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Dúfam, že nás čakajú už len pozitívne obdobia. Chcem svojím podielom prispieť k tomu,
aby toto mesto rozkvitalo, aby Želiezovčania
boli hrdí na to, že sú Želiezovčanmi. Zatiaľ ale
badám, že mnohí sa za toto mesto hanbia.
(Viac na 4. strane.)

Marcové zasadnutie MsZ

Na opakovanej
schôdzi o dotáciách
a projektoch
MsZ v Želiezovciach zasadalo na svojej 29.
schôdzi 9. marca po tom, čo sa v pôvodnom
termíne 23. februára nezišiel dostatočný
počet poslancov. Zasadanie prebiehalo po
redakčnej uzávierke, preto podrobný článok
uverejním až v ďalšom čísle našich novín.
Najdôležitejšími momentmi marcového
zasadnutia boli odsúhlasenie dotácií na
rok 2017 občianskym združeniam v meste
a schválenie prípravy, podania a spolufinancovania žiadostí o nenávratné finančné
príspevky. Mesto plánuje podať žiadosti vo
viacerých oblastiach, tentoraz boli schválené projekty na rozšírenie priestorov materskej školy v Mikule, likvidáciu nelegálnych
skládok odpadu, budovanie siete cyklotrás
na území mesta a rekonštrukciu telocvične T18, ktorá bude zameraná na zníženie
energetickej náročnosti objektu. Účastníci
zasadnutia venovali priestor aj mestskej
polícii.
(ik)

Firma, ktorá otvára paneláreň v bývalom areáli firmy SES Želiezovce,
prijme zamestnancov na pozicie:
- obsluha strojov,
- zámočník
- stolár
- tesár
- betonár
- bagrista-strojník
Nástup možný ihneď. Záujemcovia o
prácu môžu poslat životopis na e-mail:
v.dingova@yssel.sk.
(16-34)

Na interiérové vybavenie domu kultúry
je v tohtoročnom rozpočte k dispozícii
20 tis. eur.
Úplnou novinkou v želiezovskom Dome
kultúry by v tomto roku malo byť zriadenie kuchyne.
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cena: 0,35 eur

Keďže finančná situácia mesta je podľa
jeho predstaviteľov dobrá, v tomto roku
sa plánuje vybudovanie dvoch detských
ihrísk. Jedno má vyrásť na Námestí sv.
Jakuba, na zelenej ploche medzi kinom a
bustou Antala Kherndla a bude vhodné
pre najmenšie deti.
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Prvé zmeny na štadióne
už v marci

Možnosti
vybudovania
viacúčelovej
športovej haly v Želiezovciach a prípravy rekonštrukcie mestského športového
areálu pri príležitosti osláv stého výročia organizovaného futbalu a zámer na
vybudovanie ucelenej siete cyklotrás na
území mesta boli nosnými témami rokovania športovej komisie, pôsobiacej pri
mestskom zastupiteľstve. Okrem jej predsedu Ladislava Sokola, väčšiny členov komisie a niekoľkých pracovníkov MsÚ boli
prítomní primátor aj viceprimátor mesta
a ďalší hostia.
Ondrej Juhász v úvode schôdze vyjadril jednoznačnú podporu vedenia mesta
výstavbe športovej haly v meste, ktorá,
v prípade, že želiezovská prihláška bude
vyhodnotená ako úspešná, sa bude reali-

zovať z programu a prostriedkov Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Prítomní venovali veľkú časť rokovania prípravám centenária želiezovského
futbalu, najmä z pohľadu rekonštrukcie
futbalového štadióna. Primátor potvrdil
zámer zorganizovania viacerých podujatí súčasne – okrem športových osláv
sa v druhý júnový týždeň má konať aj
festival Csemadoku a mestské dni. „Našou
zásadou je, že tieto tri dni budú organizované pre občanov a vstup bude zdarma,“
vyhlásil Ondrej Juhász a poznamenal, že
v rámci slávnosti bude zorganizovaný
futbalový turnaj 5 partnerských miest.
Prvé výsledky rekonštrukcie objektu by
mali byť viditeľné už v marci, kedy má
prebehnúť výmena sedačiek na tribúne.
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Zaútočili na mestský úrad?

Koncom februára sa server Mestského úradu podľa všetkého stal obeťou hackerského útoku alebo agresívneho vírusu, ktorý na niekoľko dní znemožnil prácu celého
úradu. Vírus, ktorý systém MsÚ napadol, zablokoval prístup k softvérom a údajom
uloženým na serveri a zaútočil aj na niektoré počítače. Úradníci nemohli používať
výpočtovú techniku niekoľko dní. „Musíme vyhodnotiť, čo sa vlastne stalo, či to bol hackerský útok, alebo niečo iné, čo spôsobilo, že úrad bol nefunkčný. Problém som konzultoval
s políciou aj s právnikom. Kvôli nefunkčnosti úradu vznikali škody, našťastie sme včas
všetky počítače vypli, čím sme zabránili úniku infomácií a ďalším škodám,“ povedal primátor na margo nezvyčajnej prekážky v práci MsÚ a dodal, že mesto zvažuje podanie
trestného oznámenia v tejto veci na neznámeho páchateľa.
(ik)

Prečo stále dochádza
k výpadkom verejného osvetlenia?

Napriek tomu, že rekonštrukcia verejného osvetlenia prebehla ešte vlani, stále sa objavujú
sťažnosti na jeho výpadky. Väčšinou trvajú jeden deň, v minulom mesiaci však na Hviezdoslavovej ulici výpadok trval takmer týždeň.
Medzi občanmi sa šírili ironické poznámky, napríklad že týmto spôsobom
bolo možné dosiahnuť úsporu aj pri
starom osvetlení. V skutočnosti však
výpadky nie sú spôsobené osvetľovacími telesami, ale elektrickým vedením,
ktorého sa rekonštrukcia netýkala.
K problému sa vyjadril pracovník
Západoslovenskej
energetiky,
a.s.
Kazimír Kovács: „Vedenia verejného
osvetlenia boli menené len čiastočne na vzdušné izolované vodiče,
a to v časti Mikula a v Mierovej
osade za cintorínom. Ostatné vedenia sú však pôvodné, niektoré aj 30-ročné za hranicou životnosti. Na ich poškodenia má veľký vplyv počasie, ktoré len urýchľuje technické opotrebovanie.“
Vedenia ako aj izolátory sú majetkom mesta a ich obnova je preto plne hradená z mestského
rozpočtu, postupne sa však na nej bude pracovať.
(šh)

Minulosť stále straší

Mesto musí vrátiť peniaze
z projektu z roku 2010

Podľa schváleného rozpočtu má byť rok 2017 ťažiskovou etapou aktuálneho volebného
obdobia z pohľadu rozvojových aktivít a investícií. Snaha a rozvojové plány mesta však už
v prvom kvartáli utrpela trhlinu, keď po kontrole Úradu vládneho auditu (ÚVA) boli zistené pochybenia v procese verejného obstarávania projektu Rekonštrukcia a modernizácia
základnej školy na Mierovej ulici, realizovaného v roku 2010. Podľa rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR musí mesto vrátiť prostriedky vo výške vyše
46 tis. eur.
Podľa ministerstva v procese verejného obstarávania dodávateľa v rámci projektu bol porušený princíp transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Vo svojej
správe uvádza aj niektoré konkrétnosti, napr. nedodržanú lehotu na prijímanie žiadostí
o súťažné podklady alebo nesprávne formulovanie podmienok pri vyžiadaní referencií
uchádzačov.
„V tomto volebnom období sme sa chceli venovať najmä skrášľovaniu mesta, zlepšovaniu
vzhľadu mestských objektov a najmä zbytočne sa nezaťažovať minulosťou. Realita je však taká,
že minulosť na nás dolieha ešte stále a takmer na každom kroku. Od ÚVA sme dostali informáciu, že v prípravnom procese investičnej akcie rekonštrukcie ZŠ na Mierovej ulici, financovanej
z európskych zdrojov, bol vážnym spôsobom porušený zákon. Mesto musí preto vrátiť časť
finančných prostriedkov z tohto projektu. Chceli sme podať trestné oznámenie na neznámeho
páchateľa, ale keďže túto činnosť zabezpečovala jednoosobová agentúra a táto osoba už nežije,
navyše sú tam určité premlčacie lehoty, zistili sme, že šanca na úspešnosť trestného oznámenia
je malá. Bohužiaľ, o tieto prostriedky sme prišli a ide to na úkor niektorých plánovaných investícií,“ vyjadril sa k prípadu primátor Ondrej Juhász.
(ik)
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V minulom roku malo mesto príjem z dane
za ubytovanie vo výške 264 eur. Plánovalo sa
s príimom 100 eur.
Problém nedostatku kvalifikovaných pracovných síl dolieha už aj na náš región. Podľa
primátora mu to signalizovala tak spoločnosť Selyz Nábytok, ako aj holandská firma
investujúca v areáli bývalého závodu SES. V
skúšobnej prevádzke tam v súčasnosti pracuje
asi 65 ľudí. Šancu na získanie kvalifikovanej
pracovnej sily chce investor zlepšiť aj tým, že v
areáli podniku postavil unimobunky s novým
vybavením na účely ubytovania pre 8 ľudí.
Mesto bolo po čase opäť úspešné v projekte na
rozvoj svojho kamerového monitorovacieho
systému. V rámci neho získalo 2 nové kamery.
Športová hala T18 je hojne využívaná, nebola
to márna investícia – vyjadril sa primátor
koncom februára. Ďalším krokom v rekonštrukcii objektu bude výmena palubovky
vo veľkej sále, ktorá sa uskutoční v ďalších
týždňoch.
Vedenie mesta prehodnocuje činnosť Centra
voľného času so zámerom vytvoriť príspevkovú organizáciu mesta, vyňatú zo siete školských
zariadení, s názvom Centrum voľnočasových
aktivít. Tieto kroky budú zosúladené s pripravovanými priestorovými zmenami, týkajúcimi
sa školských a predškolských zariadení mesta.
Činnosť CVČ, resp. výhľadovo CVA, by mala
byť sústredená v priestoroch domu kultúry a
telocvične T18. Od začiatku roka je riadením
CVČ poverený Milan Haborák. V prvom
polroku má byť vypísané výberové konanie na
definitívne obsadenie funkcie.

Vzniklo OZ Želiezovčan
Po pozitívnom vzore občianskych
združení pôsobiacich v mestských častiach
vzniklo nedávno Občianske združenie
Želiezovčan. Za iniciatívou založenia združenia sú poslanci mestského zastupiteľstva
Marianna Šedivá, Norbert Šuchter, Kazimír
Kovács a predseda OZ Miroslav Kriška.
Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie
aktivít v oblasti vzdelávania, športu, životného prostredia a kultúrno-spoločenskej
činnosti.
V piatok 24. februára sa v Dome kultúry
uskutočnila prvá, verejná členská schôdza
združenia. V rámci nej bol schválený členský príspevok na tento rok vo výške 1 euro
aj plán akcií na rok 2017. V rámci neho sa
prítomní dohodli na účasti na Dni Zeme
a zorganizovaní Dňa detí, ktorý bude 27.
mája v parku. Účastníci hovorili aj o možnostiach vytvorenia materského centra,
resp. ako alternatívy, zriadenia klubovne
združenia.
(r)
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V Dome kultúry sa možno bude variť

Rozhodovali
o dotáciách

Rekonštrukcia Domu kultúry, začatá
v minulom roku, o ktorej sme písali vo
februárovom čísle našich novín, bude
pokračovať aj v tomto roku. Plánuje sa výmena hlavných a výkyvných vchodových
dverí, dvoch interiérových
dverí vo vstupnej sieni objektu a obstaranie nových,
viacúčelných závesov vo
veľkej sále. Pomocou nových závesov bude v sále
zabezpečená
pohotová
a flexibilná regulácia svetlosti podľa požiadaviek.
Na interiérové vybavenie
domu kultúry je v tohtoročnom rozpočte k dispozícii 20 tis. eur.
Novinkou v želiezovskom
Dome kultúry by v tomto
roku malo byť zriadenie
kuchyne. Od začiatku jeho
prevádzky sa na využiteľnosti objektu negatívne podpísal fakt, že nemá kuchyňu, preto
na niektoré typy podujatí, napríklad svadby,
nie je vhodný.
Ak štúdia preukáže realizovateľnosť zámeru, kuchyňa bude zriadená. V rozpočte je
na tento účel vyčlenených 25 tis. eur. Zria-

denie kuchyne by umožnilo organizovanie
širšej škály podujatí, rozšírenie služieb,
a teda by znamenalo aj vyššie príjmy do
mestskej kasy. Navyše, ako nám vedúci DK
Alexander Juhász povedal, záujem o takúto

službu by bol aj cez týždeň. Z jeho predbežného prieskumu trhu vyplynulo, že najmä
starší ľudia, bývajúci v okolí DK, by mali záujem o dodávku teplej stravy. Rekonštrukčné práce sa v mestskom kultúrnom stánku
podľa predbežných plánov majú zrealizovať
v prvom polroku 2017.
(ik)

Obchodné centrum: na dobrej ceste
Výstavba obchodného centra v dlhodobo
nezastavanej lokalite na Mierovej ulici je na
najlepšej ceste po tom, čo mestské zastupiteľstvo po obchodnej verejnej súťaži odsúhlasilo predaj pozemku s rozlohou 8700 m2.
Do súťaže sa prihlásil len jediný uchádzať,
spoločnosť KLM real estate, a.s., ktorý ponúkol ponúkol cenu mierne vyššiu, než bola
stanovená v znaleckom posudku. V rámci
obchodnej verejnej súťaže ponúkla 25,20 €
za m2 plochy.
Ako už aj z verejnej rozpravy alebo pripomienok občanov vyplynulo, výstavba tohto
nového prvku občianskej vybavenosti je

v Želiezovciach všeobecne vítaná. Pre mesto
a jeho obyvateľov bude mať pozitívny dopad vo viacerých dimenziách. Z pohľadu
rozpočtu mesta to znamená jednorazový
príjem z predaja pozemku vo výške takmer
220 tis. eur a následné príjmy z dane z nehnuteľnosti. Tie by mali ročne dosiahnuť

približne 4900 eur. Prínosom pre región by
mohla byť už samotná výstavba, keďže pri
podobných investíciách sa k slovu často
dostávajú miestni subdodávatelia. Dopyt po
pracovnej sile a výrazné rozšírenie ponuky
tovarov a služieb sú ďalšie benefity, ktoré
by z celomestského hľadiska mohli prevážiť
prípadné dopady na miestnych podnikateľov, vychádzajúce z oživenia konkurenčného
prostredia.
Podľa predbežných informácií developera
má v lokalite pred obchodom Lidl vyrásť obchodné centrum – komplex budov v tvare L,
členený na niekoľko obchodných prevádzok.

