzervdobozba préselt szardíniákra kísértetiesen hasonlító tömeg
könnyes szemmel, tátott szájjal és kihegyezett füllel
lesi a szónoki pulpituson átszellemült arccal álló
Vasvárosi Jenő polgármester-jelölt minden mozdulatát. A vihar előtti csendet Lujza idegességtől korgó
gyomrának moraja töri meg. A tömeg részvéttel
felsóhajt. Jenő tüdejébe mély levegőt présel, és elkezdi
kampánynyitó beszédét.
Tisztelt Polgártársak, Nagyra becsült Vasvárosiak, Drága Barátaim, Kedves Lujzám!
Piros betűs nap a mai, mert végre-valahára felcsillant Vasváros adósságoktól terhes égboltján a remény napról-napra erősödő sugára, hogy november
27-én reggel hét órakor cikázó villámként csapjon
bele a tespedés hullámzó mocsarába, és fényes utat
törjön a felemelkedés úthengerének. (Viharos taps.)
Feleim!
A remény, ez az utak dübörgő hengere – minden
szerénységet sutba dobva – én vagyok. Én, Vasvárosi
Jenő, a szeretett férj, a családapa, a nagyapa, az
imádott vezető, az önzetlen barát, a jó szomszéd
és a változásokat egyedül végrehajtani tudó polgármester-jelölt. (Fülsiketítő taps.)
Drága, harcban edzett barátaim, hőn szeretett
Lujzám!
Kimondom az őszintét. Elegünk lett az adófizetők zsebeit üressé tevő kísérletezésekből, szeretett
városunk lezüllesztéséből. Elegünk van mindenből!
(A tömeg fütyül, mint a gumiló feneke.)
Híveim!
Ütött Vasváros ódon tornyának homokórája. Itt
az idő a gyökeres változásokra. Azokat, akik ezt nem

értik, a változások fényes szele söpri ki a történelem
szemétdombjára. A söprű nyele Lujzám kezében van.
(Ütemes, lábdobogással egybekötött taps. Itt-ott: Lujza, te szőke ciklon – bekiabálások.)
Ti, az alagút végét kereső polgártársaim, Lujza,
te édes!
Ne csüggedjetek, van megoldás! Én ismerem
a megoldás zárának nyitját. A kulcs az, hogy rám
kell szavaznotok. Ha nyerek, széles vállaimra veszem
mérhetetlen gondjaitokat, és eins–zwei megoldom
azokat. (Felzúg a Hajrá Jenő, Hajrá Jenő, Hajrá
Jenő!)
Feleim!
Én, Vasvárosi Jenő, nem vagyok az ígéretek
embere. De egyet megígérhetek, mégpedig azt, hogy a
változások első éve a sírás–rívás és a fogak csikorgatásának éve lesz. A második a mérsékelt felemelkedés,
a harmadik a fokozatos gyarapodás éve lesz. A
negyedik évben ajtóstól ront be városunkba a tejbenvajban fürdő Kánaán. (Szűnni nem akaró: Jenőt a
városházára, Jenőt a városházára!)
Nagyra becsült Vasvárosiak, Lujza, te drága!
Helyénvaló a hitetlenek, a kételkedők és az
alattomosan lappangók kérdése: miként lehet ezt
a csodába illő ígéretet megvalósítani? A válaszom
világos, mint a vakablak. Mindenki, mondom mindenki a nevem és a 12 Vasvárosi néven bejegyzett
képviselő-jelölt neve előtti számot karikázza be. Bár
a szavazás titkos, 100%-os győzelem esetén az idők
végezetéig eltörlöm a helyi adókat. (Hű-ha! – jajdul
fel a tömeg, és örömtáncot kezd lejteni.)
Híveim!
Vasváros vezetősége 5 tagú lesz. Én leszek a polgármester, Lujza az alpolgármester, Gyula a jegyző, Ottó a

pénztáros és Jusztícia, a vasvárosi jog immár háromszorosan is hátrányos helyzetű vak, süket és kisnyugdíjas anyósom a főrevizor. Samu, a rendszergazda
apósom lesz a városháza egyetlen alkalmazottja.
Ingyen, bérmentve! Ezzel a Nobel-díjra is méltán
aspiráló megoldással, mint a nyári zápor, úgy szűnik
meg Vasvárosban a pazarlás, a széthúzás és a titkok
szobájának kora. (Harsány: Igazad van, mit iszol,
Jenő!)
Feleim!
Ne feledjétek, hogy ez a harc lesz a végső! Ott kell
lenni hát! (Orkán erejű: Úgy legyen, úgy legyen, úgy
legyen, király vagy, Jenő! Majd a tömeg – kissé borízű
hangon – rázendített a Meghalt a cselszövő, eltűnt a
rút viszályra, és a művelődési ház ormára kitűzte a
vörös lobogót.)
Rendőrségi hír:
Vasvárosi 112 Rambó csendmester jelentem,
hogy Vasvárosi Jenő, született Ferrum Eugen polgármester-jelöltet, az eget-földet rázó választási
beszéde után az éljenző és forradalmi dalokat éneklő
tömegből két ápoló kiemelte, és visszatoloncolta a
pszichiátriai gondozóba.
Vasváros nyugalmát zavaró egyéb esemény nem
történt, és addig a pillanatig, amíg az ünneplő tömeg
észreveszi, hogy a Jenő eltűnt mint a kámfor, nem is
fog semminemű történés bekövetkezni. Más különlegesebb újság nincs, a többit az őrszobán.
Kedves Olvasó!
Én már elhittem, hogy itt és most lesz kire szavazni. Tévedtem. A látszat csal. Nem is először. Na,
hol a piros? Itt a piros. Hol a piros? Itt a piros. Hol a
piros? November 27-én kiderül, és ez így van jól…
Dede Adams
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kapcsolatokat;
– átértékelni a hitellehetőségeket és a város eladósodottságát.
Polgárokról való gondoskodás:
– panzió építése vagy létesítése idősek számára;
– a temetkezési szolgáltatások minőségének
javítása – a zselízi és a szódói ravatalozó korszerűsítése;
– segítségnyújtás a szociálisan rászoruló családoknak és polgároknak;
– további lakások építése, az infrastruktúra

fejlesztése;
– a helyi úthálózat javítása;
– a gondozói tevékenység támogatása;
– a városi közlekedés minőségének javítása,
valamint a Zselíz egyes részein élőknek a közlekedési csatlakozás jobbá tétele;
– a postai szolgáltatás minőségének javítása,
főleg bővítése;
– következetesebb kábítószer-ellenes megelőzési
program, és a városi rendőrség munkájának hatékonyabbá tétele.

Környezetvédelem
– biológiai hulladéklerakat létesítése és hulladékfeldolgozás;
– Európai Uniós projektek figyelése és megpályázása;
– a csatornahálózat kiépítése a városban és
Szódón is;
– hatékonyabb közterület-karbantartás a város
peremén, hatékonyabb kaszálás.
Elérhetőség: 0903/408128,
vojtechtomasovic@centrum.sk

Ing. Ladislav Vékony

Nyitrai Mezőgazdasági
Egyetem közgazdasági
és menedzsment karán
krízismenedzsment specializációban a mezőgazdasági irányítás szakot.
A munkahelyi és családi
kötelességeim
mellett
aktívan részt vállalok a
Szódó polgári társulás
tevékenységében.
A következő választási
időszak egyik legfontosabb prioritásának
egy új szódói ravatalozó felépítését tartom,
amely ebben a választási időszakban minden erőfeszítés és körülmény ellenére nem
valósulhatott meg. Prioritásként kezelem
továbbá a következő választási időszakban a
városi utak és járdák állagának javítását, az
ezzel kapcsolatos városi parkolási koncepció

kialakítását és természetesen megvalósítását,
a csatornahálózat kiépítését a városban és
a térfigyelő rendszer további városrészekre
való bővítését is. Fontos számomra a vállalkozói szféra és a szolgáltatások fejlesztésének
támogatása, valamint a non-profit szféra öszszes városi szervezetének támogatása. Nagy
figyelmet szentelnék az EU-s források adta
lehetőségek következetes kihasználásának.
Az a célom, hogy megfelelő szinten képviseljem Zselíz város lakosságát, aktívan hallgassam felvetéseiket, javaslataikat, kéréseiket és
panaszaikat, megértsem azokat, és segítségükkel egy jobb és hatékonyabb városvezetést érjek el. A várost az emberek alkotják. Egyszerűek, mindennapiak. Továbbra egy akarok lenni
közülük, és a polgármesteri tisztségből adódó
hatalmammal azt szeretném elérni, hogy jobban és felelőssebben tegyük a dolgunkat.
Kontakt: vekonyladislav@gmail.com

1958. október 24-én mezőgazdász
családban születtem Szódón. Garammikolán nevelkedtem, és 1990-től feleségemmel, Jaroslavával és fiaimmal,
Peterrel és Tomášsal együtt Szódón,
családi házban élek.
A zselízi alapiskola elvégzése után az
aranyosmaróti mezőgazdasági szaktanintézetbe jártam, majd a cseklészi
mezőgazdasági középiskolában két éves
felépítményi mezőgazdasági gépesítés
szakon végeztem. Az érettségi után 1979ben katonai szolgálatra vonultam be, majd
a zselízi Garamvölgye EFSZ-ben helyezkedtem el mint öntözőszolgálati csoportvezető.
1984-től mindmáig a Büntetés-végrehajtási
Testület zselízi intézetében teljesítek szolgálatot. Itt több végrehajtó és igazgatási munkakört is elláttam. 2004-ben elvégeztem a