Na ploche asi 3200 m2 plánuje investor vybudovať priestory pre 5 samostatných obchodných prevádzok. Pred objektom má vzniknúť
86 nových parkovacích miest. Developer sa
zaviazal v blízkosti obchodného centra
spolufinancovať oddychovú zónu a uhradiť
aj náklady mesta na zmeny v územnom

Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta
bolo témou zasadnutia dotačnej komisie 16.
februára v zasadačke MsÚ v zložení: Pavol
Ivan, Ladislav Sokol, Pavel Polka, Tibor
Csenger, Kazimír Kovács, Miroslav Kriška,
Monika Tomeková. Najprv vedúca odboru
ekonomiky MsÚ Monika Tomeková hovorila o aktuálnych predpisoch, podľa ktorých
napríklad dotácia nemôže byť pridelená na
investovanie do nehnuteľného majetku. Čo
sa týka miestnych organizácií podriadeným
celoslovenským organizáciám, ktoré nemajú vlastné IČO, musí byť v stanovách nadradenej organizácie, že zástupcovia miestnych
organizácií môžu vstupovať do takýchto
vzťahov a používať jej IČO.
Potom sa posudzovali žiadosti jednotlivých združení a organizácií o dotácie, najmä požadované čiastky a účel ich použitia.
Uprednostnené boli najmä požiadavky na
organizovanie podujatí univerzálnejšieho
charakteru pre väčší počet občanov a aktivity reprezentujúce mesto.
Prihliadalo sa aj na tzv. nepriame dotovanie niektorých organizácií, napríklad bezplatným poskytnutím prenájmu miestností
na organizovanie podujatí, poskytnutím
mestského vozidla a podobne.
Návrh schvaľovalo Mestské zastupiteľstvo 9. marca na svojom 29 zasadnutí.
(šh)

Prvé zmeny na
štadióne...
1→

Primátor so svojím zástupcom oboznámili prítormných s prípravami projektu
vybudovania siete cyklotrás na území
mesta. Mesto na tento účel plánuje využiť
nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Dôraz sa z čisto turistickej funkcie
presúva na podporu zamestnanosti. Základnou funkciou plánovaných cyklotrás
bude podľa požiadaviek výzvy zabezpečenie dopravy do práce. To znamená, že
v prípade úspešného vybudovania bude
2,5 m široká cyklotrasa zabezpečovať
dopravu od Svodova až po priemyselnú
zónu na juhu mesta.
(ik)
pláne centrálnej mestskej zóny, súvisiace
s realizáciou investície. Vo vzniknutých prevádzkach sa podľa predsedu predstavenstva
developerskej spoločnosti KLM Vladimíra
Bučeka má vytvoriť minimálne 35 nových
pracovných príležitostí. Podľa predbežného
harmonogramu spoločnosti KLM real estate
by sa výstavba mala začať v lete tohto roka
s plánovaným ukončením ku koncu roka.
(ik)
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Aby Želiezovčania boli hrdí na to, že sú
Pracuje v oblasti energetiky, absolvoval
vysokoškolské vzdelanie ekonomického
smeru. Je predsedom miestnej organizácie
strany Most-Híd. Za túto stranu kandidoval
v komunálnych voľbách v roku 2010, získal
698 hlasov a stal sa poslancom Mestského
zastupiteľstva v Želiezovciach. Vo voľbách
v roku 2014 získal 622 hlasov a stal sa poslancom opäť. Pri svojich vystúpeniach pôsobí rozvážnym dojmom, vyjadruje sa najmä
k odborným stránkam prerokúvaných tém.
Je predsedom komisie výstavby, územného
rozvoja a životného prostredia. Ing. Kazimír
Kovács
Nepochybujem o tom, že ste Želiezovčan,
ale rozhovor tohto typu začínam vždy
otázkou na pôvod.
- Som rodený Želiezovčan, otec bol synom
reformovaného duchovného, matka pochádza
zo Šalova. Mám sestru, ktorá žije v Bratislave.
Ja som sa v Želiezovciach narodil a žijem tu
už 43 rokov. Mám dve deti, syna som si vyženil a spolu s manželkou máme dcérku.
Takže ste tu trávili aj detstvo. Aké bolo?
- V detstve som bol ako ostatné bežné deti.
Vtedy ešte nebol internet a počítače, venovali
sme sa napríklad hre na skrývačku a bežným
športom, ako futbal, pozemný hokej. Keď som
bol menší, mal som určité zdravotné problémy,
ale môžem povedať, že som mal pekné a šťastné detstvo. Chodil som do materskej školy
v Esterházyovskom kaštieli, ku ktorému, spolu
s okolitým parkom, sa mi viažu pekné spomienky.
To prostredie je pre mnohé vtedajšie deti,
vrátane mňa, z dnešného pohľadu priam
idylou.
- Park bol vtedy udržiavaný, potom dlho nebol. Som rád, že od minulého roka sa opäť
udržiava. Pred kaštieľom bolo hľadisko s lavičkami, za potokom amfiteáter. Tam sme sa
hrávali a ako vtedajšie deti, stále sme behali.
Bolo krásne tráviť detstvo v tom krásnom
prostredí.
V Želiezovciach ste chodili aj do základnej
školy. Čím ste sa, ako školák, zaoberali?
- Chodil som do Základnej školy slovenskej.
Hrával som pingpong, futbal a iné športy, ale
na žiaden z nich som sa nešpecializoval. Pre
mňa to boli bežné voľnočasové aktivity.
Prečo ste si, ako svoje ďalšie štúdium,
vybrali elektrotechniku?
- Keď bol môj otec mladší, zaoberal sa elektrotechnikou, spolu sme chodili po stavbách. Ja,
ako mnohí mladí, nevedel som presne, čím
chcem byť. Istý čas som chcel byť potrubárom,
potom zváračom. V tom čase podniky chodili
do základných škôl robiť nábory a mne sa
prezentácia SES Tlmače pozdávala. Otec ma
však presvedčil, že by som si mal vybrať iný
smer. Prihlásil som sa na Strednú priemyselnú
školu elektrotechnickú v Trnave a urobil som
dobre. Odbor ma začal stále viac zaujímať
a nakoniec sa pre mňa stal nielen živobytím,
ale aj koníčkom.

Čo ste robili po skončení strednej školy?
- Zamestnal som sa v Západoslovenskej energetike, pracoval som vo vedúcej funkcii pre
technickú časť. V energetike pracujem už 27
rokov, teraz som vedúcim prevádzkovej časti
energetických zariadení levického okresu.
Potom ste sa rozhodli pre štúdium na
vysokej škole?
- Áno. Bolo to v roku 2006, keď sa vyskytla
táto možnosť špecializovaného diaľkového
štúdia na Fakulte manažmentu a marketingu
Poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Najprv
sa to zdalo jednoduché. Keď sme začali, bolo
nás 120. Keď sme skončili, bolo nás už len 27.
Nebolo to ľahké, ale s odhodlaním a snahou sa
to dá. A tak som bol v roku 2011 promovaný
na inžiniera.
Ako toto štúdium súvisí s vašou prácou?
- Vždy ma fascinovali čísla, preto ma štúdium
zaujímalo. Jeho súčasťou bol napríklad aj
manažment riadenia ľudských zdrojov, a tieto
znalosti mi pomohli aj v mojej práci.
Kedy ste si založili rodinu?
V roku 2013 som sa ako 39-ročný oženil
a k štyridsiatke som od manželky dostal dcérku. Manželka má z predchádzajúceho vzťahu
syna, ktorý má teraz 12 rokov. To je moja
rodina. Mám postavený
rodinný dom. Každé
ráno cestujem do Levíc,
ako väčšina mladých ľudí
a popoludní sa vraciam
do Želiezoviec.
Ako ste sa rozhodli
kandidovať na poslanca mestského zastupiteľstva?
- Už vtedy, keď prebiehala rekonštrukcia
centrálnej mestskej zóny,
v rámci svojej pracovnej
pozície som pomáhal,
aby sa podarila v rámci
prijateľných termínov.
Vtedy sa ma niektorí
známi aj z radov pracovníkov mestského úradu
pýtali, prečo nekandidujem na poslanca, pretože
ako poslanec by som mohol robiť pre mesto
oficiálne. Rozhodol som sa to skúsiť. Keďže
som predsedom miestneho výboru Most-Híd,
nemusel som zbierať podpisy, kandidoval
som za stranu. Na moje počudovanie som
bol zvolený. Vtedy, pred ôsmymi rokmi som
sa spočiatku len priúčal od skúsenejších kolegov, oťukával som sa a istý čas trvalo, kým
som si začal byť istejší. Na konci volebného
obdobia som však nebol rozhodnutý, či mám
opäť kandidovať. So súčasným primátorom sa
poznám už dávnejšie a keď sa on rozhodol pre
kandidatúru, rozhodol som sa aj ja, aby mal
odbornú podporu medzi poslancami.
Vaše prvé volebné obdobie bolo druhým
volebným obdobím primátora Pavla Ba-

konyiho a vaše druhé volebné obdobie je
prvým volebným obdobím primátora
Ondreja Juhásza. Boli ste poslancom za
jedného i druhého primátora, dokážete to
preto porovnať.
- Je to rozdiel. Toto volebné považujem za
akčnejšie, než to predošlé. Veľa sa toho zrealizovalo a veľa je toho v pláne. Súčasného primátora volám „dravec“, pretože keď niečo chce
dosiahnuť, ide za tým, samozrejme v rámci
svojich možností. Je zanietený a chce pre
mesto urobiť čo najviac. Som rád, že máme
takéhoto primátora a aj od občanov počúvam,
že za tie dva roky jeho pôsobenia sa toho veľa
zmenilo, napreduje to k lepšiemu, je tu otvorenosť a naslúcha sa požiadavkám občanov.
Žiaľ, veľa sa toho v minulosti zameškalo, čo
sa týka možností využiť eurofondy, to obdobie
sa pomaly končí. Som rád, že sa podarilo to
verejné osvetlenie a že som sa na tom podieľal.
Prešiel projekt zateplenia budovy mestského
úradu, nákup mechanizmov na odvoz komunálneho odpadu, rekonštrukcia domu smútku.
Dúfam, že aj tá kanalizácia sa podarí a veľa
z toho, čo je v pláne. Nedá sa dohnať to, čo
sa 8 rokov nerobilo, ale ak to týmto tempom
pôjde aj ďalšie dva roky, bude to dobré.

Chystáte sa kandidovať aj v ďalších voľbách?
- Neviem. Je to ešte ďaleko. Som rád, že je
v zastupiteľstve dosť mladých, ktorí majú iné
zmýšľanie, horúcejšiu krv. Starší sú umiernenejší, ale aj rozvážnejší. Ja som niekde
uprostred. Viem, že výsledky sa dajú dosiahnuť len vtedy, keď poslanec má na zreteli záujmy občanov, nie svoje vlastné. Ja si za svojimi
doterajšími rozhodnutiami stojím. Pri rozhodovaní o rekonštrukcii verejného osvetlenia
som využil svoje odborné poznatky, presvedčil
som zastupiteľstvo a kolegovia mi to kvitovali.
Svojimi odbornými poznatkami pomáham pri
rozhodovaní členom komisie výstavby a životného prostredia, ktorej som predsedom.
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Želiezovčanmi...
Čo by ste ako poslanec chceli dosiahnuť?
- Aby sa toto mesto pohlo vpred... Dúfam, že
nás čakajú už len pozitívne obdobia. Chcem
svojím podielom prispieť k tomu, aby toto
mesto rozkvitalo, aby Želiezovčania boli hrdí
na to, že sú Želiezovčanmi. Zatiaľ ale badám,
že mnohí sa za toto mesto hanbia.
Je smutné, že mladí ľudia sa nezúčastňujú na
zasadnutiach zastupiteľstva. Na sociálnych
sieťach vyjadrujú prevažne negatívne názory
namiesto toho, aby zoči-voči poslancom povedali svoje názory a priania.
Keď ste zverejnili návrh výstavby detských
ihrísk, jeden poslanec naštartoval túto tému
na Facebooku, a hneď tam boli podozrenia, že
z toho niekto niečo bude mať. Smutné. Keď sa
nič nerobí, je to zlé, keď sa niečo robí, aj to je
zlé. Bolo by dobré, keby sa ľudia zbavili toho
negativizmu. Som členom oboch želiezovských
skupín na Facebooku, ale po istej negatívnej
skúsenosti príspevky len čítam, ale nekomentujem.
Čo vám na tých príspevkoch prekáža?
- Ľudia tam dokážu vytrhávať veci z kontextu.
Ja viem porovnať, ako skutočne prebiehali
zasadnutia zastupiteľstva a čo je v tých príspevkoch. Smutné je, keď poslanec vo svojich
príspevkoch vytrháva veci z kontextu. Potom
sa medzi občanmi šíria rôzne krčmové reči,
ktoré sa od reality vzdialili. Niekto niečo
pridá, niekto niečo uberie a je z toho úplne
iná informácia. Informačný šum. Niektorí
ľudia niečo zle pochopia, ale najhoršie je, keď
je to úmyselné. Na pracovných stretnutiach
poslancov s primátorom je priestor, kde každý
môže povedať svoj názor. Bolo to vidno aj na
poslednom zasadnutí, prebehlo veľmi hladko.
Tie pracovné stretnutia predtým neboli. Boli
dva tábory poslancov – tzv. zlí a tzv. dobrí.
Nebolo to tak od začiatku. Bolo to tak po tom,
čo sa jeden tábor odčlenil a začal sa schádzať
na inej pôde. A aj na výsledkoch bolo vidno,
že ťaháme na dva smery. V tomto volebnom
období, aj napriek turbulentnému obdobiu,
keď sa vymenilo niekoľko poslancov, podľa
môjho názoru ťaháme jedným smerom. Občas
sú tam nejaké iskrenia, nie vždy sa zhodneme,
ale odkedy sú tie pracovné sedenia, ide to
dobrým smerom.
Niektorí občania, ktorí v minulosti chodili
na zasadnutia zastupiteľstva, reagovali
s nevôľou, keď sa poslanci počas rokovania odobrali na krátku poradu bez účasti
verejnosti. Vtedy sa rozšírilo, že sa neoplatí chodiť na zasadnutia, pretože to najzaujímavejšie sa aj tak deje za zavretými dverami na tzv. pracovných poradách a oficiálne zasadnutia sú už len viac-menej divadlom...
- Na tých poradách sa nedohaduje to, ako sa
bude hlasovať. Pracovné porady súžia na to,
aby sa niektoré problémové body, ktoré niektorým nie sú jasné, vysvetlili. Ak by sa to všetko
malo riešiť priamo na oficiálnych zasadnutiach, boli by únavné a zdĺhavé a niektoré by

trvali aj niekoľko dní. Napríklad na rozpočet
by jedno zasadnutie určite nestačilo.
Z toho, čo ste doteraz povedali, je zrejmé,
že podľa vás mesto ide správnym smerom...
- Som presvedčený, že áno. Pozitívne vnímam
plánovanú rekonštrukciu štadióna, ale aj
detské ihriská, pretože tak vzniknú miesta pre
mladé rodiny s deťmi. Som rád, keď mladí
ľudia prejavia iniciatívu, napríklad v súvislosti s tým workoutovým ihriskom, pretože
je prospešné, keď sú vonku a robia niečo pre
svoje zdravie. Dobré by bolo, keby to vyšlo aj
s tým zimným štadiónom...
Už som spomínal tú otvorenosť. Pozitívne vnímam aj to, že v novinách primátor pravidelne
informuje a že je tam uvádzaný aktuálny
stav finančných prostriedkov na účte mesta.
Občania tak vidia, v akej kondícii mesto je. A
nielen občania, ale aj my, poslanci, pretože
v minulosti sme nemali prehľad o skutočnom
finančnom stave mesta a často nám boli predkladané podľa mňa dosť irelevantné podklady.
Keď nový primátor po prevzatí mesta dal urobiť finančný audit, našlo sa dosť „nášľapných
mín“ - záväzky mesta, o ktorých sa nevedelo,
neporiadok v dokumentácií. Možno povedať,
že teraz je to prehľadnejšie, je tu priamočiarejšie riadenie. Primátor je o všetkých zmenách
informovaný, je to vlastne manažér vo svojej
pozícií. Keď sa niečo deje, má o tom hneď
prehľad, a vie zasiahnuť hneď na začiatku,
ak by sa náhodou niečo uberalo nesprávnym
smerom. Bývalé riadenie bolo také plošné
a išlo určitou zotrvačnosťou. Toto nové riadenie možno nazvať podnikateľské riadenie.
Je stanovený cieľ a hľadá sa spôsob, ako ten
cieľ dosiahnuť. Zatiaľ sa to primátorovi darí
a musím podotknúť, že na tom má svoj podiel
aj zastupiteľstvo, pretože podporuje rozhodnutia primátora. Aj keď ani my nie sme ustálení

v určení priorít. V minulosti nebolo toľko projektov, teraz je tých projektov viac a musíme
vyberať, na ktoré máme a na ktoré nie.
V minulosti nebolo málo projektov, problémom však bola ich realizovateľnosť.
- To boli šuplíkové projekty. Keď som sa sem
dostal, niektoré z nich boli naprojektované,
videl som napríklad projekt na námestie, bola
to obrátená pyramída smerom dovnútra, mne
to pripomínalo skôr plavecký bazén. Mnohé
tie projekty boli megalomanské a keby sa aj
niektoré zrealizovali, boli by to utlmené finančné prostriedky, neboli by využité ani v prospech
ľudí, ani v prospech mesta. Bola tam tá kontroverzná spaľovňa. Bol som súčasťou tej skupiny
poslancov, ktorí sme to razantne odmietli.
Nechápal som, prečo to niektorí poslanci spočiatku schvaľovali. Našťastie napokon zvíťazil
zdravý rozum. Ja si neviem ani len predstaviť,
že by vedľa nemocničného areálu blízko parku
– oddychovej zóny, bola spaľovňa. Taká nikdy
nikde nefungovala, bol to taký prototyp na
papieri, nebol nikde otestovaný a niekto niečo
také chcel dať do mesta...
Chceli by ste niečo odkázať občanom?
- Prial by som si, aby sa ľudia viac zaujímali o
veci verejné, aby lepšie vnímali, čo sa deje.
Niektorí sa na to pozerajú tak, že poslanci,
ktorí nevyskakujú a nediskutujú na Facebooku, nič nerobia. Ja si myslím, že dobrý poslanec je taký poslanec, ktorý robí pre mesto
maximum a ľudia o ňom nevedia.
Ako predseda komisie výstavby som videl
jednu štúdiu na ten polyfunkčný objekt, ktorý
má vyrásť v centre mesta, čakáme na druhú.
Ak to vyjde, máme sa na čo tešiť. Po 27 rokoch
nám tá préria zmizne z očí. Bude tam niečo,
čo nám bude slúžiť, čo bude verejnoprospešné
a nebude špatiť mesto.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko

Tibor Csenger: v krajskom zastupiteľstve
sme schválili ďalšie rozvojové aktivity

„Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja (ZNSK) zasadalo na svojej 29. riadnej
schôdzi 6. februára. Uznieslo sa na predaji komárňanskej nehnuteľnosti za 618 362 eur a o rekonštrukcii ďalších cestných úsekov. Verejné obstarávanie na dodávateľa bude ukončené v týchto
dňoch, na jar sa práce môžu začať tak, aby boli ukončené do októbra 2017,“ informoval o dianí
v NSK vedúci frakcie SMK Iván Farkas.
Želiezovský poslanec ZNSK Tibor Csenger upresnil, ktoré cesty v našom regióne budú
rekonštruované. Vyhlásil, že čoskoro sa ukončí výberové konanie na dodávateľa prác na už
avízovanom úseku cesty medzi Želiezovcami a Veľkým Dvorom (kam patrí aj Ul. kpt. Nálepku). ZNSK rozhodlo aj o rekonštrukcii cesty medzi Zalabou a Sikeničkou, Veľkými Ludincami a Svodínom, Malou nad Hronom a Kamenínom, resp. cesty medzi Kamenicou a Chľabou
a časťou komunikácie pri Starom Tekove. Podľa poslanca budú na ďalšom zasadnutí navrhnuté aj ďalšie úseky. Na februárovom zasadnutí bol schválený aj zámer budovania nových
parkovacích miest pri NsP v Leviciach v spolupráci s miestnou samosprávou. „Problém
nedostatku parkovacích miest pociťujú obyvatelia okresu navštevujúci objekt NsP už dlhodobo.
Parkovisko so súčasnou kapacitou 250 vozidiel prejde komplexnou rekonštrukciou a pribudne
ďalších 200 parkovacích miest. Na túto investíciu sme schválili 700 tis. eur,“ informoval o opatrení Tibor Csenger, želiezovský poslanec SMK v zastupiteľstve NSK.
Ákos Csonka
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Nové detské ihriská v príprave
Aktuálne vedenie mesta
kládlo pri menovaní úloh na
toto volebné obdobie dôraz
okrem iného aj na zvyšovanie
počtu oddychových zón v meste.
V tejto oblasti ide najmä o budovanie detských ihrísk, ktoré bolo
dlho zanedbávané. V rámci projektu rekonštrukcie verejných
priestranstiev sa vytvorilo ihrisko pri Dome kultúry, ďalšie však
boli vybudované zo súkromných
a komunitných iniciatív. Takým
je napríklad ihrisko pri benzínovej pumpe na Komenského
ulici, ihrisko vo Svodove, v Mikulskom parku alebo nedávno
odovzdané ihrisko na sídlisku
na Mierovej ulici, vybudované
z dobrovoľných darov občanov.
Vedenie samosprávy Želiezoviec má v úmysle tento
trend zmeniť, a to aktívnejším
prístupom k budovaniu nových
ihrísk v rôznych častiach mesta.
Keďže finančná situácia mesta je
podľa jeho predstaviteľov dobrá,
v tomto roku sa plánuje vybu-

dovanie dvoch detských ihrísk.
Jedno má vyrásť na Námestí sv.
Jakuba, na zelenej ploche medzi
kinom a bustou Antala Kherndla
a bude vhodné pre najmenšie
deti. Ďalšia oddychová zóna
pre rodičov s deťmi v podobe
detského ihriska má pribudnúť
v blízkosti bytových domov na
Rákócziho ulici. Na jeho výstavbe sa bude podieľať mesto
spolu so spoločnosťou KLM,
investorom obchodného centra
na Mierovej ulici.
Referentka odboru výstavby a územného rozvoja MsÚ
Ing. Gabriela Bieliková nám
povedala: „Mesto chce poskytnúť svojim občanom najlepšiu
kvalitu, ktorú v priebehu času
určite ocenia. Tieto ihriská sú
bezúdržbové, teda ich prevádzka
si nevyžaduje ďalšie náklady, sú
veľmi trvácne, preto prevádzkovateľ nebude mať problémy s
vandalizmom a poruchami prvkov tak, ako na existujúcich detských ihriskách. Vybrané lokality

súvisia s potrebou rekonštrukcie
daných priestorov, alebo súvisia
s novou výstavbou, ako v prípade plánovaného obchodného
centra. Cena detských ihrísk je
zatiaľ orientačná, konečná bude

Samotná realizácia bude prebiehať postupne, podľa finančných
možností mesta, pričom mesto sa
bude snažiť znížiť náklady využitím vlastných ľudských zdrojov
a techniky počas prípravných

stanovená na základe verejného
obstarávania. V súčasnosti prebieha verejná diskusia medzi
občanmi. Pri určení konečného
tvaru, obsahu a formy, ako aj
priestorového
usporiadania
budú tieto pripomienky zvážené.

prác. Snahou mesta je, aby sa
okolie nového ihriska na Námestí sv. Jakuba a v podstate celé
námestie stalo vyhľadávaným
miestom na trávenie voľného
času a stretávanie ľudí.“
(ik)

Nové ozdoby verejných priestranstiev
Iniciatíva zameraná na postavenie busty jednému zo známych osobností Želiezoviec Augustínovi Fischerovi-Colbriemu
pred katolíckym kostolom bola v septembri
minulého roka prijatá veľmi pozitívne. Iniciátorom bol vtedy Ákos Csonka, predseda
miestnej organizácie SMK, avšak celková
realizácia bola výsledkom rozsiahlejšej

spolupráce. Jej súčasťou bolo i to, že mesto
skultúrnilo priľahlé verejné priestranstvo,
a tak mohla byť busta umiestnená v naozaj
dôstojných podmienkach.
Zdá sa, že pekná iniciatíva nezostane
bez pokračovania a naše mesto sa môže
obohatiť o ďalšie zaujímavosti. „Bustu
Augstína Fischera-Colbrieho zhotovil Tibor
Turi Török, umelec z Keszthelyu, ktorý bol

prítomný aj na jej slávnostnom dodovzdaní.
Keďže naše mesto nepoznal, ukázali sme mu
ho. Počas prehliadky nám skrsla myšlienka,
že by bolo namieste vybudovať pamätník aj
ďalších osobností, ktoré boli neoddeliteľne
späté s históriou Želiezoviec. Ide o svetoznámeho skladateľa Franza Schuberta
a rovnako svetoznámeho cukrára, Franza
Sachera, autora
torty,
pomenovanej
podľa
neho.
Na pozvanie
rodiny Esterházyovcov tu
v 19. storočí
obaja strávili
istý čas. S pánom umelcom
sme sa vtedy
dohodli, že pre
nás
zhotoví
reliéfy oboch
týchto osobností. To sa už aj uskutočnilo, i keď s odhalením bude treba ešte počkať. Schubertov
kult je v meste prítomný, jeho bronzová
busta zdobí priestranstvo pred múzeom aj
interiér mestkého úradu a vlani bola v parku umiestnená drevorezba zobrazujúca
Schuberta. Z tohto dôvodu by sme chceli
veľmi premyslieť, kam by sme impozantný
reliéf umiestnili, hoci ku konečnému roz-

hodnutiu by sme chceli dospieť ešte v tomto
roku, keď oslavujeme 220. výročie narodenia hudobníka,“ vyjadril sa o plánoch Ákos
Csonka.
Kult Franza Sachera je v našom
meste menej rozvinutý, aj keď z hľadiska cestovného ruchu ide o atraktívnu
osobnosť. Budova, v ktorej cukrár v čase
želiezovského pôsobenia v službách grófskej rodiny býval, stojí dodnes. Dokonca
priam prekvitá, keďže ako Maďarský dom
v majetku Csemadoku je využívaná ako
komunitné centrum, v ktorom sa týždenne
uskutočňujú rôzne podujatia. „Sacherov
kult naozaj nie je tak rozvinutý, ale pracujeme na tom, aby sa to zmenilo. V záujme
toho bolo z iniciatívy aktivistov založené
občianske združenie Sacher, usilujúce sa
o rozvoj Sacherovho kultu a vyvíjajúce
aktivity v etnografickej oblasti. Východiskovou myšlienkou bolo práve to, aby sme
Sacherovi postavili pamätník. Ani nemôže
byť otázkou, kde bude reliéf umiestnený.
Na priečelí budovy je ideálne miesto na
umiestnenie reliéfu spolu s pamätnou
tabuľou, ktorá je v súčasnosti na stene
v interiéri,“ dodáva Á. Csonka. Vyloženie
pamätníka však musí ešte počkať, keďže
budovu čaká rekonštrukcia a umiestnenie
ozdobných prvkov bude možné až po nej.
A podľa iniciátorov sa v tejto oblasti chystajú aj ďalšie zmeny...
(tsák)
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Športová hala od hokejového zväzu: máme šancu
V súčasnosti nevyužívaná lokalita ohraničená gaštanovou alejou,
prepojovacou cestou k bike-parku, štadiónom a tréningovým ihriskom možno v priebehu krátkeho času ožije. Mesto sa totiž plánuje
zapojiť do programu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) na
výstavbu multifunkčných centier pre deti a mládež.
Zväz sa chystá v tomto roku postaviť 10 takýchto hál v mestách nad
5000 obyvateľov. Prvoradým účelom výstavby športovísk je rozvoj ľadového hokeja, športové haly však ponúknu možnosť viacúčelového
využitia počas celého roka. Kým v zimných mesiacoch pôjde najmä
o hokej a korčuľovanie, v letných mesiacoch jednoduchým rozpustením ľadovej plochy vznikne ihrisko pre basketbal, pozemný hokej,
hádzanú či tenis.
SZĽH ponúkol samosprávam vybudovanie športových hál po splnení určitých podmienok. Okrem zabezpečenia vhodnej lokality s
rozmermi minimálne 76 × 56 m s príslušnými inžinierskymi sieťami
musia uchádzači garantovať vybudovanie vonkajšieho areálu z vlastných zdrojov, pričom zväz predbežne uviedol aj príklady funkcie jeho
vybavenia. „Chceme vybudovať športové centrá, ktoré budú financované a prevádzkované SZĽH. Zároveň by sme deťom chceli umožniť prístup v hodinách, ktoré sú im prijateľné. Nie v skorých ranných hodinách
či večer, ale v čase vyučovania a popoludní. V rámci celoročnej prevádzky športových centier sa popri športovej hale s ľadovou plochou ráta aj
s atletickým oválom, bike parkom, lezeckou stenou, detským ihriskom
ako aj priestorom pre street workout aktivity. Bude záležať na miestnych
možnostiach, ale boli by sme radi, keby centrá mali čo najviac podobný
vzhľad,“ vyjadril sa prezident SZĽH Martin Kohút. Zväz ďalej požaduje, aby si samospráva zvýšila športové aktivity na školách a podieľala sa na nákladoch tým, že z vlastných zdrojov uhradí prenájom
športovej haly minimálne v rozsahu dvoch hodín denne pre potreby
verejného korčuľovania či iných športových aktivít. „Sme jednoznačne

Tolerancia ťažko skúšaná...
Psíčkarov je stále viac aj
medzi obyvateľmi bytoviek.
Naučiť psíka, že nemôže svoje
telesné potreby vykonávať kedykoľvek a kdekoľvek, si vyžaduje
trpezlivosť. Ale ak psíčkari chcú
mať vo svojich bytoch čisto,
musia byť trpezliví. A ostatní

obyvatelia musia byť tolerantní.
Nielen bezprostrední susedia, ale
doslova všetci, ktorí prechádzajú
mestom, pretože psie výkaly sú
všade. Najviac ich je v obytných
zónach v blízkosti bytoviek.
O nebezpečenstve, ktoré
znamenajú psie výkaly, sa veľa
nehovorí. V rámci tolerancie považujeme za prijateľnejšie zdržiavať sa rizikového správania - nesadať si do trávy a deti neustále

sledovať, čoho sa dotýkajú. To
však nestačí. Pri kosení verejných
priestranstiev sa vysušené výkaly
menia na prach, a ten potom
vdychujeme. Všetci. Aj psíčkari.
Poriadni i neporiadni, ohľaduplní
i bezohľadní. Aj všetci ostatní,
tolerantní i netolerantní. Možno
sa aj v tomto prípade časom potvrdí, že tolerancia
je toleranciou len vtedy, ak
je obojstranná. A ak nie je
obojstranná, nie je to tolerancia, ale niečo iné. Niečo
také, k čomu sa asi málokto
prizná...
Kým psie exkrementy
možno nájsť kdekoľvek na
otvorených priestranstvách,
na skrytejších miestach možno
nájsť aj iné. Prívlastok „ľudské“
v tomto prípade však nie je
ospravedlňujúci, skôr naopak.
O vyčistenie priestoru vedľa
budovy Banky VÚB sa začiatkom
marca postarali aktivační pracovníci, ktorí si vedeli predstaviť aj
príjemnejšiu prácu. Ale ľudia sú
ľudia...
(r)
O možných riešeniach sa
dočítate v budúcom čísle.

za to, aby takáto multifunkčná hala bola postavená aj v našom meste.
Chceme to a urobíme pre to všetko, čo je v našich silách. Vidím to ako
reálnu šancu, keďže patríme medzi málo miest na Slovensku, ktoré majú
vysporiadané pozemky,“ povedal primátor Ondrej Juhász na zasadnutí komisie športu, ktorá sa zaoberala aj touto problematikou. Podľa
jej predsedu Ladislava Sokola spĺňame viaceré, predbežne stanovené
kritériá a Želiezovce si zvýšili svoju šancu aj pohotovou reakciou na
výzvu hokejového zväzu.

Parcele pri Gaštanovej aleji by prospela rozvojová aktivita...

(foto: rl)

Investorom bude hokejový zväz, ktorý počíta s tým, že pozemok
pod halou by si zobral do prenájmu od samosprávy na 40 rokov za
symbolickú sumu. Podľa prezidenta zväzu sa náklady môžu v jednotlivých mestách rôzniť v závislosti od polohy a ďalších faktorov,
cena športových centier by však nemala presiahnuť milión eur. Mesto
svoju prihlášku zaslalo v požadovanom termíne, v súčasnosti čaká na
odpoveď SZĽH.
(ik)

Už sa svieti
Stavbu vlani odozvdaných bytových domov na Rákócziho ulici
sprevádzali od začiatku rušné chvíle a určitá neistota, či už v otázke
dodávateľa, ďalších súvisiacich investícií požadovaných mestom a
nakoniec aj samotnej kvality postavených objektov. Otázniky spojené
so stavbou sa nakoniec tak či onak vyriešili, až na niekoľko detailov.
Jedným zo „zdedených“ problémov bolo, že pri projektovaní stavieb
sa akosi pozabudlo na vybudovanie verejného osvetlenia v blízkosti
bytoviek. A keďže pri domoch verejné osvetlenie nebolo, lokality sa
nemohla týkať ani jeho rekonštrukcia, zrealizovaná v minulom roku.