Novemberi elmélkedés
Az igazság, mint a misztikus sorozatban, valahol amott van…
Nem csak az egyik vagy a másik oldalon, hanem valahol közte.
Valahogy így van ez a helyi politikában is. Nem támogatom elvileg
sem ezt, sem amazt az oldalt. Próbáljunk mindnyájan többé-kevésbé felülnézetből tekinteni a dolgokra. Már több mint elégszer írtak
és beszéltek róla. Itt az idő a rekapitulációra.
Az utóbbi időben a Béke utcai rekonstrukció lett hallatlan kritika célpontja. Hogy miért most, miért nem szakaszonként, hogy
ez csak választás előtti húzás, hogy csak a cégek gazdagodnak,
hogy másként kellene, hogy nem lesz meg időre…
Nem értem. Én talán mást, vagy főleg másként látom. Számomra öröm, ha látom, hogy az üzletközpont előtti terület végre rendben lesz, ha a volt hotel előtti parkoló emberibb lesz, ha a piactérre
vezető bejárat végre megfelelő lesz, ha nem kell majd szégyenkezni
a városi tulajdonban, éppen felújítás alatt levő szolgáltatások háza
melletti udvar bejáratáért. Elégedettség tölt el, amikor látom a fő
utca vonalán haladó kerékpárút megoldását, és ezáltal a közlekedés nagyobb biztonságát, a felújuló szlovák alapiskolát.
A fent említetteket persze már hamarabb is el tudtam volna
képzelni. De talán előbb arra volt szükség, hogy stabilizáljuk a
közpénzeket, és birkózzunk meg részben a válsággal. De hiszen
a többi település is csak most kezdi (az átkozott magas politika
miatt). Csak kicsit, enyhén fékezzük a kritikát… Ez a testület és ez
a polgármester azt érte el, amit a kor és a helyzet megengedett. És
ezt épp én mondom, akit a helyi állapotok leggyakoribb kritikusaként tartanak számon. A választások előtti időszakban ne fessünk
mindent feketére-fehérre! A dolgok bonyolultabbak… Nem, nincs
miért szégyenkeznünk…
Polka Pál, a zselízi képviselő-testület tagja

Kávéház a múzeumban

Rendhagyó helyen valósult meg a Városi Könyvtár 61. irodalmi
kávéháza 2010. október 13-án. Az est témája a helyi városi múzeum
volt, előadója pedig a lévai Barsi Múzeum történésze, Pölhös Margaréta, a rendhagyó, ám logikusan kiválasztott helyszín pedig a Baglyos
Ház, pontosabban a Zselízi Városi Múzeum és Franz Schubert Emlékszoba volt. A résztvevők megismerkedhettek a múzeum megnyitását
megelőző tevékenységgel, és ebben az előadó által vetített képek is
segítették őket. A beszámoló részeként az előadó betekintést nyújtott
a régióban talált régészeti leletek világába, amelyben jelentős szerepet
játszott a zselízi uradalom és a kastély egykori tulajdonosa, Ernestina
Coudenhove grófnő is.
A történelmi elbeszélés fokozatosan közelített a jelenbe – illetve a
közelmúltba. Egy évvel ezelőtt kezdődött meg a Baglyos Ház felújítása,
amely egyben néhány ember álmának – egy városi múzeum megalakulásának – megvalósulását is eredményezte. Pölhös Margaréta mesélt
a munkafolyamatról, a forrásként szolgáló magángyűjteményekről, a
kiállítási tárgyak kikölcsönzéséről a Szlovák Nemzeti Múzeumból és a
Barsi Múzeumból, valamint az egyéb eszközök grafikai elkészítéséről
is.
Ismét megemlítette, hogy mindez csupán egy folyamat kezdete
volt. Ahhoz, hogy a múzeum valóban küldetéséhez méltón üzemeljen,
sok munka vár még elvégzésre: folytatni a néprajzi emlékek kutatását,
hogy a más intézményekből kikölcsönzött tárgyakat saját gyűjteménynyel tudjuk helyettesíteni, helytörténeti feldolgozásokat készíteni és
rendezvényeket szervezni.
Végezetül a látogatókhoz Polka Pál is szólt, aki megemlítette, hogy
a múzeum létrejöttét és már ebben a formájában való működését is
sikerként könyvelhetjük el, ezt bizonyítja a vendégkönyv is, amelyben
Európa és az egész világ különböző tájairől érkezett látogatók bejegyzéseit találhatjuk.
(šh)
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zat kiépítése és a szennyvíztisztító-állomás
hatékonyságának növelése. A csatornahálózatot az összes városrészben ki kell építeni,
tehát Garammikolán és Szódón is. A megvalósítást követően lehetőség nyílik a járdák és
az utcák építésére vagy felújítására.
E prioritások mellett fontosnak tartom,
hogy az új választási időszak fejlesztési
programja kontinuális szellemben, közös
gondolatok jegyében és a városfejlesztési
koncepció alapján kerüljön elfogadásra
és valósuljon meg. Természetes, hogy a
programba olyan projekteket szeretnék bele-

foglalni, amelyek készen állnak és fontosak a
város számára, pl.:
– a városközpont közvilágítása,
– a magyar alapiskola felújítása és korszerűsítése,
– a Művelődési Otthon korszerűsítése,
– a városközponti közterületi zöldövezet bővítése,
– a szódói ravatalozó felépítése,
és van megoldásom az Esterházy-kastély rendbehozatalára is.
Továbbá az EU 2007–2013-as programozási időszak alapelveivel összhangban
2011-től a város operatív programja alapján,

a megjelenő kiírások szerint nyújtjuk be projektjeinket.
Zselíznek szüksége van rá, hogy elmozduljon a helyéről. Itt élek, szívesen mozgom
az emberek közt, és ismerem elvárásaikat.
Bebizonyítottam, hogy nem félek a munkától, és ha bizalmat kapok, legjobb tudásom
szerint viszonzom. Ebben az igyekezetben
kitartó leszek, és kihasználom szerteágazó
kapcsolathálómat is.
Tisztelt Lakosok! elképzeléseimmel bővebben a Program a városfejlesztés jegyében
című kiadványomban tájékoztatom önöket.

Nagy Éva

egyes képviselők anyagi
helyzete javul, a városnak
pedig soha nincs pénze.
Megemlíteném saját elképzeléseimet városunk
működésével kapcsolatban. Elsősorban átláthatóvá kell tenni a lakosok
számára a közpénzek
felhasználásának módját, ahogy azt is, hogy
gazdaságosan és kellő
odafigyeléssel
bánik-e
a város ezekkel az anyagi
eszközökkel. Jelenleg ezen a téren csak lényegtelen
tények, féligazságok kerülnek napvilágra. Némely dolog mintha titkolva lenne. Mi okból?
Ott ahol takarékoskodni lehetne, költekezés
folyik, és ahol nagy szükség lenne a pénzre,
oda nem jut.
Bár konkrét terveim, elképzeléseim vannak
a fentiek kapcsán, nem szaladnék előre.
Mivel ugyanolyan hátrányban vagyok, mint
önök, nem ismerhetem a város valós anyagi

helyzetét.
Minden bizonnyal megtalálnám azokat a pénzügyi lehetőségeket, forrásokat,
melyek révén a város anyagi eszközökhöz
jutna és számunkra, lakosok számára is
érezhető lenne ez a változás.
Hogy újra büszkék lehessünk arra, hogy
itt élünk, dolgozunk.
Hogy a gyermekeinknek legyen hol játszaniuk.
Hogy a városi park ismét szép és biztonságos legyen.
Hogy az unokáink is megcsodálhassák a
kastélyt.
Hogy családunkkal, barátainkkal újra
kikapcsolódhassunk a szabadtéri színpadon
bemutatott rendezvényeken.
Most már ismerik elképzeléseim irányvonalát, jövőképemet városunkkal kapcsolatban.
Önökön, rajtatok múlik, hogy ezek a víziók
megvalósulnak-e. Adjuk vissza városunknak
régi fényét, életét!
Köszönöm, hogy időt szántak gondolataim elolvasására.

Mgr. Vojtech Tomašovič

kötődöm, és elmondhatom, hogy már a múltban is részt vettem
építésében. Ezt bizonyítják képviselőként
az utóbbi négy évben
elért sikereim. Ezek
közül legalább a legnagyobbakat
megemlítem: információs táblák
a városban; többrendeltetésű
sportpálya;
Karolina városrészben
buszmegálló; alapiskolánk felújításának projektje; lelátó a többfunkciós sportpályához.
Képviselői szavazatom súlyával más, városunknak hasznos tetteket is támogattam.
Természetesen nem értettem egyet képviselőként sem mindennel, de az ember olykor
nehezen tud elvonatkoztatni és helyesen
dönteni.
Manapság nehéz időszakot élek meg,
a város problémái engemet is nyomasztanak. Polgármesterként szívesen vennék részt
megoldásukban. Ehhez felhasználnám a vezetőként és képviselőként szerzett több éves
tapasztalatomat.

Engedjék meg, hogy közelebbről is ismertessem a megvalósítandó munkáról, az
irányról és a feladatokról való elképzelésemet.
Foglalkoztatottság:
– vállalkozáshoz alkalmas feltételek támogatása
és kialakítása, legalább két cég megnyerése a
foglalkoztatottság bővítéséhez;
– az ipari park kiépítésének folytatása.
Oktatásügy, egészségügy, kultúra és sport, valamint
városi vagyon:
– az iskolai és városi létesítmények karbantartásával kell kezdeni;
– fokozatosan biztosítani az iskolai területek
korszerűsítését, pl. a szabadidőközpontban levő
gyermekjátszótér kiépítését;
– végre megoldani a kastély problémáját, néhány
lehetőséget kínálni és népszavazáson dönteni;
– biztosítani a magyar alapiskola korszerűsítését;
– támogatni a városi sportklub tevékenységét;
– többrendeltetésű sportcsarnok építési tervdokumentációjának elkészítése;
– támogatni a turizmus fejlesztését, bővíteni az
elszállásolási kapacitást, a város lehetőségeihez
mérten;
– továbbra is támogatni a testvérvárosi

Egy vagyok a város lakosai közül, 38
éves, férjezett, két gyermek édesanyja.
Több mint 10 éve az Első Lakástakarékpénztárnál dolgozom. Munkámból
kifolyólag naponta találkozom az emberek szükségleteivel, problémáival,
melyeket igyekszem a lehető legjobban
megoldani. Nem minden szükséglet,
vágy elégíthető ki azonnal, ennek ellenére mindig van megoldás.
Polgármesteri jelöltetésem fő oka az
a tény, hogy a környező városokhoz,
sőt falvakhoz viszonyítva városunk
évekkel le van maradva. Jelöltetésemet esélyként értelmezem a város pozitív irányú
fejlődéséhez.
Most pedig jöhetnének az ígéretek, ahogy
mindenkinél szokás. Én ezt nem teszem.
Miért? Ígéretek sokaságát hallhattuk, olvashattuk négy éve, nyolc éve, de mi valósult
meg ezek közül?
Néha úgy érzem, hogy a gazdasági válság
ellenére csak a kiválasztott vállalkozók és

1976 óta Zselízen élek, és elmondhatom,
hogy magánéletem, munkám szorosan
összefonódik ezzel a várossal.
1954-ben születtem Tapolcsányban,
felnőtt koromig a Lužany nevű kis falucskában éltem. Az alapiskola befejezése után
közgazdasági
szakközépiskolában,
majd a nyitrai egyetem pedagógiai
karán folytattam tanulmányaimat.
Pályafutásomat tanítóként a zselízi
alapiskolában kezdtem, ahol a mai
napig is dolgozom. Csapatvezetőként,
majd tanítóként dolgoztam, jelenleg az iskola
igazgatóhelyettese vagyok. A menedzsertípusú emberek közé tartozom, ezért a munkában a pedagógiai területen kívül vezetem az ökonómiait is. És hogy sikeres
vagyok benne, bizonyítja, hogy iskolánk
fejlődik.
Feleségem, lánykori nevén Bugár Judit,
született zselízi – egészségügyi nővérként az
endokrinológiai rendelőben dolgozik. Péter
fiam állami alkalmazott, Petra lányom jelenleg anyasági szabadságon van.
Zselízt otthonomnak választottam, itt
telepedtem le, a városhoz és környékéhez
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tonságot, a polgárok élet- és vagyonvédelmét, a közrendet és a város tisztaságát.
Biztosítani a csatornázás befejezését Zselízen
és a városrészekben, Mikolán és Szódón.
A város által nyújtott szolgáltatások minőségének magas színvonalát és hozzáférhetőségét biztosítani.
A sportklubok és sportlehetőségek minőségének magas színvonalát biztosítani a zselízieknek.
A zselízieknek feltételeket és lehetőségeket

teremteni a szabadidő aktív és kellemes eltöltésére.
Feltételeket és lehetőségeket teremteni
a vállalkozói környezetnek, új munkahelyek
létesítése céljából.
Feltételeket teremteni az idősek és hátrányos
helyzetűek aktívabb és teljes értékű életére, és
a város életében való aktív részvételre.
Rendszeresen védelmezni és szépíteni Zselíz
kulturális örökségét, és kihasználni a város
fejlesztési tevékenységében.

Javítani Zselíz lakosainak tájékoztatását és
tökéletesíteni a polgárokkal való kommunikációt, hogy több lehetőségük legyen a város
életét érintő döntéseket befolyásolni, mivel
a legjobb tanácsadók a város lakosai;
Az életminőség színvonalának növelésével,
a város légkörének és látványosságainak
támogatásával erősíteni Zselíz pozitív arculatát, imidzsét.

Ing. Kuruc Štefan

modulját, és menedzseri szerződés értem el
az ország egyik legnagyobb
bankjánál.
Jelenleg – 2007-től
– szabadúszó vagyok,
pénzügy
tanácsadóként tevékenykedem
a ČSOB Takarékpénztárnál (tel. 904821060,
mail: stefan.kuruc@centrum.cz).
A város jelenlegi képe
az én szemszögemből:
– nyomasztó és kedvezőtlen pénzügyi helyzet;
– a fiatal értelmiségi réteg elszivárgása városunkból, szinte semmilyen munkalehetőség;
– a lakosság és a vállalkozói réteg magas és
nem differenciált adóterheltsége;
– túlburjánzó adminisztratíva;
– kevés lehetőség az iúság számára;
– a sportelképzelésekből hiányzik a koncepció és a céltudatosság;
– elhanyagolt temetői szolgáltatások;
– elégtelenül karbantartott, egyes városrészekben hiányos infrastruktúra.
Hogyan tovább?
– Városunk lakosának elégedettsége a legmagasabb prioritás.
– A város pénzügyi helyzetének stabilizálása.
Az előnytelen hitelek likvidálása. Különös

figyelmet fordítani a határidőn túli követeléseknek, még kompromisszumok árán is. Differenciálás által reálértékesíteni a lakosok és
vállalkozások adó- és illetékkötelezettségét.
– A városi bevételek decentralizációja eredetük szerint. Városrészek parciális költségvetése. Ügyfélkapcsolati iroda létesítése minden
városrészben.
– Széleskörű csatornahálózat- és vízvezetékhálózat-építés Nagypusztán, Karolinán,
Rozinán és Árokban is.
– Befejezni és megvalósítani azokat a projekteket, amelyek képesek csökkenteni a
munkanélküliséget, valamint a lakosok energiakiadásait .
– Tovább építeni az ipari parkot, felújítani a
városi vécéket a posta mellett, újraindítani a
fürdőt, megoldani a parkolási gondokat a lakóházak környékén, a tanulók biztonságának
érdekében megoldani a buszmegállók kérdését, felújítani a közvilágítást a parkban, a kor
követelményeinek megfelelően felújítani a
ravatalozókat, nem elfeledkezni a nagypusztai temetőről.
– Érzéssel és átgondoltan alakítani az oktatásügyet, a kultúrát és a szellemi életet
városunkban.
– Felújítani a moziklubot városunkban,
olyan filmek vetítésével, amelyekre igény
mutatkozik.
Polgáraink
elégedettségének
virágzása
– a jövő garanciája.

JUDr. Nagy Géza

A következő
választási időszakban
azokra a tervekre szeretnék építeni, amelyekért élek. Irányadók
lesznek számomra az
elmúlt választási időszakokban – 2002 és 2007
között – kidolgozott
stratégiai dokumentumok. A városrendezési
terv a város fejlődésének
alapelveit foglalja össze,
és különböző időhorizontokban megszabja a
város területi fejlesztésének koncepcióját.
A város legfontosabb feladata, hogy megteremtse az új munkahelyek létrejöttének
feltételeit, biztosítsa a terület gazdagodását,
a város és a lakosok bevételeinek növekedését és az életszínvonal emelkedését. Ennek
érdekében saját és külső forrásokat kell fel-

használnia. Meg kell teremteni az ipari park
további kiépítéséhez szükséges eszközöket,
amelyhez az infrastruktúra tervei 2006-tól
készen állnak. Partnereket is keresnünk kell,
hogy ezzel új gyárak létesítésének feltételeit
teremtsük meg. Ezzel kapcsolatos a kis elkerülőút kiépítésének szükségessége, amely
megteremti az ipari park kapcsolódását
a közutakra, és részben tehermentesíti a
városközpontot a teherforgalomtól. Az új
útszakasz a SES és a Selyz vállalatok déli
részénél körforgalom által kapcsolódna az
I/76-os főútra, és a Petőfi utca felé vezetne.
További prioritás a városközpont. A lakosság életminősége olyan faktor, amely az új
évezredben megkülönbözteti a sikeres, fejlett
települést a hanyatlótól. Ebből adódik, hogy a
városközpont képe a település fejlettségét jelzi. Ezért a Béke utcában egy többrendeltetésű
lakóház építését tervezem.
A harmadik prioritásom a csatornaháló-

Mottó: Ezt a várost mi mindannyian
finanszírozzuk, hogy megvédjen bennünket és biztosítsa szükségleteink
kielégítését. Együtt képesek vagyunk
erre.
56 éves vagyok. Az alap- és a középiskolát Zselízen végeztem. Főiskolai
végzettséggel rendelkezem, amelyet
1978-ban szereztem meg a pozsonyi
Közgazdasági Főiskolán. A hivatásom
közgazdász. Nős vagyok, két felnőtt
gyermek édesapja. A szülői házban
lakom. Szeretem a kultúrát és a sportot.
Szeretek olvasni és hegedülni. Pályafutásomat 1979-ben kezdtem, amikor a lévai Agrostavban mint a munkaügyi közgazdasági
részleg vezetője helyezkedtem el. Négy év
elteltével egy felkérésnek eleget téve a helyi
Állami Gazdaság tervezési, pénzügyi és
bankkapcsolati osztályán vállaltam munkát.
1991 februárjában a városi képviselő-testület
megválasztott a városi hivatal elöljárójának. Megoldottuk a város gázművesítését,
beleértve a kazánházakat is, városunk vízellátását, amikor a műszaki lehetőségek csak
megszakításokkal, három időintervallumban
tették lehetővé a lakosság számára a folyóvízhez való hozzáférést. 2000. júliusában
elvállaltam a Szlovák Takarékpénztár zselízi
fiókjának igazgatói posztját. Sikeresen elvégeztem a bank összes menedzseri képzési

Zselízi lokálpatrióta vagyok. Itt élek
1955-től, itt végeztem az alap- és a középiskolát is. Pozsonyban a közgazdasági középiskolában újabb érettségi
vizsgát tettem. A jogot szintén Pozsonyban végeztem el. Feleségemmel, Máriával 1970-től élünk együtt, két gyermeket neveltünk fel. Lányom, Kornélia, a
büntetés-végrehajtási intézet pénzügyi
osztályán dolgozik. Fiam, Géza, a Comenius Egyetem jogi karának elvégzése
óta a Lévai Járási Ügyészségen dolgozik
ügyészként. Szakmai pályafutásomat a zselízi
büntetés-végrehajtó intézetben kezdtem el,
ahol több mint 28 éven át dolgoztam különböző, főleg gazdasági jellegű munkakörben.
1999 után 8 éven keresztül voltam városunk
polgármestere. Jelenleg szélerőművek építését készítem elő mint a CEWP Energy K.
ügyvezetője.
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Mgr. Milan Haborák

esetre sem közvetlenül
a következő választások
előtt akarjuk a várost
„megszépíteni”!
Zselízi jövőkép:
Zselíz attraktív, sikeres és
biztonságos város lesz.
Zselíz olyan város lesz,
amely lehetőségeket kínál
lakosainak, a vállalkozóknak és a látogatóknak.
Zselíz jó otthon lesz, hely
a munkára, vállalkozásra, művelődésre, pihenésre és szórakozásra.
Zselíz végre megerősíti a régió jelentős városának jellegét.
Zselízen az önkormányzat küldetése lesz:
– az önkormányzat által nyújtott kiváló
minőségű és elérhető szolgáltatások mindenkinek,

– gazdasági fejlődés a helyi vállalkozók támogatása révén,
– a város kulturális életének, sport- és polgári
tevékenységének fejlesztése,
– a képzett társadalom támogatása a 21. századi életért,
– biztonságos utcák, vagyonvédelem, a lakosok védelme,
– kellemes, élhető környezet kialakítása,
– a lakosok aktív részvétele a város közéletében,
– a sikeres jövő tervezése és alakítása.
Végezetül:
A választási program nem dogma, hanem
élő, állandóan fejlődő cél, városunk jóléte
érdekében. Nagyon örülnénk, ha a jövőben a
Tisztelt Polgártársak velünk együtt továbbalkotnák és javítanák ezt a programot. Minden
jót kívánunk!
(Az egész választási program a www.haborak.sk weboldalon olvasható.)