Mesto sa rozhodlo túto situáciu vyriešiť. V tohtoročnom rozpočte vyčlenilo na rozšírenie verejného osvetlenia na Rákócziho ulici čiastku 15
tis. eur. Obyvatelia nedávno postavených bytoviek sa nakoniec dočkali,
pred ich domovmi sa už niekoľko mesiacov svieti. Práce boli vykonané
na prelome rokov.
(ik)
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Z denníka Lajosa Túróczyho...
20. marec 1945
Dnes sme museli vyjsť na Veľký Dvor. Každý
zo Želiezoviec tam musel ísť. My sme na Veľký Dvor išli k rodine Lajosa Surányiho. Nilaši
chceli zhromaždiť všetku mládež a všetkých.
Keď sme vyšli, aj tam zhromažďovali nilašov.
Do majera sme mohli ísť podvečer. Želiezovčania tam už boli. Poľná ulica bývala
v Švajceraji. Na Veľkom Dvore je veľmi veľa
nemeckých vojakov. Každý večer chodia do
Želiezoviec na záťah. Spoznali sme u nich niekoľko našich vecí. Od zajtra chodíme nádenníčiť. Za domami chceme vybudovať bunker.
Robíme ho pre tri rodiny. Robíme ho s ujom
Mišom Miklom. Bývame spolu s rodinou uja
Miša. Spíme v bunkri. Bunker vylepšujeme
stále viac. Dedo zostal v Želiezovciach. Starká
k nemu chodí každé dva dni. Byt sa vyprázdňuje stále viac. Do rána boli všetky dvere
vylomené. Dnes, 25. sme sa dočkali prvého
bombardovania. Prežili sme ho na toľkých
miestach, koľkí sme boli. Do 27. sme prežili 4
letecké útoky. Vo vchode do bunkra je postavený protiletecký guľomet. Stavbu bunkra sme
museli prerušiť kvôli lietadlám. Jeden celý deň
sme strávili v bunkri. V dňoch 25. – 26. sme
zbadali divný pohyb u Nemcov. Balia sa, sťahujú sa už. Vykrádať už nechodia. Predchádzajúci deň odišli všetky delostrelecké kone.
V pondelok 26. Želiezovce prežili „krízu“.
Nikdy v živote som nezažil niečo také strašné
ako vtedy. Od 5. hodiny podvečer celé dva dni.
Nemci podpálili slamu, dom, všetko. Vyhodili
do povetria mosty, budovy, kostoly. Hrôzostrašné zabíjanie začali aj Stalinove organy.
Míny, delá a všetky tie vražedné veci. Túto

noc útočili Rusi. Nemci
utekali, zanechávajúc
za sebou všetko. Večer
o 1⁄2 11-tej boli v Želiezovciach už Rusi. Nás
obsadili až nadránom
o piatej. Pekne sa presunuli. Popoludní o štvrtej
sme prišli domov. Želiezovce vyzerali hrozne.
Prišli sme okľukou, lebo
mosty boli vyhodené do
povetria. Kostoly zničené, rozbombardované.
Jediný dom nezostal nedotknutý. Na ceste ležali
mŕtvoly, nevybuchnuté
strely. A mnoho črepín. Pohyb je sťažený
presúvajúcimi sa ruskými vojakmi. Chodníky
plné črepov, tehál a elektrických vedení. Aj náš
dom vyzerá veľmi hrozivo. Ledva jedna strešná krytina na svojom mieste. Zhoreli nám
stohy, krmivo, hrabací stroj, plot. Vďaka Bohu,
že sme ušli, lebo zhorela aj pivnica. Množstvo
dreva, poukladaného nad ňou, zhorelo tiež. Aj
letná kuchyňa nad ňou, zostali len štyri steny.
Veľa toho zmizlo. Zvieratá, ktoré nám zostali:
1 kôň, žriebä, 3 kravy, 1 teľa. Bez podstielky
a krmiva. Ešte aj vtedy bolo treba hasiť, keď
sme prišli domov. Poľná ulica bola veľmi rozbitá. Za naším domom boli tri veľké krátery,
určite ich vytvorili bomby. Dve boli také veľké,
že v nich bola voda. Vďaka Bohu boli len v zemi, nie v našom dome.
Po trojmesačnom trápení nás obsadili v utorok 27. marca 1945.

Minúty pre zdravie
Cesta k zdravému tráveniu?

Konzumovať dostatok ovocia a zeleniny nie je len odporúčané klišé. Naše telo a hlavne trávenie si na zeleninu a ovocie potrpí. Poďme si to ale rozobrať pekne od základov. Z vlastnej
praxe viem, že mnoho ľudí má tráviace problémy, nie že by išlo o niečo extrémne vážne,
ale nafukovanie, zápcha, plynatosť a rôzne iné problémy spojené s trávením dokážu byť
nepríjemné. Avšak, je na mieste zdvihnúť varovný prst, pretože štáty strednej Európy majú
prvenstvo vo výskyte rakoviny hrubého čreva. Tieto problémy vznikajú vo väčšine prípadov
nedostatočným príjmom vlákniny. Vláknina je vlastne nestráviteľná zložka potravy tvorená
z rastlinných produktov. Vlákninu teda hľadajme v zelenine, ovocí, strukovinách, obilninách,
semienkach. Vláknina má schopnosť dotvárať konzistenciu stolice, čistiť črevá, vyživovať
črevnú mikroflóru. Ako zistím, že prijímam dostatok vlákniny? Prvým znakom dostatočného príjmu vlákniny je pravidelná stolica 1-4 × denne. Stolica má byť zlatisto hnedá a mala by
plávať na hladine. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča denný príjem zeleniny 400 g
a ovocia 300 g alebo minimálne 30 g vlákniny denne. Vlákninu môžeme pohodlne dopĺňať
napríklad pridaním chia semienok alebo ľanových semienok do stravy. Chutná kombinácia je
napríklad banán s bielym jogurtom a chia semiačkami. Na vysoký príjem vlákniny by si však
mali dať pozor ľudia so zápalom čriev. V tomto prípade by sa ich stav mohol zhoršiť. Keď už
sa rozhodnete dopĺňať vlákninu doplnkami výživy alebo funkčnými potravinami, vyhnite sa
otrubám alebo iným formám tvrdej, ťažko stráviteľnej vlákniny. Pozor na čierne pečivo! Ak si
do jedálnička zaradíte celozrnné pečivo, malo by po správnosti obsahovať zrná semien aj vo
vnútri, nie len na vrchnej posýpke pečiva. Nie všetky tráviace problémy však vyrieši vláknina.
Ak vaše problémy pretrvávajú, môže byť na vine aj nejaká forma intolerancie. Toto by ste
však mali konzultovať so svojím lekárom.
Rastislav Bagita

27. III. 1945 – 6. IV. 1945
Každý deň pracujeme. Tri dni som bol stavať most. Namiesto vybuchnutého železničného mosta sme postavili palisádový most.
To bol môj veľkonočný program. Keď nebolo
treba ísť pracovať, robili sme na našom
dome. Kládli sme škridle na strechu. Zhorený odpad sme rozprestreli na zemi a s pomocou koňa sme ho zaorali do zeme. Sadili
sme zemiaky a zeleninu. Ako-tak sme dom
opravili. V pivnici bolo všetko zadymené. Aj
tento denník tam bol. Bol som pracovať na
stavbe vozokanského železničného mosta.
Odtiaľ som prešiel do Domaše a Vozokán.
Tam nebolo také ničenie. Pomaly to tu všetko prevezme československá verejná správa.
Takto prešla táto veľmi ťažká vojna.
Lajos Túróczy
KONIEC.

Karneval 2017
Na sobotu 11. februára isto nedočkavo
čakalo veľa detí zo Želiezoviec a okolitých
obcí. Uskutočnil sa totiž tradičný, v poradí
už 18. dekanátny karneval. Začal sa svätou
omšou v Kostole sv. Jakuba v Želiezovciach.
Zaujímavé bolo to, že ju slúžili bývalí „karnevalisti“ – miništranti: vdp. Zoli a Gabo. Po
záverečnom požehnaní sa deti presunuli do
Domu kultúry, kde ich už čakalo občerstvenie, bohatý program, tombola, hry, rôzne
maškrty. Množstvo krásnych rozprávkových postáv, masiek, hudba, tanec, dobrá
nálada – to všetko si deti užili do sýtosti.
Súťažilo sa aj v talente – deti ukázali, čo
vedia.
Za to všetko patrí poďakovanie organizátorom: katechétke Betke, pánovi dekanovi, ale aj sponzorom, ktorí to umožnili
a venovali do tomboly pekné ceny.
Radosti bolo neúrekom, deti – menšie
aj väčšie sa zabavili, a o to vlastne išlo. Veríme, že tohtoročný karneval zanechal vo
všetkých zúčastnených len tie najlepšie dojmy a ak Pán Boh dá, môžeme v tejto peknej
tradícii pokračovať.
Rodičia
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S vyššie mieriacimi cieľmi
V uplynulom desaťročí dosiahol výrazné
výsledky, na vlaňajších majstrovstvách Slovenska získal dve tretie miesta a jeho tohtoročné ciele mieria ešte vyššie. Zsolt Varga,

westernový a rodeový jazdec nýrovského
klubu Nyrwest v roku 2017 neočakáva horšie
umiestnenie ako vlani, ale prípadne mieri aj
na majstrovský titul, účasť a dobré účinkovanie na majstrovstvách Európy v talianskej
Verone. Zsolt sa koňmi zaoberá 17 rokov a za
ten čas čas dosiahol veľké úspechy vo farbách
klubu susednej obce. Je dvojnásobným majstrom SR, držiteľom štyroch strieborných,
dvoch bronzových medailí z rovnakej súťaže, bol All Around Champion, získal zlatú

a striebornú medailu na Stredoeurópskom
pohári, každoročne organizovanom za účasti
jazdcov krajín V4. Sedem rokov bol reprezentantom SR vo westernovom a rodeovom
jazdení.
O vlaňajších úspechoch nám povedal: nie
je každodenným javom, že niekto v sedle
6-ročného koňa dosiahol celoštátne druhé
miesto. „Je osedinelé, že v takom mladom
veku dosiahne kôň výraznejší úspech, keďže
väčšina ich dosiahne potrebnú úroveň a maximálny výkon vo svojich 10 rokoch. Volá
sa Jerikho Double Roppers a podobne ako
väčšina koní v tomto športovom odvetví je to
americký quarterhorse. Krásny výsledok som
s ním dosiahol vďaka dlhoročne vyvíjanému,
osvedčenému tréningovému plánu. On bol
najmladším v celom poli, a tak má priestor
na ďalší rast v nasledujúcich 5 - 8 rokoch.“
Jedna z dvoch disciplín, v ktorých boli na
minuloročných majstrovstvách SR úspešní,
bola rýchlostná – pole bending, čo je slalom
medzi stĺpmi na vzdialenosť 300 metrov,
druhá team penning, skupinová rodeo disciplína, zameraná na oddelenie teliat. „V
rýchlostnej disciplíne sme dosiahli výsledok
s časom 21,60, čo je na veľmi dobrej, až
európskej úrovni. V druhej disciplíne je dôležité, že americké quarterhorse-y majú túto
činnosť genetický kódovanú, preto sú na toto
odvetvie najlepšie. Je to tak preto, že majú
ťažisko nízko, navyše silné svaly, preto sú na
krátke vzdialenosti najrýchlejšie,“ vysvetľuje

Počas jarných prázdnin ponúklo Centrum voľného času viacero,
najmä sportových podujatí pre verejnosť. „Jarné prázdniny boli
mimoriadne úspešné, čo sa týka návštevnosti. Mali sme deň otvorených dverí a aj do budúcnosti vždy chceme cez všetky prázdniny
či sviatky pozývať k nám aj nečlenov CVČ. Denne k nám „nesmelo“
chodili deti, či naozaj môžu, ako to počuli v mestskom rozhlase. Na
jednotlivých krúžkoch bolo často viac „cudzích“ detí ako našich,“
zhodnotil prázdninový týždeň poverený riaditeľ CVČ Milan Haborák.
(ik)

úspešný jazdec.
Zsolt Varga dosahuje úspechy nielen ako
pretekár, v kuloároch westernového jazdenia
je známy ako organizátor súťaží, komentátor aj tréner. Jeho odborné vedomosti sú
nespochybniteľné. Má zverencov od Levíc
po Štúrovo, dokonca v minulosti k nemu
chodili až z Bratislavy. Jeho zverenkyňou
bola napríklad úspešná želiezovská jazdkyňa
Simona Kunovičová. V súčasnosti je pod

Zsoltovou taktovkou najväčším talentom
11-ročná Mirka Podušková, o ktorej určite
ešte budeme počuť. Možno aj v tejto sezóne.
Súťažný ročník sa začína v apríli, Zsolt
sa pravdepodobne zapojí do majstrovských
zápolení koncom mesiaca. V priebehu sezóny
budeme o jeho výsledkoch informovať. (ik)

V Jure nad Hronom sa uskutočnil IX. ročník Memoriálu Jozefa
Szaba, rodáka obce, aktívneho šachistu. Zorganizoval ho miestny
šachový klub, riaditeľom turnaja bol starosta obce a aktívny hráč
Jozef Kovács. Zišlo sa tu 14 šachistov z dvoch okresov. Titul obhajoval Jozef Kakačka zo ŠK TJ Slovan Želiezovce, čo sa mu nepodarilo a
skončil na 3. mieste s 5 bodmi. Na 2. mieste skončil Jozef Budinský z
MŠK Šahy s 5,5 bodmi a víťazom sa stal Imre Tomás z ŠK Vinica so
ziskom 6 bodov.
(LV)
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Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek

3. 2. Samuel Nagypál; 7. 2. Mia Hlisníková; 20. 2. Linett
Pólya; 21. 2. Nataly Proksová; 22. 2. Olívia Szolárová,
Sára Balogh; 27. 2. Emma Ciara Juhász

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

27. 1. Gejza Princ (Želiezovce) - Mária Molnárová (Želiezovce); 28. 1. Ladislav Hudák (Krásnohorské Podhradie)
- Mária Demjanics (Želiezovce); 10. 2. Marián Dostál
(Želiezovce) - Lucia Grúberová (Vištuk)

Gratulujeme – Gratulálunk

Veľkonočné stromy na námestiach a v iných v centrálnych častiach obcí a
miest sú čoraz častejším javom aj u nás. Tradícia vraj pochádza z Nemecka,
ale v ostatnom období sa ňou stále viac inšpirujú aj slovenské samosprávy,
v okolí napríklad Nové Zámky a tento rok bude veľkonočný strom zdobiť
aj želiezovské námestie. “Je to pekný zvyk, stromy vyzdobené veľkonočnými
vajíčkami sú príjemným sfarbením veľkonočného obdobia. Strom sme nevyrúbali špeciálne na tento účel, ale keď už bol vypílený, rozhodli sme sa ho použiť
na ozdobenie námestia. Je malý, preto nebude pre obyvateľov problém ozdobiť
ho vlastnými vajíčkami, podobne ako to bolo v prípade adventného venca,“
povedal nám mestský záhradník Štefan Dávid.
(ik)

OZNAM

Mesto Želiezovce organizuje zber vyradených elektrických a elektronických
zariadení, prístrojov, batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu
od 3. apríla do 10.00 hod. 7. apríla 2017 počas otváracích hodín na zbernom
dvore nachádzajúceho sa pri štátnej ceste za železničnou traťou smerom na
Karolínu. Elektrické a elektronické prístroje a akumulátory musia byť celé
a nerozmontované. Iný nebezpečný odpad musí byť uzavretý vo vlastnom
obale (škatuľa, fľaša a pod.).
Zberný dvor je miesto určené na uloženie:
– objemného odpadu (nábytok, staré okná, dvere, koberce, nádoby, plechové rúry a podobný odpad, ktorý sa pre svoju veľkosť nezmestí do bežne
používanej nádoby na zmesový odpad),
– biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov (pokosená tráva,
konáre, lístie a pod.),
– drobného stavebného odpadu (malé množstvo zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.)
počas celého roka v otváracích hodinách.
Uloženie drobného stavebného odpadu je spoplatnené, uloženie ostatného
hore uvedeného odpadu je bez poplatku.Uvedené druhy odpadu je zakázané uložiť na iné miesto, než na miesto určené mestom! (Napríklad uložiť
nábytok vedľa zberných nádob na verejných priestranstvách.) Za porušenie
tohto zákazu môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 1500 eur.

Jarná deratizácia 2017

Mesto Želiezovce oznamuje všetkým, že v zmysle § 5 ods. 6 VZN mesta
č. 6/2004 o ochrane životného prostredia mesta Želiezovce, sú vlastníci
alebo užívatelia domov a podnikateľských objektov povinní najmenej
dvakrát ročne vykonať deratizáciu nehnuteľnosti a to na jar v priebehu
13. týždňa a na jeseň v priebehu 44. týždňa bežného roka.
Vzhľadom na skutočnosť, že termín jarnej deratizácie sa blíži, upozorňujeme na túto povinnosť. Zabránime tým zvýšenému výskytu hlodavcov v meste a zabezpečíme zdravšie životné prostredie.
Z dôvodu celoplošnej deratizácie mesta, ktorá prebehne od 27.
marca do 1. apríla 2017, upozorňujeme majiteľov psov na nebezpečenstvo možnosti otrávenia psa pri kontakte s návnadou alebo uhynutým
hlodavcom. Preto podľa možnosti nepúšťajte psy z vôdzky v čase od 27.
marca do 3. apríla.
Za pochopenie ďakujeme!

50
A. Gažo
A. Hajdu
M. Horňáková
J. Chochláč
R. Lestyan
K. Ožvaldová
M. Pečeňa
G. Pető
R. Szikora
I. Trnečková
I. Urbanová

14. 03.
10. 03.
24. 03.
31. 03.
05. 03.
12. 03.
12. 03.
30. 03.
31. 03.
31. 03.
11. 03.

60
A. Benková
G. Csomor
A. Fehér
V. Gálik
R. Juhász
Ľ. Kiss
M. Kovácsová
J. Krajč

21. 03.
30. 03.
03. 03.
29. 03.
25. 03.
02. 03.
27. 03.
19. 03.

G. Mihok
Z. Nagyová
A. Pokoracká
V. Pompošová
M. Skladanová
I. Szalaiová
V. Zsigmond

28. 03.
28. 03.
07. 03.
21. 03.
08. 03.
01. 03.
16. 03.

70
J. Hulyok
S. Maruniaková
A. Petrovicsová
A. Tátoš
A. Tóth
P. Žiak

03. 03.
25. 03.
15. 03.
14. 03.
24. 03.
31. 03.