Mgr. Marián Kišďurka

mányaim is hasonló témára
irányultak, ezért tartottam
erkölcsi
kötelességemnek,
hogy a választások előtt választási programot készítsek,
melyben előterjesztem ismereteimet. Ezt teljes egészében
elolvashatják honlapomon
szlovák és magyar nyelven
– www.kisdurka.sk, melynek
segítségével igyekszem aktívan kommunikálni Zselíz
minden polgárával.
Az elkövetkező időszakban elsődlegesnek tartom, hogy
a város reális anyagi helyzetének mérlegelése után Zselíz polgárainak nyitottá tegyük önkormányzatunkat,
és vessünk véget a féligazságoknak és célzatos
tájékoztatásnak, melyek nem a független újságírói munka termékei. Ez lehetővé teszi számunkra
a közös, korlátozott városi források befektetésének
mérlegelését, valamint a legfontosabb területek támogatását, amelyek a következők: a polgári társulások fejlesztése, a zselízi vállalkozók támogatása,
Zselíz minden városrészének igényeit figyelembe
véve igazságos költségvetés megalkotása, valamint
őszinte igyekezet Zselíz történelmi kincsének
megőrzésére. Ezeket a területeket érintve dolgoztam ki programomat, konkrét lépések leírásával,
melyeket az Önök bizalmának kifejezése esetén
kész vagyok becsülettel és teljes erőbedobással
teljesíteni. Szakmaiságot, dinamizmust, a zselízi
önkormányzat működésének javításába vetett
őszinte és erős hitemet és nem utolsósorban azt kínálom Önöknek, hogy a fiatal nemzedék figyelmét

önkormányzatunk felé fordítom.
Az előttünk álló önkormányzati választások előtt
arra szeretném kérni Önöket, hogy családjuk
körében, egy tiszteletteljes, nemzedékek közti
vita keretében értékeljék az utóbbi évek zselízi
történéseit. Az idősebbek ne féljenek megkérdezni felnőtté váló gyermekeiket, unokáikat, mit
gondolnak városunk életéről. Ők társadalmunk
jövője. Kérdezzék meg azt is, hol szeretnének élni,
mik a társadalommal szembeni elvárásaik, és mi
a jó életminőségről alkotott elképzelésük. Kérem,
gondolkodjanak el arról, hogy az utóbbi években
Zselízen javult-e életük vagy éppen ellenkezőleg,
csak nehézségek árán sikerült megtartaniuk az
eddigi szintet. Gondolkozzanak el azon is, hogy
hogyan alakultak az emberi kapcsolatok Zselíz
polgárai között, és milyenek voltak az Önök lehetőségei a teljes értékű kulturális életet illetően. Ha
családon belül megválaszolják ezeket a kérdéseket,
valós válaszokat kapnak arra is, hogy városunk
az utóbbi években előbbre jutott, vagy erről csak
meggyőzni akarnak azok, akiknek szükségük van
az Önök szavazatára.
2010. november 27. Önök miatt fontos nap. Szorítok, hogy jól döntsenek és szorítok szülővárosomnak is, mert mindig szeretni fogom.
Rólam és programomról többet a www.kisdurka.sk weboldalon tudhatnak meg valamint
a 2010. november 10-én induló hivatalos kampány
ideje alatt, mely során ellátogatok Önökhöz, és
elbeszélgetünk.
Elérhetőségek: www.kisdurka.sk, marian.kisdurka@gmail.com,
www.facebook.com/kisdurka,
www.twitter.com/kisdurka, mobil: 0944 492 625

kiai Víz- és Csatornaműveknél dolgoztam, majd
3 évvel később a műszaki
szolgáltatások
vállalatának gépkocsivezetője
lettem.
Ezután a Zselízi Városi
Hivatalban kezdtem dolgozni sofőrként, és a mai
napig ez a munkahelyem.
1995-ig aktívan bekap-

csolódtam Zselíz sportéletébe, ahol futballoztam. Jelenleg a sportnak már csak passzív
művelője vagyok.
Hobbim a horgászat és a főzés különböző
társadalmi eseményeken.
Feleségem, Klára a Zselízi Városi Hivatal
pénzügyi részlegén dolgozik, fiam, Péter
pedig a P+P Interiéry cégben. Zselíz polgármesteri posztjáért független jelöltként
indulok, céljaim a következők:
Állandóan és rendszeresen erősíteni a biz-

Mgr. Milan Haborák 37 éves, nős,
felesége Mgr. Michaela Haboráková
tanítónő, Milan fia 7 éves. Végzettsége:
főiskolai: Bél Mátyás Egyetem Pedagógiai Kara. Jelenleg távúton doktori
tanulmányokat folytat. Vállalkozó. Tel:
0905 594 263.
Programom rövid bemutatása:
A Tisztelt Polgárok bizonyára észrevették, hogy ez a város alszik. Ha kicsit
eltúlzom, az az érzésem, hogy már
elaludt, és ha ad abszurdum akarom magam
kifejezni, akkor azt állítom, hogy Zselíz még
csak nem is város, hanem egy nagy falu!
Mivel nem vagyok híve a populizmusnak és
a választások előtti ígéreteknek, állítom, hogy
a zselízi Most–Híd programját túlnyomórészt
a választási időszak első felében szeretnénk
teljesíteni, vagyis mihamarább. Semmi

Drága Zselíziek! Egy évvel ezelőtt még nem
tudtam elképzelni, hogy jelöltetni fogom
magam városunk polgármesteri posztjára,
és úgy gondolom, hogy Önök közül sokan
elképzelhetetlennek tartják, hogy egy 25
éves fiatalember töltse be ezt a tisztséget.
Ennek ellenére belementem a dologba,
azon egyszerű oknál fogva, hogy szeretem
Zselízt, és nem tudtam elképzelni, hogy az
önkormányzati választásokon a már jó ideje
előre ismert jelöltek bármelyikére a szavazatomat adjam. Remélem, hogy Önök közül
sokan ismerik a családomat. A jövőben családot
szeretnék alapítani barátnőmmel, Katkával. Főleg
az idősebb zselízieknek minden bizonnyal jó kapcsolatban vannak nagymamámmal, Máriával, most
azonban inkább magamról írnék néhány szót.
A magiszteri titulust a pozsonyi Komenský Egyetem közéleti politika szakán szereztem. Negyedik
éve dolgozom a Jól Szervezett Társadalomért Intézetben, jelenleg mint projektmenedzser. A szlovákiai viszonylatban jelentős szervezetben végzett
munka lehetővé tette számomra, hogy tapasztalatot
szerezzek a nemzetközi intézmények által támogatott projektek menedzselésében, rendszeresen
kapcsolatba kerüljek a szlovákiai közigazgatásban
tevékenykedő emberekkel és a kormányon kívüli
szervezetek szakembereivel, ezért áttekintésem
van az önkormányzatok vezetésének új trendjeiről.
Dinamikus szakemberekből álló kollektívában
dolgozom, és ezeket a tapasztalatokat szeretném
hasznosítani városunkban is. Főiskolai tanul-

Miroslav Kokoška

Tisztelt Polgártársak! Bemutatom választási programomat.
1957. január 5-én születtem Eperjesen.
Alapiskolába az Eperjes melletti Kaposon jártam. Ezután az eperjesi szaktanintézetben autószerelőnek tanultam.
1971-ben kezdtem meg sorkatonai szolgálatomat Léván, ahol a város Slovagro
csapatában futballoztam. 1980-ban
kerültem Zselízre, ahol a Nyugat-szlová-
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Mgr. Dulai Ferenc

Tevékenységem
meghatározó
eleme
a becsületesen elvégzett munka és a problémákról minden érintettel lefolytatott
nyilvános vita utáni együttműködés.
Meggyőződésem, hogy polgármesterként
sokat tudnék tenni városunkért. Kérem,
támogassák programomat, és szavazzanak
rám, hogy közös erővel olyan Zselízt alakíthassunk ki, amely nemcsak otthonunk,
de büszkeségünk is lesz!
Támogatom: megakadályozni az érintettek
erkölcstelen befolyásolását, a korrupció
elterjedését, a közéletbe való beavatkozást politikai
úton és lobbizással; helyrehozni a társadalmi és
munkahelyi deformációkat, megállítani az erkölcsi
hanyatlást; beépíteni a közigazgatásba a participációs demokrácia modelljét.
Terveim az egyes területeken:
A város működése: átértékelni a gazdaságosságot,
a szerződések érvényességét, a városban elismerésnek örvendő emberekből tanácsadói testületet
létrehozni, figyelemmel kísérni a városban történtekről az emberek mindenfajta megnyilvánulását,
jól gazdálkodni, a város pénzforrásaiból részesedők bevételeit áttekinthetővé és nyilvánossá tenni – munkám során a bevételeim áttekinthetőek
lesznek (semmiféle jutalom stb.), nyitott, készséges,
nem bürokratikus önkormányzat, világos terveknek és az áttekinthető gazdálkodásnak köszönhetően sikeres jövőt biztosítani a városnak, az Európai Uniós pénzforrások hatékony kihasználása,
támogatni az idegenforgalmat és a művelődést,
elismerni a tudást, anyagilag is támogatni a szakmai
társulásokat, vonzó környezetet teremteni az élethez,
elérni, hogy a város menedzsmentje hatékonyan,

Gažo Gábor

„A gyökerek persze nem látszanak, de
tudod, azok tartják a fát.“
A nevem Gažo Gábor, Zselízen
születtem 1973. július 20-án. Munkás
családból származom. Édesapám,
Jaroslav, a tolmácsi gépgyár zselízi
üzemében volt hegesztő, édesanyám,
Margit, a helyi gyöngygyárban dolgozott. Jelenleg mindketten nyugdíjasok. Bátyám, Jaroslav, 15 évig
a büntetés-végrehajtó intézetben
dolgozott szakreferensként, jelenleg baristakén dolgozik.
Zselízen nőttem fel, ide jártam alapiskolába 1979—87-ben. Jó eredményeket értem
el, 1984-től az iskola elvégzéséig matematikai és természettudományi tagozatos
osztályban tanultam. 1987-től a nyitrai
Középfokú Élelmiszeripari Szaktanintézet hentes szakán tanultam. Itt kitűnő
eredményeket értem el, és a következő
tanfolyamokra jártam: esztétikai nevelés
(1987/1988), szülői nevelés (1989/1990),
az automatizálás alapjai (1990). 1992-ben
érettségivel fejeztem be felépítményi tanulmányaimat élelmiszeripari szakból és
matematikából.
Tanulmányaim befejezése után a lévai
húsüzem marhavágóhídján dolgoztam.
Tudásomnak és a munkához való hozzáállásomnak köszönhetően kineveztek a főtt
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irányítani.
Közlekedés: javítani a helyi úthálózat állapotán,
javítani a babakocsis kismamáknak és a mozgássérült polgároknak a közlekedési eszközökön való
mozgási lehetőségein, világos, érthető közlekedési
jelzések kialakítása, javítani a parkolási és garázsolási lehetőségeken.
Lakáskérdés: fiatal családok számára megfizethető
lakások, feltételek teremtése – főleg az infrastruktúra – a különféle kategóriájú családi és lakóházak
építéséhez.
Környezetvédelem: az állatok minél kevesebb kellemetlenséget okozzanak a lakosoknak és a látogatóknak, a szelektív gyűjtés bővítése, a szemetelők
megbüntetése, a zöldövezetek felújítása.
Fejlesztés: a város propagálása, az idegenforgalmi
látványosságok kihasználása, idecsalogatni a befektetőket, akár kedvezmények nyújtása árán is.
Oktatásügy, kultúra, sport: megfelelő feltételeket
teremteni minél szélesebb érdeklődési köröknek,
csoportoknak, támogatni az egyes iskolákat, az új
pedagógiai módszerek és innovációs oktatási projektek bevezetését, kiváló állapotban tartani az is-

kolai, kulturális és sportlétesítményeket, támogatni
a kulturális tevékenységet, láthatóvá tenni a kultúrában, sportban, művészetekben elért eredményeket,
fejleszteni a szabadidősportot, támogatni a meglevő
sporttevékenységet, esetleg szervezni anyagilag nem
túl igényes tömegsport-rendezvényeket, megoldani
a temetők helyzetét.
Biztonság és rend: hatékony óvintézkedések a természeti katasztrófák és a rendkívüli események
kivédésére – figyelmeztető rendszer, a városi rendőrség munkájának hatékonyabbá tétele valamint
a város rendje és közbiztonsága új prioritásainak
felállítása, közrend – amelyért mindenki felel, a
vandalizmus és az extrémizmus megnyilvánulásainak kiküszöbölése, megoldani a hajléktalanok
és a lakosok problémás csoportjainak a gondjait,
a lakosok biztonságos életre való jogának érvényesítése.
Szociális terület, egészségügy: a városi egészségügyi
ellátás szinten tartása – esetleg javítása, a szociális
szolgáltatások standardjának növelése, a hátrányos
helyzetűekről való gondoskodás, nem állami formában is, a lakossági ellátásból hiányzó típusok
kialakításának támogatása, minőségi program
kidolgozása és működővé tétele az iúság szociális prevenciójára, a rokkantnyugdíjasok anyagi
kedvezményezése, az idős, magatehetetlen emberek étkeztetése, csökkenteni vagy megszüntetni a
nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok hulladékdíját.
Úgy fogok dolgozni – beosztottjaimat irányítani,
ösztönözni, ellenőrizni, hogy munkám gyümölcséből a legnagyobb részt a zselízi lakosok kaphassák,
hogy büszkék lehessenek arra, hogy itt élnek, mert
Zselíz olyan város, mellyel sorsom és családom
sorsa már nemzedékekre visszamenőleg összeforrt
– iratokkal alátámaszthatóan 1820 óta.

hústermékek és specialitások termelőrészlege
vezetőjének,
ebben
a pozícióban kiváló
mu n k a e re d m é ny e k e t
értem el. A következő
évben már a hústermékek
áruforgalmazó
részlegének
vezetője
voltam. 1992-ben másodállásban a zselízi
Szputnyik mozi videokölcsönzőjének vezetője lettem.
Egyéves sorkatonai szolgálatra 1993-ban
Pöstyénbe jelentkeztem, ahol az élelmezési alkalmazottak mellett voltam kisegítő.
1994-ben a helyi húsfeldolgozóban, a zselízi
Krmäs cégben dolgoztam. 1995 óta a büntetés-végrehajtó intézetben dolgozom, ahol
a mai napig a logisztikai részleg élelmezési
vezetője vagyok. A munkában jó eredményeket érek el, munkatársaimmal együtt sikeresen képviseltük az intézetet a nemzetközi
látogatások, a kiemelkedő személyiségek
és a politikai pártok képviselőinek látogatása során biztosított fogadásokon. Részt
vállalok az intézet és a város által szervezett
bálok gasztronómiai szervezésében.
Nős vagyok, két lányom van, Éva és Márta,
akik a zselízi magyar alapiskolába járnak,
ahol szép eredményeket érnek el. Tagjai
a Franz Schubert Gyermekkarnak. Fe-

leségem, Andrea a zselízi kultúrházban
kávézót üzemeltet. Vállalkozása mellett
masszőr és gasztronómiai szolgáltatásokkal is foglalkozik. Lelkiismeretes édesanya
és feleség. Hobbim a munkám – elsősorban a gasztronómia, amelyet a wellnes és
az idegenforgalom követ.
Zselíz megérdemli, hogy sikeres legyen!
Engedjék meg, hogy ismertessem Önökkel
választási programomat:
– munkámat becsületesen és lelkiismeretesen fogom végezni;
– az egész városban javítani a közúthálózatot, és megépíteni a csatornahálózatot;
– városunkban minden nemzetiséghez tartozó polgár számára fellendíteni a kultúrát;
– a város központjában kórházat és rendelőintézet létrehozni;
– a lakótelepen korszerű óvodát építeni;
– új parkolóhelyeket és garázsokat építeni;
– megújítani a város zöldövezeteit;
– a lakótelepeken az európai normák szerinti játszótereket kiépíteni;
– új ravatalozót építeni urnatemetővel és
temetővel;
– folytatni a szociális lakások építését.
Fő célom, hogy kimozdítsuk városunkat a
stagnálásból.
Közösen városunkért!
„Sem több, sem kevesebb, csak ember lehetek.”
Városunk az Önök kezében van. Jöjjenek
választani!

szakmailag, megbízhatóan
dolgozzon, növelni a polgárok tájékoztatottságát az
önkormányzat munkájáról,
saját forrásokból biztosítani
a kiegyensúlyozott költségvetést.
Foglalkoztatottság:
támogatni a helyi gazdaságot és
vállalkozásokat; a beruházásokat főleg a foglalkoztatottság, a lakhatás és az
infrastruktúra támogatására
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Bemutatkoznak a zselízi polgármesterjelöltek
Ing. arch. Bakonyi Pál

szeretet, az igazság és igazságosság keresése az életem
értelme, és ezért az én politikám épp erről szól.
Az építész és a polgármester
munkájának
legérdekesebb, és egyben
legnehezebb része a felelős alkotás lehetősége és
szükségessége. Képzeljük
el, hogy építészként ott van
előttünk egy üres papír,
és meg kell rajzolnunk az
első vonalat, amelynek bonyolult tartalma
és több milliós hatásai vannak. Vagy hogy
polgármesterként ott állunk több tucat dolgozó és több ezer polgár előtt, és felelősen
igazgatnunk kell a tevékenységet minden
területen több évtizedes és több százmilliós hatással. Zselíz egy különleges város a
kellemes és gazdag Alsó-Garam mentén.
Az ihlető környezet hatására az emberek
tehetségesek, élelmesek és kitartóak. Ennek
a mágikus helynek Európa közepén hosszú
és értékes történelme van, amely a használt
építmények által is átöröklődött. Különleges
emberek jelentek meg itt, különleges alkotások láttak itt napvilágot, különleges események történtek itt. Az európai nagyvárosok
pezsgő élete karnyújtásnyira van, mégsem ér
ide ennek negatív hatása. Zselíz és az egész
régió előtt érdekes jövő áll. Érdemes itt élni
és befektetni a jövőbe.
2007-ben a kedvezőtlen állapot konszolidációjával kezdtük a kényszerfelügyelet

határán. Meghatározó többségünknek az volt
a célja, hogy fokozatosan megszabaduljunk
ettől a tehertől, és minden évben legalább valami kis dolgot megvalósítsunk. Ilyen eredményről, amilyet sikerült elérnünk, egyikünk
sem álmodott.
Már 2009 végére a város vagyona egy
harmadával gyarapodott, a sport és a kultúra jelentős növekedési pályán van. Olyan
sikereket értünk el a projektumainkkal
– amelyek révén a város háromszorosan
megnöveli a vagyonát –, hogy több projektet
be sem adhatunk.
A város fenntartható fejlesztési koncepciójának alkotásában nemzeti és nemzetközi
elismeréseket is kaptunk. Hazai és külföldi
befektetők érdeklődést mutatnak a városunk
területén történő stratégiai befektetések
iránt. A városfejlesztést ezért individuális
visszatérítendő beruházások által, valamint a
működésükből származó haszonból biztosítjuk.
A rátermettek önellátó várost és régiót
akarnak. Akarjuk a saját vizünket, energiánkat, alapvető élelmiszerünket, saját árucikkeinket és szolgáltatásainkat, akarjunk
egészséges környezetet! Semmi új a nap
alatt, csak józan paraszti ésszel visszatérünk
a gyökerekhez. A polgármester-jelölt nem
ígérhet túl sokat – talán csak azt, hogy úgy
vezeti a várost és lakóit, hogy csapatszellem
alakuljon ki, amely egy jó működő szervezet
létrejöttéhez vezet, és egy ilyen szervezet
nagy dolgokra képes.