80
M. Kováčová
F. Récsei

14. 03.
06. 03.

90
J. Sebenyi

07. 03.

Opustili nás – Elhunytak

3. 1. Helena Šótyiová (Želiezovce, 79 r.); 17. 1. Jolana
Kollárová (Želiezovce, 80 r.); 30. 1. Estera Stankovičová
(Želiezovce, 62 r.); 2. 2. Štefan Lakatoš (Čaka, 69 r.); 13.
2. Alžbeta Adamčeková (Želiezovce, 88 r.); 17. 2. Iréna
Ivanová (Želiezovce, 79 r.), Ján Čurgai (Želiezovce, 62
r.); 22. 2. Štefan Jansík (Želiezovce, 81 r.); 23. 2. Marta
Rusňáková (Želiezovce, 76 r.); 25. 2. Oľga Šalagová (Želiezovce, 88 r.); 28. 2. Irena Mészárosová (Želiezovce, 66
r.); 3. 3. Mária Pólyová (Želiezovce, 74 r.)

Želiezovský spravodajca
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Počítadlo stavu mestskej kasy
Zostatky na bankových účtoch
Záväzky voči dodávateľom
Dlhodobé investičné úvery
Zadlženosť na obyvateľa

31. 12. 2013

31. 12. 2014

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

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

Vedenie jednoduchého účtovníctva a spracovanie daňových priznaní (typ A, B) – výhodne. Želiezovce. 0914 252 899
(16-23)

Megkímélt, jó karban levő Zsiguli eladó,
47 600 km. Tel. 036/771 30 91.

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

28. 2. 2017

31. 12. 2016

31.12. 2015

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

€
€
€
€

1 159 183,29 €
45 768,00 €
1 438 324,80 €
(17-28)

Položka

Ott vagy az esőben és a szélben,
A madarakban, a virágzó réten.
Ott vagy a napsugárban,
Csillagok fényében,
És itt vagy örökké
Szeretteid szívében.
Fájó szívvel emlékezünk március 9-én,
halálának ötödik évfordulóján

Csontos Bélára.

(16-33)

Emlékét örökké őrző szerető családja.
(16-34)

PONUKA PRÁCE

Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva...
Dňa 26. marca uplynie 20 rokov, čo nás vo veku 55 rokov
opustil náš drahý otec a starý otec

Štefan Komrhel.

Novo otvorená realitná kancelária Gold Reality
so sídlom v Želiezovciach hľadá ambiciózneho
spolupracovníka na pozíciu realitný maklér/
maklérka. Pracovná pozícia formou živnosti
vhodná ako hlavná pracovná činnosť alebo formou dohody ako vedľajšia zárobková činnosť.
Požiadavky: stredoškolské vzdelanie, aktívna
znalosť maďarského jazyka, vodičský preukaz
skupiny B, osobný automobil na vlastnú potrebu,
mobilný telefón. Ponúkame: neviazanú pracovnú
dobu, nadštandardné finančné ohodnotenie, sídlo
firmy ako kanceláriu, možnosť kariérneho rastu.
Prax v obore vítaná. Ostatné podrobnosti pri
osobnom stretnutí. Mobil: 0917 424 474
(17-29)

S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku
ďakujú dcéra a syn s rodinami.

Zselíz város 2017. április 3-tól április 7-én 10.00
óráig kiselejtezett elektromos és elektronikus készülékek, akkumulátorok és más veszélyes hulladék
gyűjtését szervezi a Karolina felé vezető országút
melletti gyűjtőudvarban, nyitvatartási időben. Az
elektromos és elektronikus készülékek, valamint
az akkumulátorok nem lehetnek szétszerelve. Más
veszélyes hulladéknak a saját, jól zárható csomagolásában (dobozban, palackban) kell lennie. A
gyűjtőudvarban, nyitvatartási időben az egész év
folyamán elhelyezhető:
– nagy terjedelmű hulladék (bútor, öreg ablakok, ajtók,

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Fischerová, V. J. a V. Tóthová: Mengeleho dievča (Ikar 2016)
Každý večer, keď myslím na svojich drahých, ktorí už nežijú, si hovorím: Ako si to mohla prežiť? Sama neviem. Bolo to naozaj iba o šťastí
a náhode. To sú slová Violy Fischerovej, ženy, ktorá prežila Mengeleho pokusy, štyri koncentračné tábory a nakoniec nacistom utiekla.
Scottová, Jennifer: Lekcie s madam Chic (Ikar 2014), Doma s madam Chic (Ikar 2015)
Lekcie s madam Chic sú užitočnou príručkou, ktorá zábavným a
pôvabným spôsobom poslúži každému, kto chce svoj aktívny a
moderný život osviežiť parížskou nonšalantnosťou. Kniha Doma
s madam Chic prináša návod, ako viesť doma šťastný, moderný a
zmysluplný život bez ohľadu na náročnosť vášho denného programu
či rozpočet.

Knihy pochádzajú z dotácie Fondu pre podporu umenia.

szőnyegek, edények, bádog szerelvények, stb. – olyan
hulladékok, amelyek a méretük miatt nem férnek el az
általában használatos hulladékgyűjtő edényben);
– kerti szerves hulladék (kaszált fű, gallyak, ágak, stb.);
– kis tömegű építkezési hulladék (beton, tégla, csempe,
talajlap, stb.).
Az építkezési hulladék kivételével a fent említett hulladék elhelyezése ingyenes.
A hulladékot a kijelölt helyeken kívül tilos máshol
elhelyezni! (Pl. bútort közterületen, szemétgyűjtő
konténer mellé.) A tilalmat megszegők 1500 euróig
terjedő bírsággal sújthatók.

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

Kozmon, František: Potkan (Ikar 2016)
Pod Bratislavou sa rozpína sieť potrubí. Na mieste, ktoré v každom
vzbudzuje hnus, sa odohrala brutálna vražda, maskovaná ako útok
potkanov. Vyšetrovanie sa začína v kanalizácii pod mestom, no kľukatou cestou cez minulosť aj nadchádzajúce prezidentské voľby nás
zavedie priamo za väzňom v Leopoldove.

(16-32)

Benkő László: A zrínyiek 3: Ilona az allócsillag (Családi könyvklub
2016)
A nagy múltú Zrínyi-család két ikonikus alakjáról készült történelmi
életregény-ciklus harmadik, befejező kötetéből az Olvasó megtudhatja, ki is volt az igazi Zrínyi Ilona. II. Rákóczi Ferenc édesanyja, a
sosem halványuló állócsillag…
Brown, Sandra: Aljas szándék (Maecenas 2016)
Dr. Emory Charbonneau gyermekorvos szenvedélye a hosszútávfutás, férje, Jeff azonban csöppet sem lelkesedik Emory sportmániájáért. Amikor a nő a soron következő maratonjára készül Észak-Karolinában, edzés közben nyoma vész.
Imádok lovagolni (Móra 2015)
Minden lóimádó figyelmébe – ez a könyv a tökéletes választás! Akár
lovagolni tanulsz, akár a lóápolás fortélyait szeretnéd ellesni, vagy
éppen csak szereted a lovas könyveket, az Imádok lovagolni című
kötetből mindent megtudhatsz, amire szükséged van!

A könyvek a Művészetért Alap támogatásából származnak.
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Magasra törő célokkal
Nem mindennapi eredményeket ért el
az utóbbi évtizedben. A tavalyi országos
bajnokságon két harmadik helyezést szerzett,
idei céljai pedig még magasabbra törnek.
Varga Zsolt, a nyírágói Nyrwest western- és
rodeós lovasa a tavalyitól nem rosszabb helyezést, de esetleg a bajnokság megnyerését
is, a veronai Európa Bajnokságra való kijutást és az ottani jó szereplést tűzte ki céljául
2017-re. Zsolt 17 éve foglalkozik lovakkal,
ez idő alatt a szomszédos község 10 éve
fennálló westernlovas csapatának színeiben

ért el komoly sikereket. Szlovákia kétszeres
országos bajnoka, négyszeres ezüstérmese, kétszeres bronzérmese, volt All Around
Champion, valamint arany- és ezüstérmes a
V4-es országok versenyzőinek részvételével

évente megrendezett Közép-európai Kupán.
Hét évig volt a szlovák válogatott western- és
rodeós lovascsapatának tagja.
Tavalyi sikeréről elmondta: nem mindennapi dolog, hogy egy 6 éves ló nyergében ért el országos második helyezést.
„Ritkaságszámba megy, hogy ilyen fiatal
lóval jelentős eredményt ér el valaki, hiszen
többségük csak később, kb. 10 évesen érik
be olyan szintre, hogy képes legyen a maximumot nyújtani. Jerikho Double Roppers a
neve, és mint a sportágban futó lovak zöme,
ő is amerikai quarterhorse. A gyönyörű eredményt egy hosszú évek alatt kidolgozott, jól
bevált egész éves edzéstervnek köszönhetően
sikerült belőle kihoznom. Ő volt a legfiatalabb
a mezőnyben, így további javulásra van esélye a következő 5-8 évben.”
A két versenyszám közül, amelyekben tavaly sikeresek voltak, az egyik a pole bending
nevű gyorsasági szám, ami egy 300 méteres
oszlopkerüléses táv, a másik rodeószám, team
penning nevű csapatversenyszám, amelynek
lényege a borjak elkülönítése. „A gyorsasági
számban 21,60 másodperces eredményt
tudtunk elérni, ami nagyon jó, európai
szintű idő. A másik számnál lényeges,
hogy az amerikai quarterhorse-okban genetikailag kódolva van ez a fajta munka, ezért is
a legalkalmasabbak erre a sportágra. És azért
is, mert alacsony súlypontjuknak és erős
izomzatuknak köszönhetően rövid távon a
leggyorsabbak” – avat be a sikeres lovas a

A zselízi szabadidőközpont főleg sportrendezvények gazdag választékával várta az érdeklődőket a tavaszi szünetben. „Látogatottság
szempontjából rendkívül sikeres volt a szünidő. Nyílt napunk is
volt, és a jövőben is minden szünetben szívesen látjuk azokat is,
akik nem tagjai a szabadidőközpontnak. Naponta «bátortalanul»
jártak hozzánk a gyerekek, hogy valóban jöhetnek-e, ahogy a hangszóróban hallották. Néhány tevékenységen több volt az idegen, mint
tagsággal rendelkező” – értékelte a tavaszi szünet hetét a szabadidőközpontban Milan Haborák megbízott igazgató.
(ik)

részletekbe.
Varga Zsolt nemcsak versenyzőként
ér el sikereket, westernsport-berkekben
versenyszervezőként, kommentátorként
és edzőként is ismert. Szakmai ismeretei

megkérdőjelezhetetlenek, Lévától Párkányig vannak tanítványai, sőt, volt már, aki
Pozsonyból is eljárt hozzá. Tanítványa volt
például a sikeres zselízi versenyző, Simona
Kunovičová is, jelenlegi legtehetségesebb növendéke pedig a 11 éves Mirka Podušková,
akiről minden bizonnyal sokat hallunk még.
Talán ebben az szezonban is.
Az idény áprilisban indul, Zsolt valószínűleg a hónap végén Galántán kezdi a
bajnoki pontok gyűjtését. Rendszeresen
beszámolunk majd arról, milyen eredményeket érnek el Nyrwest-beli csapattársaival
együtt.
(ik)

Garamszentgyörgyben két járás 14 sakkozója részévetelével tartották
meg a Szabó József Emlékverseny IX. évfolyamát. A versenyt a helyi
sakk-klub szervezte, a versenyigazgató Kovács József polgármester
volt, aki maga is aktív játékos. A tavalyi győztesnek, a zselízi Kakačka
Józsefnek nem sikerült a duplázás, idén a 3. helyen végzett 5 ponttal.
Második az ipolysági Jozef Budinský lett 5,5 ponttal, a győzelmet pedig a 6 pontot szerző ipolynyéki Tomás Imre szerezte meg.
(LV)
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Túróczy Lajos naplójából...
1945. márc. 20.
Ma kellett kimenni Nagypusztára. Zselízről mindenkinek ki
kellett menni. Mi Nagypusztára
mentünk ki Surányi Lajosékhoz.
Össze akarták szedni a nyilasok
az összes iúságot és mindenkit.
Mi mikor mentünk ki, ott is szedték a nyilasokat. Onnan is fogni
kellett. Este felé mehettünk be a
majorba. Zselíziek már ott voltak. A Mező utca a Svajcerajban
lakott. Nagyon sok német katona
van Pusztán. Minden este járnak
be Zselízre szajrézni. Mi megismertük egy pár saját dolgunkat.
Holnaptól kezdve napszámba
jártunk. A házak végébe akarunk
bunkert csinálni. Három család
részére csinálunk. Saját (???) és
Mikló Miska bácsiékkal. Miska
bácsiékkal együtt lakunk. Bunkerban alszunk. Mindig jobban
készül el a bunker. Nagyapám
az Zselízen maradt. Nagymamám jár haza hozzá minden két
napban. Mindig jobban ürül ki
lakásuk. Reggelre minden ajtó
kitörve. Mára 25-én megkaptuk
az első bombázást. Amennyien
voltunk, annyi helyen éltük át.
27-ig 4 légitámadást éltünk át.
Bunker ajtónkban volt fölállítva
a légelhárító géppuska. A bunker
építést is abba kellett hagyni a
repülők miatt. Egy nap állandóan a bunkerban kellett lenni.
25-26-án furcsa mozgást lehetett
észre venni a németeknél. Pakolnak, hurcolkodnak már. Rabolni
nem járnak. Előző nap elmentek
az összes tüzér lovak. 26-án

hétfőn élte át Zselíz a „krízist”.
Soha életemben olyan szörnyűt
nem éltem át mint akkor. Este
5 órától kezdett égni egész 2 napon át. A németek felgyújtották
a szalmát, házat, mindent. Hidakat, épületeket, templomokat
felrobbantottak. Sztalinorgona
is megkezdte szörnyű öldöklését.

repesz darab. Közlekedés nagyon
nehéz volt az előre vonuló orosz
katonáktól. Járdák tele cseréppel,
téglával és villanydrótokkal. A
mi házunk is nagyon csúnyán
néz ki. Alig egy cserép helyen.
Leégtek a szalmakazlaink, takarmányaink, gereblelő gép, kerítés.
Hála Istennek hogy elmenekül-

tak el minket 3 hónapi szenvedés
után.

Akna, ágyú és minden gyilkoló
eszköz. Ezen az éjjelen támadott
az orosz. A németek sok mindent hátrahagyva menekültek.
Zselízen már este 1⁄2 11 órakor
oroszok voltak. Minket csak reggel 5 órakor foglaltak el. Szépen
átvonultak. Délután 4 órakor
jöttünk haza. Zselíz borzalmasan nézett ki. Kerülő utakon
jöttünk haza, mert a hidak fel
voltak robbantva. Templomok
a földön szétrombolva, felrobbantva. Egy ház nem volt
ép. Az úton ember hullák, fel
nem robbant lövedékek. A sok

tünk, mert a pincénk is leégett.
A rengeteg sok fa, ami a tetején
volt, az mind megégett. A teteje
a nyári konyha is, csak a négy fal
maradt. Sok minden eltűnt. Állat
állományunk ez: egy ló, kiscsikó,
3 tehén, 1 kisborjú. Aljazó és
takarmány nélkül. Mikor haza
értünk, még akkor is kellett ojtani. A Mező utca nagyon szét volt
verve. Házunk végébe 3 nagy
kráter, biztos bomba volt. 2 olyan
nagy, hogy víz volt benne. Hála
Istennek csak a földbe lett, nem
a házunkba.
1945. március 27. kedden foglal-

dolgozni, itthon csináltuk a házat.
Cserepeket raktunk rá. A sok égett
hulladékot terítettük el a földön,
és alászántottunk nagy nehezen
egy lóval. Ültettünk burgonyát és
zöldségfélét. Félig meddig rendbe
tettük a házat. A pincébe minden
füstös volt. Ez a napló is ott volt.
Voltam a vezekényi vasúti hidat
felépíteni. Onnan bementem Damásdra és Vezekényre. Ott nincs
olyan nagy rombolás. Mostmár
lassan átvesz a csehszlovák közigazgatás. Így telt el ez a nagyon
nehéz háború. Túróczy Lajos.
VÉGE

1945. III. 27. – 1945. IV. 6-ig
Minden nap dolgozunk. 3 napig
voltam hidat építeni. Fölrobbantott vasúthíd helyett építettünk
egy cölöphidat. A husvétom ez
volt. Mikor nem kellett elmenni

Egészségpercek
Út az egészséges emésztéshez
Nem csupán gyakran ismételt közhely, hogy elégséges mennyiségű gyümölcsöt és zöldséget kell fogyasztani. Testünknek, emésztésünknek szüksége van rá. De vizsgáljuk meg a témát az alapoktól.
Saját gyakorlatból tudom, hogy sok ember küszködik emésztési
zavarokkal. Nem mindig komoly a baj, de a puffadtság, székrekedés és egyéb gondok gyakran kellemetlenek lehetnek. Helyénvaló
azonban a figyelmeztetés, mert a közép-európai országok listavezetők a vastagbél-rák okozta elhalálozásban. Az ilyen gondok
többnyire a rostok hiányára vezethetők vissza.
A rostok az eledel emészthetetlen, növényi eredetű részei.
Megtalálhatók a zöldségben, gyümölcsben, hüvelyesekben, gabonafélékben, magvakban. A rostok alakítják a székletet, tisztítják
a beleket, táplálják a bélflórát. De honnan tudhatjuk, hogy elég
rostot fogyasztunk-e? Ennek egyik jele a rendszeres, napi 1–4
alkalommal előforduló széklet, amely aranysárga színű, és a víz
felszínén kellene maradnia.

Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint napi 400 g
zöldséget és 300 g gyümölcsöt, ill. 30 g rostot kellene fogyasztanunk. Chia- vagy lenmagfogyasztással is hozzájuthatunk a rostokhoz. Ízletes kombináció lehet a banán fehér joghurttal és chiamagokkal. A magas rostbevitelre a bélgyulladásban szenvedőknek
kellene fokozottan odafigyelniük, mert állapotuk rosszabbodhat.
Ha úgy döntenek, hogy kiegészítőkkel vagy funkcionális élelmiszerekkel pótolják rostbevitelüket, kerüljék a korpát vagy egyéb nehezen
emészthető rostot. Vigyázat a fekete péksüteményre! Amennyiben
teljes kiőrlésű lisztből készült ételekkel bővítenék étrendjüket,
fontos, hogy ne csupán a péksütemények tetején, hanem bennük is
legyen belőle.
A rostok azonban nem jelentenek megoldást az összes emésztési
zavarra. Amennyiben állapotuk nem javul, lehetséges, hogy valamilyen összeférhetetlenség áll a háttérben. Ebben az esetben
ajánlatos orvoshoz fordulni.
Rastislav Bagita
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Sportcsarnok a jégkorongszövetségtől: van esélyünk
A gesztenyefasor, az onnan a bringapark felé vezető összekötőút,
a városi sportpálya és az edzőpálya közötti, jelenleg kihasználatlan
terület a közeljövőben megtelhet élettel. Ezen a területen épülhetne
fel az a többrendeltetésű sportcsarnok, amelyre városunk a Szlovák
Jégkorongszövetség (SZJSZ) beruházási programjának keretében
pályázik.
A szövetség ebben az évben 10 sportcsarnokot építene ötezres
lélekszám feletti településeken. A sportpályák építésének elsőrendű
célja a jégkorongsport támogatása és fejlesztése, a csarnokok azonban egész éves, többrendeltetésű felhasználást biztosítanak. A téli
hónapokban a jégkorong és a korcsolyázás kapna kitüntetett szerepet,
nyáron a jég felolvasztásával kosárlabda-, floorball-, kézilabda- vagy
akár teniszpályaként használható a terület.
A jégkorongszövetség felkínálta az önkormányzatoknak, hogy
bizonyos feltételek teljesítése mellett a kiválasztott településeken
felépíti a sportcsarnokokat. Megfelelő, legalább 76 x 56 méter területű
közművesített telek biztosítása mellett a pályázó önkormányzatnak
a csarnok mellett szabadtéri sportközpontot is ki kell alakítania. A
szövetség képviselője azt is megemlítette, hogy milyen felszereltséggel kellene rendelkeznie a csarnok melletti területnek. „Sportközpontokat akarunk építeni, amelyeket a Szlovák Jégkorongszövetség
finanszíroz és üzemeltet majd. Azt szeretnénk, ha a gyerekek számára
nekik megfelelő időben hozzáférhetőek lennének a csarnokok. Nem
a kora reggeli órákban vagy este, hanem tanítási időben vagy délután.
A jégpályás sportcsarnokok egész éves kihasználtsága keretében azzal
számolunk, hogy mellettük futópálya, bringapark, mászófal, játszótér és workout-pálya is rendelkezésre áll majd. A kivitelezés a helyi
adottságok függvénye lesz, ám azt szeretnénk elérni, hogy a felépített
sportcsarnokok kialakítása egységes legyen” – nyilatkozta Martin
Kohút, az SZJSZ elnöke.
A szövetség azt is szorgalmazza, hogy a bekapcsolódó önkormányzatok emelt óraszámban tartsanak az iskolákban sportoktatást, és

Próbára tett toleranciánk...
Egyre több a kutyatulajdonos a
lakásokban élők körében is. Nem
kis türelmet igényel megtanítani a
kutyát arra, hogy testi szükségleteit
nem végezheti bárhol és bármikor.
Ha a kutyások rendet szeretnének
tartani lakásukban, türelmeseknek
kell lenniük. A többieknek meg
legyenek toleránsaknak. Nem-

csak a közvetlen szomszédokra,
a városban közlekedő járókelőkre
is értendő, hiszen lépten-nyomon
kutyapiszokkal találkozunk. Leggyakrabban a sűrűn lakott területeken, a társasházak környékén.
A kutyapiszokkal kapcsolatos veszélyekről nem sok szó esik. A tolerancia jegyében elfogadhatóbb,

ha tartózkodunk az ún. kockázatos
viselkedéstől – nem ülünk a fűbe
és szüntelenül szemmel tartjuk a
gyerekeket. Ez viszont nem elég.
A közterületek kaszálása során
a megszáradt kutyapiszok porrá
válik, amit belélegzünk. Mindanynyian. A kutyások is. A rendesek
és a rendetlenek, a tapintatosak
és a tapintatlanok egyaránt. És a
többiek, a toleránsak és a kevésbé
toleránsak. Talán ez esetben is
bebizonyosodik, hogy toleranciáról csak akkor beszélhetünk,
ha kétirányú. Ha nem az, akkor
nem is tolerancia, hanem valami
más, amit bizony nem szívesen
veszünk magunkra...
Míg kutyapiszkot bármilyen nyílt
területen találhatunk, az eldugottabb zugokban máshoz is „lehet
szerencsénk”. Az „emberi” jelző
ez esetben negatív hangvételű
lehetne. A VÚB bank melletti területet március elején a közmunkások tisztították meg, akik ettől
kellemesebb munkát is el tudtak
volna képzelni. De hát emberek
vagyunk...
(šh)

vállaljanak részt az üzemeltetési költségekben azzal, hogy saját forrásból napi kétórás bérbevételt vállalnak. Ennek során a nyilvánosság
számára hozzáférhető lenne a csarnok korcsolyázásra vagy egyéb
célokra. „Egyértelműen támogatjuk az elhatározást, hogy városunkban is épüljön egy ilyen sportcsarnok. Ezért minden tőlünk telhetőt
megteszünk. Esélyesnek tartom ezt a lehetőséget, hiszen azon néhány
szlovákiai önkormányzat közé tartozunk, amelyeknek tisztázottak a
telekügyei” – jelentette ki Juhász András a testület mellett működő
sportbizottság februári ülésén. A bizottság elnöke, Sokol László sze-

A Gesztenyefasor melletti területre ráférne a fejlesztés...

(foto: rl)

rint városunk több, előzetesen támasztott feltételnek is megfelel, és
azzal is növelte az esélyeit, hogy azonnal reagált a jégkorongszövetség
felhívására.
A beruházó a jégkorongszövetség lesz, amely 40 évre szimbolikus
összegért venné bérbe a telket az önkormányzattól. A szövetség elnöke szerint az építkezés költségei esetenként változhatnak a fekvés és
további tényezők szerint, a sportközpontok ára azonban várhatóan
nem haladja meg az egymillió eurót. Zselíz a megadott határidőn
belül elküldte jelentkezését, és várja a Szlovák Jégkorongszövetség
visszajelzését.
(ik)

Kikerültek a sötétségből

A tavaly átadott, Rákóczi utcai társasházak építését már
elejétől fogva bizonytalanság övezte, akár a kivitelezőről, a további, ezzel összefüggő beruházásokról, az elhelyezkedésükről,
akár pedig a minőségükről volt szó. Az építkezéssel kapcsolatos
kérdések fokozatosan megoldódtak, néhány apróságot kivéve. Az
egyik „megöröklött” probléma az volt, hogy a lakások előtti nem
terveztek közvilágítást. És mivel nem volt, a felújítási pályázat
sem érintette ezt a területet.

A városvezetés tavaly úgy döntött, rendezi a helyzetet, és az idei
költségvetésben 15 ezer eurót különített el a bérházak előtti közvilágításra. A munkák még újév környékén megvalósultak.
(ik)
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Játszóterek előkészületben
A választási időszak feladatainak tervezésekor a jelenlegi
városvezetés komoly hangsúlyt
fektetett
a
pihenőövezetek
számának növelésére a város
területén. Ennek keretében főként játszótereket építenének,
ami eddig nem tartozott az önkormányzat kiemelt céljai közé.
A közterületek felújítása projekt
keretében ugyan létrejött egy
játszótér a kultúrház mellett, továbbiakat viszont csak magán-,
ill. közösségi kezdeményezésként
létesítettek. Ilyen pl. a Komenský
utcai benzinkút melletti játszótér, a szódói kultúrház mögötti,
valamint a mikolai parkban levő
játszótér, ill. egy lakossági összefogás nyomán létrehozott játszótér a Béke utcai lakótelepen.
A zselízi önkormányzat
vezetése szeretne változtatni
ezen a felfogáson, és aktívabb
hozzáállással új játszótereket
kialakítani a város különböző
pontjain. Mivel a város anyagi
helyzete az vezetőség szerint jó,

idén két játszótér megépítését
tervezik. Egyiket a Szent Jakab
téren, a mozi és a Kherndl Antal
mellszobra közötti zöld területen
a legkisebbek részére. Hasonló,
játszóteres pihenőövezet épül a
tervek szerint a Rákóczi utcai
lakóházak közelében. Érdekessége, hogy megépítését a város és
a KLM ingatlanfejlesztő vállalat,
a Béke utcai bevásárló központ
beruházója társfinanszírozza.
Gabriela Bieliková mérnök, a
városi hivatal építési és területfejlesztési részlegének referense
a következőt nyilatkozta: „A
város a legjobb minőséget
szeretné nyújtani lakosainak,
amit idővel az emberek biztosan értékelni fognak. Ezek
a játszóterek nem igényelnek
különösebb karbantartást, működtetésük a jövőben nem jár
további költségekkel. Nagyon
tartósak, ezért az üzemeltetőnek
nem lesz gondja a rongálással,
vagy az egyes elemek hibájával,
mint a már meglevő játszótere-

ken. A kiválasztott területeken
átépítést, ill. fejlesztést tervez a
város. A játszóterek ára egyelőre
tájékoztató jellegű, a végleges
összeg a közbeszerzés után derül
ki. A lakosok is hozzászólhatnak

sor, a város anyagi lehetőségeihez
mérten, miközben a város saját
emberi és műszaki forrásai bevonásával próbálja meg csökkenteni
a költségeket az előkészítési munkák során. A Szent Jakab téri új

a témához. Az alak, a tartalom és
a forma véglegesítése, valamint
a térbeli elhelyezkedése előtt
a város ezeket a véleményeket
is figyelembe veszi. Magára a
megvalósításra fokozatosan kerül

játszótér esetében a város igyekezete arra irányul, hogy a környéke
és lényegében az egész tér a szabadidő eltöltésére alkalmas, keresett
hely legyen.”
(ik)

Újabb köztéri ékességeknek örülhetünk Zselízen
Nagyon pozitív fogadtatása volt szeptemberben annak a kezdeményezésnek, amelynek eredményeképpen a város egyik neves
szülöttének, Fischer-Colbrie Ágostonnak
emeltek szobrot a katolikus templom előtt.
Az iniciátor Csonka Ákos, az MKP helyi
szervezetének elnöke volt, de a megvalósítás
széleskörű összefogásnak lett az eredménye.

Ezt az is segítette, hogy a város a környező
közterületet is rendezte, így a szobor valóban
méltó körülmények közé kerülhetett.
Úgy tűnik, a szép kezdeményezés nem marad
folytatás nélkül és további ékességekkel gyarapodhat városunk. „Fischer-Colbrie Ágoston szobrát a keszthelyi Turi Török Tibor
készítette, aki természetesen jelen volt az avatóünnepségen is. Mivel nem ismerte a várost,

bemutattuk neki, és ekkor vetődött fel, hogy
további jelentős személyiségeknek is időszerű
lenne emléket állítani, akiknek a neve elválaszthatatlanul hozzánőtt Zselíz történetével.
A világhírű zeneszerző Franz Schubertről és
az ugyancsak világhírű cukrászról, Franz Sacherről (a róla elnevezett torta atyjáról) van
szó, akik a 19. század derekán az Esterházycsalád meghívására jelentős
időt töltöttek
itt el. A művész
úrral akkor abban egyeztünk
meg, hogy elkészíti ennek
a két személyiségnek is a
domborművét
számunkra.
Nos, ez már
meg is történt,
de felavatásukra még várni
kell. Schubertnek kialakult kultusza van a
városban, tekintettel arra, hogy bronzszobra
van a városi múzeum előtt, ahogy a városháza épületében is, alig egy éve pedig a parkba
is kikerült egy Schubertet ábrázoló fafaragás.
Ebből kifolyólag jól meg szeretnénk gondolni, hogy hova helyezzük el az impozáns domborművet, de mindenképpen még az idén el
szeretnénk dönteni, mert ebben az évben van

a születésének a 220. évfordulója” – nyilatkozott a tervekről Csonka Ákos.
Franz Sachernak ugyanakkor szerényebb kultusza mutatkozik a városban, pedig turisztikai szempontból ugyancsak egy
attraktív személyiségről van szó. Az épület,
ahol a cukrász annak idején zselízi szolgálati idejét töltötte, a mai napig áll, mi több,
valósággal virágzik, hiszen a Csemadok
tulajdonában levő Magyar Ház közösségi
térként szolgál, és heti rendszerességgel
valósulnak meg itt rendezvények. „Valóban, Sacher kultusza egyelőre nem alakult
ki olyan mértékben, de dolgozunk ennek
megváltoztatásán. Az itt kialakult tenni
akarók köréből alapítottuk meg a Sacher
Polgári Társulást, mely a jeles személyiség
kultuszát hivatott ápolni, illetve helytörténeti témákkal foglalkozni. A kiinduló gondolat éppen ebből adódott, hogy Sachernak
is emléket állítsunk. Hogy hol kap majd
helyet a dombormű, az ebből adódóan nem
is lehetett kérdéses. Az épület homlokzatán
kiváló hely kínálkozik erre a jelenleg bent
elhelyezett emléktáblával együtt” – tette
hozzá. A dombormű kihelyezése viszont
még várat magára, mert az épület felújítás
előtt áll, így a részletekre és a díszelemekre
csak azt követően kerülhet sor, ugyanakkor
a kezdeményezők elmondása szerint a jövőre vonatkozóan egyéb látványos terveket
is dédelgetnek.
(tsák)
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Mit szeretne képviselőként elérni?
‒ Azt, hogy ez a város előre mozduljon… Remélem ezután csak pozitív időszakok várnak ránk.
Saját részemmel szeretnék hozzájárulni ahhoz,
hogy városunk virágozzon, hogy a zselíziek
büszkék legyenek arra, hogy zselíziek. Egyelőre
azt látom, hogy sokan szégyenkeznek városuk
miatt. Szomorú, hogy a fiatalok nem vesznek
részt az önkormányzati üléseken. A közösségi
oldalakon túlnyomóan negatív hangvételű nézeteket nyilvánítanak ki ahelyett, hogy képviselőknek szemtől szembe mondanák ki véleményüket
és kívánságaikat.
Amikor közzétették a játszóterek építésének
javaslatát, az egyik képviselő párbeszédet
kezdeményezett a Facebookon, és azonnal olyan
gyanúk merültek fel, hogy kinek milyen haszna
lesz belőle. Szomorú. Ha semmi sem történik, az
rossz, ha történik valami, szintén. Jó lenne, ha
az emberek megszabadulnának ettől a negatív
beállítottságtól. Mindkét zselízi csoportnak tagja
vagyok a Facebookon, de egy negatív tapasztalat
nyomán már csak olvasom a bejegyzéseket, és
nem kommentálom.
Mi zavarja ezekben a bejegyzésekben?
‒ Az emberek kiragadják ott a dolgokat az
összefüggéseiből. Össze tudom hasonlítani, hogy
folytak valójában a képviselő-testület ülések,
és mi van a kommentekben. Szomorú, ha egy
képviselő hozzászólásaiban kiragadja a gondolatokat az összefüggéseiből. Aztán a lakosok
közt különféle kocsmai pletykák terjednek, amelyek köszönőviszonyban sincsenek a valósággal.
Valaki hozzátesz, valaki más elvesz belőle, és a
végén teljesen más az információ. Információs
zavar. Néhányan valamit rosszul értelmeznek de
a legrosszabb, ha akarattal ferdítenek.
A polgármester és a képviselők munkaértekezletén lehetőség van arra, hogy mindenki elmondja
véleményét. Ez látszódott a legutóbbi önkormányzati ülésen is, amely nagyon simán folyt.
Ilyen munkaértekezletek azelőtt nem voltak.
A képviselők két táborra osztódtak – az ún.
rosszakra és az ún. jókra. Nem volt ez így az
elejétől fogva. Azután lett ilyen a helyzet, hogy
az egyik tábor elpártolt, és külön kezdett el találkozni. De az eredményeken is látszott, hogy
kétfelé húzunk. Ebben a választási időszakban,
annak ellenére, hogy turbulens időszakot élünk,
több képviselő is kicserélődött, de véleményem
szerint egy irányba tartunk.
A lakosok egy része, amely a múltban eljárt
a testületi ülésekre, nem szívesen látta, hogy
a képviselők időről időre elvonultak, hogy
a nyilvánosság kizárásával vitassanak meg
egy-egy témát. Akkoriban elterjedt, hogy
nem érdemes eljárni az önkormányzati ülésekre, mert a legérdekesebb dolgok zárt ajtók
mögött, ún. munkaértekezleteken zajlanak, a
többi pedig csak színház…
– Az ilyen értekezleteken nem abban egyezünk
meg, ki hogy fog szavazni. A munkaértekezletek