Mgr. Ladislav Bálint

fejlődését, mely azonban
fokozatosan olyan szintre
került, hogy úgy látom
jónak, tevékenységemmel
korszerűsíteni,
javítani
kell helyzetén és előrehaladásán. Engedjék meg
ezért, hogy röviden vázoljam terveimet:
1. Foglalkoztatottság: a
magas munkanélküliségi
arány már jó néhány éve
tart Zselízen. Célom, hogy munkalehetőségeket teremtsek, beruházók városunkba
csalogatásával. Ezzel azonban összefügg egy
komplett infrastruktúrával felszerelt terület
kiépítése, amelyet a város a beruházónak
felajánlhat.
2. A város átlátszó gazdálkodása: létrehozni
a város információs portálját, melyen
a nyilvánosság betekinthet a város gazdasági kimutatásaiba, a városi hivatal alkalmazottainak szolgálati útjairól való kimutatásokba, a beérkezett és kimenő számlákba,
a hivatal működésével kapcsolatos kiadásokba, a közbeszerzések eredményeibe stb.
3. Biztonság és rend a városban: a városi
rendőrség hatékonyabb kihasználásával
növelni a városban a biztonságot, a rend

megtartása a városban, a bűnözés csökkentése.
4. Környezetvédelem: a városi parkban lévő
értékes fákról való gondoskodás, a park
szépítése, a mikolai park rendbetétele, új
zöldövezetek létesítése és a meglevők gondozása.
5. Idegenforgalmi információs központ kiépítése: a városnak és környékének idegenforgalmi területként való bemutatása a látogatóknak és a szükséges beruházónak, amely
biztosítaná a fejlesztést.
6. Életminőség a városban: az életminőség
javítása a városban valamint Mikola és
Szódó városrészekben új munkahelyek létesítésével, a polgári ellátottság javításával,
a fiatalokról való gondoskodással. A bérlakások kérdésének megoldása. A város külső
területein a rossz állapotban levő úthálózat
problémájának megoldása.
Remélem, felkeltette figyelmüket az a problémakör, amellyel a választási időszak
alatt foglalkozni akarok. Ha szeretnének
velem ezekről konzultálni, esetleg más
témákban lennének kérdéseik, hajlandó
vagyok azokra válaszolni a 0918 808 005-as
mobilszámon vagy várom ötleteiket, hozzászólásaikat a ladislav.balint@centrum.sk
e-mailcímen is.

1952. január 1-jén születtem Zselízen
egy kétnyelvű család második gyermekeként. A kétnyelvű családi környezetben,
utcában, városban való nevelkedést
gazdagító körülménynek tartom.
Pozitívan érintette egész életemet,
hivatásomat, emberi kapcsolataimat
és életfilozófiámat. A Nagyszombati
kerületben eltöltött 25 év felülnézetet és távlati szemléletet biztosított
számomra szülővárosom specifikus
atomszférájával szemben. Özveggyé válásom
után 1999-ben a szívem visszahívott Zselízre,
ahol máig tevékenykedem a műtermemben.
Ma már szakavatottan tudok bánni városunk
vonzerejével, nemcsak átélni, mint fiatalkoromban. A legjobb pedig az, hogy ehhez az
erőhöz lehetőségem volt hozzátenni, amiért
nagyon hálás vagyok polgártársaimnak.
A Szlovák Műszaki Főiskola Építészeti Karán építész szakon végeztem
1970–1976-ban. 1976 júniusában kezdtem el
dolgozni a nagyszombati Stavoprojekt tervezőirodában. A jövő városainak megalkotását,
a környezettel való harmonikus együttélést
mindig is a szívügyemnek tekintettem.
Négy gyermekünk már felnőtt, hárman
közülük már unokákkal is megajándékoztak,
a negyedik együtt él velünk. Szívesen dolgozunk a friss levegőn – a kertben, a házunk
és környékének javításán. A szívélyes családi
háttér erőt ad az alkotáshoz és a közérdekben
végzett munkához.
A szép környezet alkotása a hivatásom, a
Tisztelt Polgárok!
Városunk
polgármester-jelöltjeként
teret kaptam városi kiadványunkban,
hogy röviden bemutassam magamat és
elképzeléseimet, melyekkel a választásokon részt kívánok venni. Megragadom tehát a kínálkozó alkalmat,
és röviden hozzászólok a megadott
témákhoz.
1963-ban születtem, alapfokú műveltséget a nagysallói kilencéves alapiskolában szereztem, majd a zselízi gimnáziumban végeztem, és tanulmányaimat a kassai
katonai főiskola vadászpilóta szakán folytattam. Az életben azonban az ember akarata ellenére is történnek dolgok, így egészségügyi
okok miatt két év után a tanulmányaimat be
kellett fejeznem. Megnősültem, és feleségemmel Zselízen telepedtünk le. Két gyermekünk
született, lányunk, és később fiunk.
1985-től 2002-ig állami alkalmazottként dolgoztam a nagypusztai büntetés-végrehajtási
intézetben. 2002-től a lévai ŠPED-TRANS
Rt. kereskedelmi igazgatója vagyok. Jelenlegi
munkámnak köszönhetően szélesítettem
látókörömet, sok érdekes embert ismertem
meg Szlovákiában és a határokon kívül is.
Mindig figyelemmel kísértem városunk
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Régióbeli rendezvények
az interneten
Az Alsógaram-menti Regionális Partnerség helyi akciócsoportja a LEADER program
keretében mint a régióbeli jogi és természetes
személyek csoportosulása működik, melynek
tagjai az önkormányzati, a magán- és a harmadik szektorból, valamint a lakosság köréből
tevődnek össze. A helyi akciócsoport intenzív
tevékenységet folytat az alakuláskor meghatározott céljának elérése érdekében: partnerségi együttműködéssel, helyi források kihasználásával elérni a régió fenntartható fejlődését.
Októberben a helyi akciócsoport zselízi
irodája tovább bővítette tevékenységi körét.
Honlapján, a www.drp.sk weboldalon különböző
régióbeli kulturális, társadalmi és sportrendezvényekre hívja fel a figyelmet. A régióról való
tájékoztatás koncentrálására irányuló igyekezetében így részben egy regionális információs
portált próbál pótolni, jelentős növekedési
potenciállal ezen a téren, főleg attól függően,
hogy a célközönség (a lakosok) milyen mértékben használja ki ezt a tájékoztatást. A rendszer
interaktív, ami azt jelenti, hogy a különböző
rendezvényekre a lakosok is felhívhatják a figyelmet a honlapon keresztül. Ha tehát tudnak
valamilyen tervezett régióbeli rendezvényről,
tájékoztassanak róla a www.drp.sk honlapon!
(ik)
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Sikeres a zselízi tölgy

Az év fája 2010 versenyt már említettük néhányszor, főleg azon oknál fogva, hogy az
Ekopolis Alapítány által szervezett ankétba bárki bekapcsolódhatott.
A parkunkban álló 350 éves kocsányos
tölgyet a Formica polgári társulás tagjai
nevezték be a versenybe. A zsűri egész
Szlovákiából a benevezett 79 fa közül 12-t
választott ki. A legfiatalabb fa egy kassai 35
éves fehér fűz volt, a legö-regebb pedig egy
dubinnéi 850 éves kocsányos tölgy.
A zselízi fa a 3. lett, ami 333 eurós pénzjutalmat jelent. A szavazók közül kisorsolt szerencsés nyertesek könyv-ajándékot
kaptak a Dajama kiadótól vagy 50 euró
értékű könyvutalványt az Artfórum könyvesboltból.
A hasonló versenyek, sőt elért sikerek kapcsán is gyakran felmerül, mi értelme van az
ilyen ankétoknak. Elég azonban válaszolni
a kérdésre: annak ellenére, hogy már hallhattunk a parkunkban lévő értékes fákról,
tudatosítottuk egyáltalán, hogy egy ilyen
fa reklámot is jelenthet városunknak? Ez
az ankét azon kívül, hogy egy ritka fára,
annak környezetére és a helyi természetre
hívja fel a figyelmet, erősíti az emberek lokálpatriotizmusát is. Ha tudatosítjuk, hogy
hasonló, országos szintű reklámra mennyi
pénzt kellene fordítani, a kérdésre a válasz
egyértelmű. Az ankét célja éppen az volt, hogy felhívja a figyelmet a különleges fákra és
a környezetvédelemre. A célt sikerült túlteljesíteni. A Formica Polgári Társulás mellett
köszönet illeti a támogatókat: Városi Könyvtár, Kör kávéző, Bowling bár. (šh)