a problémás, kérdéses napirendi pontok megbeszélésére szolgálnak. Ha mindez a hivatalos üléseken
folyna, unalmasak, hosszadalmasak, néhány
esetben több naposak is lennének. Biztosan nem
lenne elég egyetlen ülés a költségvetés megvitatásához.
Abból, amit eddig elmondott, nyilvánvaló,
hogy a város jó irányba halad…
– Meg vagyok győződve róla, hogy igen. Pozitívan látom a városi sportpálya tervezett
felújítását, az új játszótereket, hiszen így a fiatal,
gyermekes családoknak teremtünk tartózkodási
helyeket. Örülök, ha a fiatalok átveszik a kezdeményezést, például a workout pálya esetében,
mert hasznos, ha kint vannak, és tesznek valamit
egészségükért. Jó volna az is, ha sikerülne a téli
stadion felépítése is…
Említettem a nyitottságot. Pozitívan értékelem
azt is, hogy a polgármester rendszeresen tájékoztat az újság lapjain, ahol olvashatunk a város
aktuális pénzügyi helyzetéről is. A lakosok láthatják, milyen kondícióban van a város. És nemcsak
a lakosok, mi, képviselők is, mert a múltban nem
volt áttekintésünk a város reális pénzügyi helyzetéről, és gyakran kaptunk irreleváns kiindulási
adatokat. Amikor az új polgármester belépése
után pénzügyi ellenőrzést tartott, sok „aknára”
bukkant, azaz olyan kötelezettségekre, amelyekről nem tudtunk, valamint rendetlenségre
a dokumentációkban. Elmondható, hogy most
áttekinthetőbb, egyenesebb igazgatás van. A
polgármester minden változásról értesül, pozíciójából kifolyólag tulajdonképpen menedzserként
tevékenykedik. Ha valami történik, mindjárt tud
róla, és már a kezdetekben be tud avatkozni, ha
valami rossz irányba terelődne. Az előző vezetés
olyan általános volt, csak a korábbi lendület vitte
előre. A mostani városvezetést vállalkozóinak nevezném. Van egy cél, és keresik a megoldásokat
abban, hogyan érjék el. Egyelőre ez sikerül is a
polgármesternek, de hozzá kell tennem, hogy a

képviselő-testületnek is van benne része, hiszen
támogatja a polgármester döntéseit. Bár még mi
sem állapodtunk meg a fontossági sorrendben. A
múltban nem volt ennyi projekt, most sok van, és
nekünk választani kell, melyiket valósítsuk meg.
A múltban sem volt kevés pályázat, a gond a
megvalósíthatóság volt.
– Ezek fiókprojektek voltak. Amikor idekerültem,
néhány már elő volt készítve, láttam például a
főtérre vonatkozó projektet, amely egy befelé forduló piramis volt, engem úszómedencére emlékeztetett. Sok volt a megalomán projekt, amelyek
ha megvalósultak volna, a rájuk költött pénz
nem szolgálta volna a lakosságot, sem a várost.
Szó volt az ellentmondásos hulladékégetőről.
Azok közé tartoztam, aki határozottan ellene
voltak. Nem is értettük, miért támogatta néhány
képviselő az elején. Szerencsére győzött a józan
ész. Nem is tudom elképzelni, hogy a park közelében, a kórház területe mellett egy hulladékégető
lett volna. Ilyen égető soha sehol nem működött,
csak a prototípusa létezett papíron, nem próbálták ki sehol, és ilyet akartak itt építeni…
Szeretne valamit üzenni a lakosoknak?
– Azt kívánom, hogy az emberek jobban érdeklődjenek a közügyek iránt, vegyék észre, mi
történik. Néhányan úgy látják, hogy azok a
képviselők, akik nem ugrálnak vagy vitáznak
a Facebookon, nem csinálnak semmit. Úgy
gondolom, hogy az a jó képviselő, aki a lehető
legtöbbet tesz a városért, és minderről a lakosok
nem is tudnak.
Az építésügyi bizottság elnökeként láttam egy
tanulmányt a városközpontba tervezett többrendeltetésű épületről, most a másodikat várjuk. Ha
sikerül, lesz minek örülnünk. 27 év után a préri
eltűnhet a szemünk elől. Olyasvalami lesz ott,
ami szolgálja az embereket, ami közérdekű lesz,
és nem rontja a városképet.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko

Csenger Tibor: Újabb fejlesztéseket
fogadtunk el a megyei önkormányzatban

Nyitra Megye Önkormányzata február 6-án tartotta meg 29. tervezett képviselő-testületi ülését. Határozott egy komáromi megyei tulajdonban levő ingatlan eladásáról 618 362 euró értékben,
illetve további útszakaszok burkolatának felújításáról. A munkálatok közbeszerzése a napokban
fejeződik be, idén tavasszal megkezdődhet a kivitelezés, hogy a munkálatok 2017 októberéig befejeződhessenek – tájékoztatott a fejleményekről Farkas Iván, az MKP frakcióvezetője.
Csenger Tibor zselízi képviselőtől pedig megtudtunk, mely – régiónkat érintő – útszakaszokról van szó. Elmondta, hogy hamarosan lezárul a már korábban bejelentett, Zselízről
Nagypuszta felé vezető útszakasz közbeszerzési folyamata (a Nálepka százados utca megyéhez tartozó része), továbbá döntöttek a Zalaba és Kisgyarmat közötti út, a Nagyölved és Szőgyén közötti, a Kicsind és Kéménd közötti, illetve a Garamkövesdet Helembával összekötő, és
az Óbars határában lévő kivezető út burkolatának felújításáról. Véleménye szerint a következő
ülésen újabb szakaszokat is be fognak terjeszteni.
Ezen felül elmondta, hogy még az előző ülésen született döntés arról, hogy a lévai kórháznál a megye Léva várossal együttműködve hoz létre új parkolóhelyeket. „Ez a probléma már
régóta gondot jelent az egész járás kórházba vagy a rendelőintézetbe látogató lakosságának.
A jelenlegi 250 férőhelyes parkoló komplex felújításon esik át, és további 200 keletkezik. A
beruházásra 700 ezer eurót hagytunk jóvá” – tájékoztatott az intézkedésről Csenger Tibor, az
MKP zselízi képviselője.
Csonka Ákos
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Hogy a zselíziek büszkék legyenek arra, hogy
Az energiaszektorban dolgozik, közgazdasági
irányultságú felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A Most-Híd helyi szevezetének elnöke.
A párt színeiben indult a 2010-es helyhatósági
választásokon, amelyek során 698 szavazatot
kapott, és vált a zselízi városi képviselő-testület
tagjává. A 2014-es választások során 622 szavazatot gyűjtött be, és ismét képviselővé választották. Fellépései során megfontoltságot sugároz, az
aktuális napirendi pontokat főleg szakmai szempontból közelíti meg. Az építésügyi, területfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke.
Kovács Kázmér mérnök.
Nem kérdőjelezem meg zselízi mivoltát, de
az ilyen jellegű beszélgetéseket mindig a
származással kezdjük.
‒ Született zselízi vagyok, édesapám a helyi református lelkész fiaként látott napvilágot, édesanyám Garamsallóról származik. Van egy húgom,
aki Pozsonyban lakik. Én Zselízen születtem, és
itt élek immár 43 éve. Két gyermekem van, fiam
a feleségem előző kapcsolatából származik, és
van egy lányunk is.
Tehát itt töltötte gyermekkorát is. Milyen
volt?
‒ Gyermekként olyan voltam, mint a többi átlagos gyerek. Akkoriban még nem volt internet,
sem számítógépek, sokat bújócskáztunk és sportoltunk, fociztunk vagy gyeplabdáztunk. Amikor
kisebb voltam, voltak bizonyos egészségügyi
gondjaim, de elmondhatom, hogy szép és boldog
gyermekkorom volt. Az Esterházy-kastélyban
jártam óvodába, amelyhez, mint a környező
parkhoz is, nagyon szép emlékeim fűznek.
Ez a környezet az akkori gyerekek számára,
beleértve engemet is, mai szemmel szinte
idillikusnak tűnik.
‒ A parkot akkor rendben tartották, aztán sokáig nem. Örömmel tölt el, hogy tavalytól ismét
rendben van. A kastély előtt nézőtér volt padokkal, a patak mögött pedig szabadtéri színpad.
Sokat játszottunk ott, mint a többi gyermek
is, állandóan szaladgáltunk. Szép volt ilyen
gyönyörű környezetben tölteni a gyermekkort.
Zselízen járt alapiskolába is. Mivel foglalkozott iskolásként?
‒ A szlovák tannyelvű alapiskolába jártam. Pingpongoztam, futballoztam és egyéb sportot is űztem, de egyikre sem specializálódtam. Egyszerűen
szabadidős tevékenységként fogtam fel.
Miért választotta a villanyszerelést következő tanulmányai tárgyául?
‒ Amikor édesapám fiatalabb volt, villanyszereléssel is foglalkozott, együtt jártuk az építkezéseket. Mint annyi más fiatal, én sem tudtam,
mi is akarok lenni. Egy időben csőszerelő, később
hegesztő akartam lenni. Abban az időben a
vállalatok eljártak az alapiskolákba toborozni,
és nekem tetszett a tolmácsi gépgyár bemutatója. Apám végül meggyőzött, hogy más szakot
válasszak. A nagyszombati elektrotechnikai ipari
szakközépiskolába jelentkeztem, és jól tettem.
A szak egyre jobban kezdett érdekelni, és végül

nemcsak megélhetésként, hobbiként is tekintettem rá.
Mivel foglalkozott a középiskola befejezése
után?
‒ A Nyugat-szlovákiai Energetikánál helyezkedtem el a műszaki részleg vezetőjeként. Immár 27
éve dolgozom az energiaiparban, most a Lévai
járás energetikai berendezéseinek működtetésével foglalkozó részleg vezetőjeként.
Ezt követően döntött úgy, hogy főiskolára jelentkezik?
‒ Igen. Ez 2006-ban volt, amikor lehetőségem
nyílt a Szlovák Mezőgazdasági Egyetem menedzsment és marketing karának specializált
távoktatási programjára jelentkezni. Kezdetben egyszerűnek tűnt. Amikor elkezdtük a
tanulmányokat, 120-an voltunk, de csupán
27-en fejeztük be. Nem volt könnyű, de
elszántsággal és igyekezettel sikerült. Így
2011-ben mérnökké avattak.
És ez a tanulmány mennyire függ össze
a munkájával?
‒ Mindig is érdekeltek a számok, ezért érdekelt a tanulmány. Része volt az emberi
erőforrások menedzsmentje is, amelynek
munkám során hasznát vettem.
Mikor alapított családot?
‒ 2013-ban, 39 évesen nősültem meg, és
negyvenévesen feleségem egy leánygyermekkel ajándékozott meg. Feleségemnek
előző kapcsolatából egy 12 éves fia van. Ez a
családom. Építettem egy családi házat. Minden reggel Lévára utazom, ahogy a fiatalok
többsége, és délután jövök vissza Zselízre.
Mikor döntött úgy, hogy indul a helyhatósági választásokon?
‒ Már akkor, amikor a városközponti zóna
felújítása folyt. Munkabeosztásomból eredően
segítettem a munkamenetet, hogy sikerüljön betartani a határidőket. Akkoriban több ismerős,
köztük a városi hivatal dolgozói is, azt kérdezte,
hogy miért nem indulok a választásokon, hiszen
képviselőként hivatalosan is segíthetném a várost. Elhatároztam, hogy megpróbálom. Mivel
a Most-Híd helyi szervezetének elnöke voltam,
nem kellett aláírásokat gyűjtenem, a párt színeiben indultam a választásokon. Meglepetésemre
képviselővé választottak. Akkoriban, nyolc évvel
ezelőtt, csak figyeltem tapasztaltabb kollégáimat,
tanultam tőlük, és eltartott egy ideig, amíg magabiztosabb lettem. A választási időszak végén
azonban nem voltam biztos abban, hogy újra
induljak-e a választásokon. A jelenlegi polgármesterrel már régebbtől ismerjük egymást, és
amikor ő úgy döntött, hogy jelölteti magát, én is
eldöntöttem a kérdést, hogy legyen, aki a képviselők közül támogatja.
Első választási időszaka Bakonyi Pál polgármester második időszaka volt, második
választási időszaka pedig Juhász András első
időszaka. Mindkét polgármester megbízatási ideje alatt képviselő volt, így össze tudja
hasonlítani a két időszakot.

‒ Van különbség. A mostani időszakot akciódúsabbnak tartom, mint az előzőt. Sok mindent
sikerült már végrehajtani, és sok minden van
még tervben. A mostani polgármestert „ragadozónak” hívom, mert ha valamit el akar érni,
következetesen megy a cél fel, természetesen a
lehetőségekhez mérten. Elkötelezett, és a lehető
legtöbbet szeretne tenni a városért. Örülök, hogy
ilyen polgármesterünk van, és a lakosoktól is

azt hallom, hogy tevékenységének két éve alatt
sok minden megváltozott, jobbá vált, nyitottság
van, és meghallgatják a lakosok követeléseit.
Sajnos a múltban sok mindenről lekéstünk, és
ami az európai támogatások kihasználását illeti,
ez az időszak lassan a végéhez ér. Örülök, hogy
sikerült felújítani a közvilágítást, és hogy részt
vállaltam benne. Sikeres lett a városi hivatal
szigetelésének pályázata, a hulladékgyűjtő berendezések beszerzésének projektje, valamint a
ravatalozó felújítására irányuló pályázat. Remélem, sikeresek leszünk a csatornahálózat-építési
pályázatban és sok további elhatározásunkban
is. Nem lehet behozni mindazt, amit 8 év alatt
lekéstünk, de ha ilyen tempóban haladunk a
következő két évben is, jó lesz a helyzet.
A következő választásokon is szeretne indulni?
‒ Nem tudom. Még messze van. Örülök, hogy a
képviselő-testületben elég fiatal van, akiknek más
a gondolkozása, forróbb a vérük. Az idősebbek
mérsékeltebbek, megfontoltabbak. Én valahol középen vagyok. Tudom, hogy eredményeket csak
akkor érhetünk el, ha a képviselők a lakosság érdekeit a sajátjuk előtt tartják. Én kitartok korább
döntéseim mellett. A közvilágítás felújításáról
kellett dönteni, hasznát vettem szakmai ismereteimnek, meggyőztem a képviselő-testületet, és a
kollégák örömmel vették ezt. Szakmai ismereteimmel segítem az építésügyi és környezetvédelmi
bizottság tagjainak döntését is, amelyben elnök-
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Főzni fognak a kultúrházban?
A művelődési otthon tavaly megkezdett
felújítása, amelyről lapunk februári számában is beszámoltunk, idén tovább folytatódik. A rekonstrukció keretében a főbejárat,
a bejárati lengőajtók, illetve az előcsarnok
két belső ajtójának cseréjét tervezik. Ezen
felül a nagyterem számára új, többrendeltetésű függönyöket vásárolnak. Amint Juhász Sándor,
a kultúrház vezetője elmondta, az új függönyök
segítségével igény szerint
szabályozhatóvá válik a
nagyterembe jutó fény intenzitása. A kultúrház belső
terének felszereltségére idén
a költségvetésben 20 ezer
euró szerepel.
Teljes
újdonságnak
számít a zselízi kultúrházban, hogy idén konyhát
szeretnének kialakítani. A
létesítmény működése óta
korlátozta a kihasználását
az a tény, hogy nem volt
konyhája, ezért néhány rendezvényre, pl.
lakodalmakra, nem volt alkalmas. Ha a
tervezet megvalósíthatósága beigazolódik,
a konyha idén megépül. A költségvetésben e célra 25 ezer eurót különítettek el. A

konyha létrehozása lehetővé teszi többféle
rendezvény megszervezését, és a szolgáltatások bővítését. Ráadásul Juhász Sándor,
a művelődési otthon vezetője szerint ilyen
szolgáltatásra hét közben is lenne igény. Az
általa elvégzett előzetes felmérés szerint
főleg a kultúrház környékén lakó idősebb

emberek érdeklődnek a meleg étel biztosítása iránt. A kultúrház felújítási munkálatait az előzetes tervek szerint 2017 első
félévében valósítják meg.
(ik)

Jó úton halad
a bevásárlóközpont építése
A Béke utcában hosszú ideig beépítetlen
területen tervezett bevásárlóközpont építése
a legjobb úton halad, miután a városi képviselő-testület versenypályázat útján jóváhagyta a 8700 m2 kiterjedésű telek eladását.
A versenybe csupán egy érdeklődő, a KLM
real estate Rt. jelentkezett, amely a szakértői
véleményben feltüntetett összegnél nagyobb
összeget kínált. A versenypályázat keretében
25,20 eurót ajánlott négyzetméterenként.
Mint az a nyilvános vitából és a lako-

megközelítőleg 4900 eurót tesz ki. A régióra
maga az építkezés hat jótékonyan, hiszen hasonló beruházások esetén szerepet kapnak a
környék vállalkozói, alvállalkozói is. A munkaerő iránti kereslet, ill. az árukínálat és a szolgáltatások körének jelentős növekedése olyan
előnyök, amelyek bőven kiegyensúlyozzák a
helyi vállalkozókra a piaci verseny élénkülése
miatt esetlegesen háruló nyomást.
A befektető előzetes tájékoztatása szerint a
Lidl előtti területre tervezett bevásárlóköz-

sok véleményeiből is kitűnt, a bevásárlóközpont tervezete Zselízen általánosan jó
fogadtatásra talált. A városra és a lakosokra
kifejtett hatása várhatóan több területen
is pozitív lesz. A városi költségvetés szempontjából a telekeladással 220 ezer euró egyszeri bevételt jelent. A város az ingatlanadóból számíthat további bevételekre. Ez évente

pont egy L alakú, több kereskedelmi egységre
tagolódó épületegyüttes lesz. A beruházó kb.
3200 m2 területen öt önálló kereskedelmi
egységet alakítana ki. Előtte 86 új parkolóhely létesül. A beruházó vállalta, hogy a bevásárlóközpont közelében társfinanszírozza
egy pihenőövezet kiépítését, és magára vállalja városközponti övezet területfejlesztési

Döntöttek
a támogatásokról

A városi költségvetési források támogatásokra való elosztása volt a dotációs bizottság február 16-ai ülésének témája a városi
hivatal tárgyalótermében. A tanácskozáson
Ivan Pál, Sokol László, Polka Pál, Csenger
Tibor, Kovács Kázmér, Miroslav Kriška
képviselők és Monika Tomeková városi
alkalmazott vett részt. A városi hivatal
pénzügyi osztályának vezetője bevezetőben tájékoztatta a jelenlevőket az aktuális
törvényi keretekről, amelyek szerint például
dotációból nem lehet ingatlant vásárolni.
Az országos szervezetek külön nyilvántartási számmal nem rendelkező alapszervezeteit illetően elmondta: az anyaszervezet
alapszabályában szükséges rögzíteni, hogy
a helyi szervezetek vezetői eljárhatnak ilyen
ügyekben, és használhatják a közös nyilvántartási számot. A bizottság tagjai egyenként
megvitatták a kérvényeket, elsősorban a
kért összeg és felhasználása szemszögéből.
Azokat a kérvényeket részesítették előnyben, amelyek általánosabb jellegű, nagyobb
részvételű rendezvények szervezésére vagy
a város képviseletére irányultak.
Döntés közben szem előtt tartották azt
is, hogy néhány szervezet ún. közvetett támogatásban is részesül, pl. terembértől való
eltekintés vagy ingyenes szállítás formájában. A bizottság javaslatáról március 9-én
döntött a városi képviselő-testület.
(šh)

Az első
változások...
1→

A polgármester és helyettese ismertették
a jelenlevőkkel a város területén tervezett
kerékpárút építésének részleteit. A város az
Integrált Regionális Operatív Program keretében meghirdetett pályázati kiírás vissza
nem térítendő támogatását is szeretné felhasználni erre a célra. A kiírás értelmében
a hangsúly a turisztikai szerepről áthelyeződött a foglalkoztatottság támogatása felé.
A tervezett kerékpárút-hálózat alapvető
funkciója a pályázat feltételeinek megfelelően a munkahelyre jutás biztosítása lesz. Ez
azt jelenti, hogy a sikeres megépítés esetén
a 2,5 méter széles kerékpárút Szódótól egészen a város déli részében levő ipari parkig
biztosítja a biciklis közlekedést.
(ik)
tervmódosításának költségeit is. Vladimír
Buček, a beruházó társaság igazgatótanácsának elnöke szerint a kialakított üzletekben legkevesebb 35 új munkahely létesül. A
KLM real estate előzetes ütemterve szerint
az építkezést idén nyáron kezdik meg, és év
végéig szeretnék befejezni.
(ik)
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Megtámadták a városházát?

Február végén a zselízi városi hivatal a jelek szerint hackertámadás – vagy agresszív vírus
– áldozatává vált, amely több napon át működésképtelenné tette a hivatal munkáját. A városi
hivatal számítógépes rendszerét megtámadó vírus leblokkolta a szerveren levő szofverek
és fájlok hozzáférését, valamint bejutott néhány számítógépbe is. A hivatal alkalmazottjai
csaknem egy héten keresztül nem használhatták számítógépeiket. „Elemeznünk kell, mi is
történt valójában, hogy hackertámadás vagy valami más volt-e a hivatali munkát megbénító fertőzés mögött. A kérdésben a rendőrséggel és az ügyvédünkkel is tanácskoztam. A
hivatal működésképtelensége miatt keletkeztek károk, de szerencsére időben kikapcsoltuk
a gépeket, amivel meggátoltuk a információszivárgást és a további károkat” – jelentette ki
a polgármester a hivatalt ért – valószínűsíthető – támadást követően. Hozzátette: mérlegeli,
hogy ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz az ügyben.
(ik)

Miért vannak még
kiesések a közvilágításban?

Bár a közvilágítás felújítása már tavaly megvalósult, még mindig érkeznek panaszok az
időnkénti üzemzavarok miatt. Ezek általában egy naposak, de a múlt hónapban a Hviezdoslav
utcában csaknem egy hetes kiesés volt.
A lakosok közül páran azt mondták,
hogy ilyen módon a régi rendszerben
is lehetett volna takarékoskodni. Valójában azonban a kieséseket nem a világítótestek, hanem a villamos vezetékek
okozzák, amelyeket a felújítás nem
érintett.
Megkerestük Kovács Kázmért, a
Nyugat-szlovákia Energetika Rt. dolgozóját, hogy ismertesse a helyzetet:
„A közvilágítás vezetékeit csak néhány
helyen cserélték új, föld feletti szigetelt
vezetékekre, Garammikolán és a Béketelepen a temető mögött. A többi vezeték sok esetben 30 éves, és túl van várható élettartamán. Állapotukat nagyban befolyásolhatja
az időjárás, amely gyorsítja a műszaki elöregedésüket.”
A vezetékek és a szigetelők a város tulajdonában vannak, ezért felújításukat a költségvetésből fedezik. A munkálatok fokozatosan folynak majd.
(šh)

Kísért a múlt

2010-es pályázati forrásokat kell
visszafizetnie a városnak

A jóváhagyott költségvetés alapján a fejlesztési tevékenységek és beruházások szempontjából 2017 a választási időszak egyik legerősebb éve lesz. Városunk fejlesztési igyekezetei
azonban már az első negyedévben nehézségekbe ütköztek. Egy ellenőrzés során a kormányzati könyvvizsgáló hivatal eljárási hibákra lelt a 2010-ben megvalósult, Béke utcai alapiskola
felújítását és korszerűsítését célzó EU-s projektum közbeszerzési eljárásában. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium határozata alapján emiatt a városnak több mint 46 ezer
eurónyi pályázati támogatást kell visszafizetnie.
A minisztérium szerint a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzés során sérült az
átláthatóság, az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés kizárásának elve. Beszámolójában az állami szerv konkrétumokat is közöl, pl. a pályázati dokumentáció kikérésének
határideje nem felelt meg a törvényi előírásnak, ill. a jelentkezők referenciáit érintő követelmények sem voltak összhangban a közbeszerzési törvényben foglaltakkal.
„Ebben a választási időszakban elsősorban a város szépítésével, a városi objektumok
képének javításával, nem pedig a múlt boncolgatásával szerettünk volna foglalkozni. A helyzet azonban az, hogy a múlt még mindig kísért, lépésről lépésre beleütközünk. A kormányzati
szerv tájékoztatott bennünket, hogy a Béke utcai alapiskola európai forrásokból társfinanszírozott felújítása során törvényszegés történt. A városnak ezért vissza kell fizetnie a támogatás
egy részét. Fontolgattuk, hogy ismeretlen tettes ellen feljelentést teszünk, de mivel a kérdéses
tevékenységet egy egyszemélyes ügynökség végezte, amelynek tulajdonosa már nem él, ráadásul bizonyos elévülési határidőkön is túl vagyunk, csekély esélye lenne a feljelentésnek.
Sajnos, ezt a pénzt vissza kell fizetnünk, ami néhány tervezett beruházás rovására megy”
– nyilatkozta az üggyel kapcsolatban Juhász András polgármester.
(ik)

2017. március
RÖVIDEN
Múlt évben a város az idegenforgalmi adóból 264 euró bevételre tett szert. Eredetileg
100 eurós bevétellel számolt.
A szakképzett munkaerő hiánya immár
régiónkat is hátrányosan érinti. Városunk
polgármestere elmondta, hogy mind a
Selyz Bútor, mind pedig a tolmácsi gépgyár területén beruházó holland vállalat
beszámolt ilyen jellegű gondokról. Ez
utóbbi vállalat próbaüzemben működik,
és jelenleg 65 dolgozót foglalkoztat. Szakképzett munkaerő megszerzésére irányuló
igyekezetét azzal is alátámasztotta, hogy
telephelyén 8 ember elszállásolására alkalmas, unimo-bódékból összeállított, modern
felszereléssel ellátott munkásszállót épített.
Városunk néhány év elteltével ismét sikeres
volt a térfigyelő-rendszerének bővítésére
irányuló pályázatban. Ennek keretében 2 új
térfigyelő kamerát szerez be.
A T18-as sportcsarnokot intenzíven
használja a lakosság, felújítása nem volt felesleges beruházás – állapította meg február
végén a polgármester. Az objektum felújításának következő állomása tornaterem
padlózatának teljes cseréje lesz, amely a
következő hetekben valósul meg.
A városvezetés ebben az időszakban értékeli
át a szabadidőközpont tevékenységét azzal
a szándékkal, hogy az iskolai intézmények
hálózatából kivont városi hozzájárulási
szervezetet hozzon létre szabadidős tevékenységek központja néven. Az intézmény
ideiglenes vezetésével az év elején Milan
Haborákot bízták meg, az igazgatót az első
félévben pályázat útján választják meg.

Megalakult
a Želiezovčan

A városrészekben működő polgári társulások pozitív mintájára nemrég megalakult a
Želiezovčan polgári társulás. A kezdeményezés mögött a városi képviselő-testület
néhány tagja, Marianna Šedivá, Šuchter
Norbert, Kovács Kázmér és Miroslav Kriška
elnök áll. A szervezet célja az oktatás, a sport,
a környezetvédelem, valamint a társadalom
és kultúra területán való tevékenykedés.
A szervezet első, nyilvános közgyűlését
február 24-én, pénteken tartották a művelődési otthonban. Az ülésen jóváhagyták az
idei évre érvényes tagsági díjat, valamint a
2017-re tervezett eseményeket. Ennek keretében a tagok megegyeztek: részt vesznek a
Föld napján, és gyermeknapot szerveznek
a parkban május 27-én. Azt is megvitatták,
hogy kismamaközpont, illetve a polgári
társulás részére egy klubhelyiséget létesítsenek.
(r)

HÍRMONDÓ
Városi újság

2017/3, március, XVIII. évfolyam

Remélem ezután csak pozitív időszakok várnak
ránk. Saját részemmel szeretnék hozzájárulni
ahhoz, hogy városunk virágozzon, hogy a zselíziek
büszkék legyenek arra, hogy zselíziek. Egyelőre azt
látom, hogy sokan szégyenkeznek városuk miatt.
(Bővebben 4. oldalon.)

Márciusi önkormányzati ülés

A megismételt ülésen
a támogatásokról
és projektekről
A képviselő-testület március 9-én tartotta
29. ülését, miután az eredeti időpontban,
február 23-én nem jött össze elég számú
képviselő, és az ülést a polgármester elnapolta. A tanácskozás lapzárta után folyt,
ezért részletes beszámolóval lapunk következő számában jelentkezünk. A márciusi
ülés történéseiből említést érdemel a 2017es évre szóló városi dotációk elosztására
irányuló javaslat, valamint több, vissza nem
téritendő támogatási kérvény beadásának,
megvalósításának és társfinanszírozásának
jóváhagyása. A város által a közeljövőben
tervezett, az ülésre beterjesztett kérvények
a garammikolai óvoda bővítésére, az illegális
szemétlerakatok
felszámolására, kerékpárút-hálózat kiépítésére a város terülén,
valamint a T18-as tornaterem felújítására,
hőszigetelésére irányultak. A márciusi önkormányzati ülésen teret kapott a városi
rendőrség jövőjének kérdése is. A képviselők megegyeztek, hogy ez ügyben munkaértekezleten találkoznak.
(ik)
A tolmácsi gépgyár telephelyén beruházó,
panelgyárat üzemeltető vállalat munkaerőfelvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:
– gépkezelő;
– géplakatos;
– asztalos;
– ács;
– betonozó;
– kotrógépkezelő-gépész.
Belépés azonnal. Az érdeklődők a
v.dingova@yssel.sk e-mail címre küldhetik jelentkezésüket.

(16-34)

A kultúrház belső terének felszereltségére idén a költségvetésben 20 ezer euró
szerepel.
Teljes újdonságnak számít a zselízi kultúrházban, hogy idén konyhát szeretnének kialakítani.

93701@pobox.sk

Z

SELÍZI

ára: 0,35 euró

Mivel a város anyagi helyzete az vezetőség szerint jó, idén két játszótér
megépítését tervezik. Egyiket a Szent
Jakab téren, a mozi és a Kherndl Antal
mellszobra közötti zöld területen a legkisebbek részére.
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Az első változások a stadionon
már márciusban

Egy többrendeltetésű zselízi sportcsarnok megépítésének lehetősége, a városi
sportpálya felújítása a helyi szervezett
labdarúgás centenáriumi ünnepségeire,
valamint egy összefüggő városi kerékpárútvonal-hálózat kiépítése – ezek voltak
a városi képviselő-testület mellett működő
sportbizottság februári ülésének fontosabb
témái. A tanácskozáson a bizottság elnökén,
Sokol Lászlón, a bizottság tagjain és a városi
hivatal néhány munkatársán kívül jelen volt
a város polgármestere és alpolgármestere,
valamint további vendégek is.
Juhász András bevezetőben kijelentette: a városvezetés egyértelműen támogatja
a Szlovák Jégkorongszövetség programjából megvalósuló sportcsarnok-építést,
amennyiben a város pályázata sikerrel jár.

A jelenlevők a tanácskozás nagy részében a zselízi szervezett labdarúgás százéves
fennállásának ünnepségeivel, ezen belül
főleg a stadion felújításának részleteivel
foglalkoztak. A polgármester megerősítette:
a cél az, hogy több nagyszabású rendezvényt
szervezzenek ez alkalomból a városban. A
sportünnepen kívül június második hetében
lesz a Csemadok-fesztivál és a városi napok
is. „Alapelvünk, hogy ezt a három napot a
lakosoknak rendezzük, ezért a belépés ingyenes lesz” – jelentette ki Juhász András,
és megjegyezte, hogy az ünnepély keretében
az öt partnerváros csapatának részvételével
labdarúgótornát szerveznek. A létesítmény
felújításának első eredményei várhatóan már
márciusban láthatóak lesznek; ekkor cserélik
ki az üléseket a lelátón.
→3