Vállalatunk stratégiája egyelőre nem változik
Gyakran találkozunk különböző véleményekkel a városunk
területén működő vállalkozásokról, különösen azzal, hogy
néhány (talán véleményformáló)
lakos negatív nézeteket vall a
vállalkozókról. Nem tudom,
hogy viszonyulnak ehhez a
jelenséghez mások, én úgy döntöttem, egy rövid cikkben szólok
hozzá.
Az Espinn K. 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy építkezési
megrendeléseknek tegyen eleget
Zselíz környékén. Célját elérte
és eléri. A cég azért alakult, hogy
pozitív gazdasági eredményt
érjen el, ehhez pedig alkalmazottakra, partnerekre és alvállalkozókra van szüksége. A velük
való együttműködés és korrekt
viszonyok mindig is a társaság fő
és alapvető stratégiáját alkották.
2004-től a vállalat tevékenysége
növekszik.
2008-ban az Espinn K.
is részt vett a város közszolgáltatásokat végző stratégiai

partnerének kiválasztására kiírt
versenytárgyaláson. Ezt sikeresen teljesítette, így a várossal
közösen megalapította az Eurospinn K-t, amelyben a város
többségi, 51%-os részesedéssel
rendelkezik. Azért volt szükség
az új vállalat megalapítására,
mert a városi szolgáltató vállalat, a Vepos leépülőben volt, és
veszteséget termelt. A városnak
nem volt és nincs potenciálja
arra, hogy csődközeli vállalatokat hozzon rendbe, így ezt a
feladatot egy magáncégre bízta.
Büszkén állíthatom, hogy
három évnyi tevékenység után
a szolgáltatásokat nem fenyegeti
veszély, sőt, a vállalat nem kis
összeget juttatott a városi költségvetésbe a 2009-es év elosztott
nyereségéből. Az új műszaki
eszközök beszerzése, a lízing
átvállalása és a városi eszközök
megvásárlása mellett így a város
vagyonát is gyarapítja. Tudni
kell, hogy a két említett vállalat
legalább 85–95 munkavállalót

foglalkoztat, beleértve az iparosokat is. A Vepos megszűnése és
az Eurospinn tevékenységének
megkezdése óta növekszik az
alkalmazottak száma, rendszeresen valorizáljuk a béreiket,
és több szociális programot is
megvalósítunk. Természetesen
a vállalat megalakulása óta
nem emelte szolgáltatásainak
árát a város részére, a stratégiai
partnernek adott fogadalmat
megtartjuk. A vállalat stratégiája jónak mutatkozik, és ezt
szeretnénk a továbbiakban is
folytatni. A vállalat jelentősen támogatja a két alapiskolát és több
társadalmi szervezetet.
Talán valaki azt kérdi, hogy
ezt vagy azt a megrendelést
miért ez és ez a cég végzi, és
nem egy másik, miért nem egy
harmadik vagy egy negyedik. A
vállalkozói életben nem bizonyulnak hasznosnak az ártatlan kék
szemek vagy az érzéki szálak. A
jobb árat kínáló győz, és mondhat
bárki bármit, ez így van.

A közterület-felújítási projekt (járdák) építkezési munkáinak elvégzésére jelentkezhetett
– és higgyék el, jelentkezett is
– bárki. Az Eurospinn K. lett
a győztes. És ismét korrek módon, a kellő szakmai igényességgel és odafigyeléssel álltunk
a feladathoz. A régióbeli cégek
bevonásával igyekszünk jó minőségben elvégezni a munkát,
hogy a tevékenységünkkel minél rövidebb ideig traumatizáljuk a lakosokat.
Egyúttal engedjék meg, hogy
megemlítsem munkatársaimat,
akik által megvalósulhat a
vállalat stratégiája. A választási
időszak végén szeretném megköszönni az önkormányzati
képviselőknek a bizalmat, a
polgármesternek és a város
dolgozóinak a remek együttműködést, amelyet ebben a nehéz
időben az igényes feladatok
elvégzése közben tanúsítottak.
Miroslav Opavský,
ügyvezető, ESpinn K.
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Zselízi Hírmondó

Időszakvégi beszélgetés a polgármesterrel
1→

A legnagyobb sikerként azt könyvelem el, hogy
ismét hiteles és becsült partnerré váltunk minden
szinten, és ez az eredmény mindenféle nyílt manipuláció és háttérben folyó rosszindulatú intrika ellenére
valósult meg.
Az óriási munka mellett nem sikerült elérnem, hogy
folyamatosan és folytonosan tájékoztatni tudjuk a
nyilvánosságot arról, mi is folyik az önkormányzatban. Az események folyása és a kapcsolódó tevékenységek olyan tempót diktáltak, amelyre nem voltunk
felkészülve. Egy ügyes szóvivő kellene, aki naponta
gyűjtené az információkat a tizenkét részlegből, kérdőívek segítségével biztosítaná a lakosság beleszólását a határozatok előkészületébe, aktualizálná a
város honlapját, válaszolna a lakossági kérdésekre és
sajtóközleményeket készítene. Például: 36 kilométer
helyi közutunk van katasztrofális állapotban. Két
lehetőségünk van: vagy foltozgatjuk, javítgatjuk,
mint eddig, évi egy millió koronából, hogy aztán
egy év múlva ott legyünk, ahol eddig. Vagy komplett
újat építünk kilencszáz millió koronáért, és húsz évig
nyugtunk lesz a javításoktól. Egy alapiskolás tanuló
is ki tudja számolni, hogy a 900 milliós utakat a
város az adóinkból származó bevételekből 90 évig
építené, és semmi mást. Hogy oldjuk meg tehát?
A beruházási tervek mellett négy évvel ezelőtt az
erkölcsi válság elleni harc is a napirendre került.
Hogy sikerült e tekintetben teljesíteni?
Az erkölcsi válság elleni harc egy, a szocialista
időkből származó viccet juttat az eszembe, amikor
a jereváni rádióban valaki bejelentette, hogy „a békeharc olyan erős lesz, hogy kő kövön nem marad”.
Nem használom a harcot mint eszközt, és amikor
tehetem, a partnereimet is lebeszélem erről. A harc
és az erőszak mindig újabb harcot és újabb erőszakot
szül. Nekünk Zselízen együttműködnünk kell, nem
egymás ellen harcolni.
Az erkölcsi válságot nem lehet harccal, erőszakkal,
az árulók anyagi jutalmazásával felszámolni. Az
erkölcsöt, a szeretetből fakadó összetartozás érzését
a becsületesen elvégzett munkánk pozitív eredményei
által tudjuk beszőni a társadalmi életbe. Az embereknek át kell élniük az elért pozitív eredményeket,
hogy meggyőződhessenek arról, hogy ez így jobban
működik, hogy megéri felelősnek, türelmesnek és
becsületesnek lenni. Tudom, hogy ez ma nem divat,
de nem ismerek egyéb utat. És hogy mit sikerült e
téren elérni, azt a becsületesen elvégzett négy éves
munkánk kitűnő eredménye mutatja.
Az új önkormányzati modellt a képviselők elfogadták, és az önkormányzati munka ennek a szellemében folyt. Milyenek a modell gyakorlatban
való alkalmazásának tanulságai, tapasztalatai?
A modell egyik eleme a 12 részlegtanács (bizottság),
amelyet a képviselők formálisan ugyan nem módosítottak, a gyakorlatban azonban ezt a jogkört és
felelősséget nem érvényesítették teljes mértékben.
Ezzel nehezítették saját és mások munkáját. Ez
arról szól, amiről az előbbi kérdésben is szóltunk.
Nem kényszeríthetjük mind a tizenkét képviselőt az
együttműködésre, és nem akadályozhatjuk meg őket
az egymás elleni harcban. Idő kell még ahhoz, hogy
megtanuljunk kulturáltan politizálni, és talán azután érkezik el a valós együttműködés ideje.

A modell másik elemében, a tizenkét ügyosztály keretében a város dolgozóinak sem volt könnyű dolga.
Az új modell lényegesen többet követelt tőlük, mint
azelőtt, el kellett sajátítaniuk a kompetenciákat,
alkotókészséget és személyes felelősséget kellett tanúsítaniuk a rájuk bízott részlegért. Négy év után
megmutatkozott, melyik képviselő és dolgozó képes
és hajlandó hatékonyan produkálni és együttműködni.
Végül megállapíthatjuk, hogy a képviselők és városi
dolgozók munkájának közös eredménye azzal is értékesebb, hogy a keserű helyzetű 2007-es évben született, az új munkaszerkezet bevezetése mellett folyt,
többek közt a válsággal nehezített 2009-es évben is.
Hogyan értékelné a városi képviselő-testülettel való
együttműködést az elmúlt választási időszakban?
Az elején minden erőmmel segíteni akartam a nehéz
pozícióban levő képviselőknek, talán túlságosan is.
Ellenem fordult ez az igyekezet, megértettem, hogy
nem célravezető, és megváltoztattam a hozzáállásomat.
Lehetőségem volt részt vennem néhány testületi
ülésen a forradalom előtt, és mindegyiken a változás
után, és elmondhatom, hogy ez a legközvetlenebb,
állandóan változó, hosszú távon kiismerhetetlen
volt. A polgármester és a testület viszonya két választott, egymással egyenrangú szerv viszonya, amely
aszerint működik, milyen az aktuális felállás és az
együttműködésre való hajlam. Az utóbbi évek azt
jelzik, hogy van még mit tanulnunk, bár az elért
sikerekből következtethetünk arra, hogy komoly
gondokról túlzás lenne beszélni.
Az egyik központi téma, amire az utóbbi években figyelt, a környezetvédelem. E tekintetben
a közelmúltban városunk jelentős sikert ért el,
amikor elnyerte a biodiverzitás fővárosa címet.
Ez bizonyosan mérföldkő az ez irányú igyekezetben. Mi következik ebből a lakosok számára,
és milyenek a további feladatok e téren?
Városunk fenntartható fejlesztési és környezetvédelmi koncepciója a múltban nem kapott méltó szerepet
a közéletben. A mérföldkő nem maga a kitüntetés,
hanem az azt megelőző tevékenység. Biztosítani a
terület fenntartható fejlődését és a környezet védelmét egy véget nem érő folyamat, egy életstílus,
egy értékhierarchia, ha úgy tetszik: erkölcs. Minden
mindennel összefügg. És ismét a dolog lényegénél
vagyunk, higgye el, szeretet nélkül nem működhet.
Aki szeretetteljes, az egész világgal szemben az, az ismerősök és ismeretlenek iránt, az ellenség iránt, az utca,
a város, az élőlények és növények iránt… és végül saját
maga iránt is. A szeretet arról is szól, hogy igazodjunk e
világ rendjéhez, és megkeressük benne a helyünket.
A biodiverzitás támogatása, biomasszára alapuló hőgazdálkodás, biofermentor, előkészületben
levő vízi és fotovoltaikus erőmű… A városi irányultsága egyre élesebben körvonalazódik. Mi
következhet ezután?
Természetesen a terület egyenletes, fenntartható
fejlesztése, tiszta és egészséges környezet, érdekes
munkalehetőségek az önellátás biztosításában, a
kutatásban és fejlesztésben, az idegenforgalomban,
a kultúrában és a sportban. A lakosok függetlenségének és szuverenitásának elérése, hogy szabadon

dönthessenek életstílusukról. Zselíznek minden előfeltétele megvan hozzá.
Szakmai konferenciákon világosan megfogalmazta azt a nézetét, hogy a régióban támogatni kellene
az önellátást. Elmagyarázná ezt a hozzáállást?
Akarjuk a saját vizünket, energiánkat, alapvető
élelmiszerünket, árucikkeinket és szolgáltatásainkat,
egészséges környezetünket. Semmi új a nap alatt,
józan paraszti ésszel térjünk vissza a gyökerekhez!
Miért? Mert nem tudjuk, ki is dönt ezeknek az
alapvető szükségleteinknek az áráról. Azt sem tudjuk,
hogy hol és kinél csapódik le ezeknek az áruknak és
szolgáltatásoknak a nyeresége. Mert senki a belföldi
vagy külföldi politikusok közül nem tudja garantálni,
hogy ezeknek az élethez szükséges dolgoknak az ára
nem fog az elfogadható szint fölé emelkedni. Mert
hagytuk elvenni a munkalehetőségeket, és nem
tudunk újakat teremteni. Mert észrevétlenül újkori
rabszolgákká váltunk, miközben azt sem tudjuk,
hogy kiévé.
Az utóbbi időben új lehetséges befektetőkről kaptunk tájékoztatást, akik a város területén a kastély
vagy a fürdő felújításába szeretnének beruházni.
Kik ezek a befektetők és milyenek az elképzeléseik?
Amint már említettem is, felelős politikánk, munkánk eredményének és a rendkívüli potenciálnak
köszönhetően hazai és külföldi befektetők érdeklődnek stratégiai befektetési lehetőségek iránt városunkban. A Zselíz – Franz Schubert városa elnevezésű
kiadványban szereplő beruházási lehetőségek fele
iránt mutatnak érdeklődést. Emellett igény van a
Szent Jakab tér többrendeltetésű beépítésére, új
gyárak létesítésére az ipari parkban és reciklációs
erőműre.
Hogy az érdeklődők közül kinek lesz előnye és milyen
feltételek mellett, arról az új képviselő-testület dönt
majd. Feltételezem, hogy minden stratégiai befektetésről
szóló döntést lakossági fórum előz meg. Ezeknek a
komoly döntéseknek átláthatóknak és többséginek
kell lenniük. A befektetőket felkérjük, hogy jelentős
többségünket győzzenek meg rátermettségükről.
Az önkormányzatok idén sokat küzdenek a részesedési adókból származó bevételek csökkenésével, és
Zselíz sem kivétel ez alól. Milyen a város jelenlegi
pénzügyi helyzete, és hogy mutatkozik meg a bevételcsökkenés a következő hónapokban?
A képviselő-testület költségvetés-módosítást fogadott
el, amely során olyan takarékossági intézkedéseket
vezetett be, amelyek biztosítják, hogy kiegyenlített
költségvetéssel zárjuk ezt az évet. A bevételek egyelőre a tervek szerint alakulnak, ezen felül pedig arról
értesültünk, hogy a részesedési adókból származó
bevételkiesés összegének egy harmadát megkapjuk az
állami költségvetésből.
A városközpontban folyik a munka a közterületfelújítási projekt keretében. Mikorra várhatják a
lakosok a munkák befejezését?
A szerződések szerint a befejezés 2011. július 1. A
kivitelezők azon igyekeznek, hogy a megkezdett szakaszokat a tél elejéig befejezzék.
Szeretne még valamit hozzátenni?
Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Levicky László

Lapunk novemberi számában viszonylag
nagy teret szentelünk a polgámrester-jelöltek bemutatásának, így néhány rovatot
szüneteltetni kényszerülünk. A rovatok
lapunk következő számában folytatódnak.

Októberi önkormányzati ülés

Költségvetés:
első olvasat után

Z

A városi képviselő-testület 2010. október 28-án tárgyalt 43. rendes ülésén.
Bevezetőben a városatyák jóváhagyták a
napirendet, amelyet néhány ponttal kiegészítettek: az iskolai étkezdék és klubok
finanszírozásáról szóló beszámolókkal és a
volt Házkezelőség ingatlanjainak eladására
irányuló javaslattal.
A testület tudomásul vette az iskolák
beszámolóját a 2009–2010-es tanévben
elért oktatási-nevelési eredményekről.
Ezután a városi költségvetés 2010–2013-as
javaslatával foglalkoztak a képviselők, amelyet első olvasatban tudomásul vettek és a
gazdasági koordinátornak feladatul adták,
hogy a következő ülésre az elhangzott hozzászólások és kiegészítések alapján készítse
el a javaslatot a második olvasatba.
Jóváhagyták a helyi népszavazás szervezését szabályozó javaslatot, és tudomásul
vették a lakbérhátralékok alakulásáról szóló
beszámolót a városi lakások és a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében.
A testület korábbi határozatai teljesítésének
ellenőrzése során a képviselők utasították
a gazdasági részleg koordinátorát, hogy
utalja át a szervezetek és alapok számára
megítélt, de még ki nem fizetett támogatásokat.
A képviselők jóváhagyták a volt Házkezelőség ingatlanjainak versenytárgyalásban
történő eladására irányuló javaslatot, annak szövegét, utasították a hivatalvezetőt
a versenytárgyalás kihirdetésére, és megválasztották az esetleges javaslatokat elbíráló
bizottságot.
(šh)

Zselíz város meghívja Önöket
a hagyományos

András-napi vásár

XIV. évfolyamára,
amelyet 2010. november 18–20-án
tart a városközpontban – a Béke és
a Komenský utcában.
Egyúttal értesíti a lakosságot, hogy
az említett területen útlezárás lesz
2010. november 18-án, csütörtökön
15:00 órától november 20-án, szombaton 22:00 óráig.
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Tisztelt Olvasó!
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12 polgármester-jelölt választási programja, illetve elképzelései a zselízi önkormányzatről
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A számadás felkeltette a lakosok érdeklődését

November 5-én az esti órákban a városi hivatal esketőtermében valósult meg az a lakossági
fórum, amelynek célja a polgármester és a képviselők számadása volt az elmúlt választási időszakban megvalósult fejlesztésekről. A rendezvényt független közvetítőként Ladislav Briestenský
vezette, akit országosan elismert szakemberként és előadóként tartanak számon az önkormányzat témájában. A találkozó, amelyen kb. 80 lakos volt jelen, részben a független közvetítőnek köszönhetően, viszonylag kulturált légkörben folyt. A bevezető prezentációt követően, amely során
bemutatták a választási időszak legkiemelkedőbb eredményeit, a találkozó nagy részét a kérdések és feleletek töltötték ki. A lakosok a két nyelven kinyomtatott információs nyomtatványokból
is tudomást szerezhettek az utóbbi évek fejlesztéseiről. A találkozóról készült videófelvétel és a
számadás hozzáférhető a város honlapján.
(ic)

Időszakvégi beszélgetés a polgármesterrel
A választási időszak értékelésével kezdhetnénk. Bizonyos számok és tájékoztatás
megjelent már lapunk múlt havi számában.
Hogyan értékeli a polgármesteri pozícióból
az elmúlt négy évet?
2009 végére a város vagyona egy harmadával
gyarapodott, a sport és a kultúra jelentős növekedési pályán van. Olyan projektumokat készítettünk elő és kezdtünk megvalósítani, amelyek
két éven belül háromszorosan megnövelhetik a
város vagyonát.
A város fenntartható fejlesztési koncepciójának
alkotásában nemzeti és nemzetközi elismeréseket is kaptunk. Hazai és külföldi befektetők
érdeklődést mutatnak a városunk területén
történő stratégiai befektetés iránt. Most egy
örvendetes feladat előtt állunk: választani a
kínálatok közül, eldönteni, melyeket fogadjuk
el Zselíz fejlesztésének érdekében.

Csatlakozom a nézethez, amely szerint a lakosok tájékoztatása az önkormányzatban történtekről ebben a választási időszakban nem
volt elégséges. Ezért döntöttünk úgy, hogy tájékoztató anyagot készítünk a lakosok számára,
valamint nyilvános ülést szervezünk a polgármester és a képviselők részvételével, melyen a
lakosokat erről a témáról tájékoztatjuk.
Mit tart a választási időszak legnagyobb
sikerének, ill. melyik meg nem valósított
elképzelés aggasztja a leginkább?
2007-ben a kedvezőtlen állapot konszolidációjával kezdtük a kényszerfelügyelet határán.
Meghatározó többségünknek az volt a célja,
hogy fokozatosan megszabaduljunk ettől a
tehertől, és minden évben legalább valami
kis dolgot megvalósítsunk. Ilyen eredményről, amilyet sikerült elérnünk, egyikünk sem
álmodott.
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