Jeden psychológ napísal, že zo 100 ľudí, ktorí
sa dostanú do vedúcich pozícií, sa 98 ľudí
zmení k horšiemu, jeden sa zmení k lepšiemu
a jeden zostane nezmenený. Veľa ľudí, keď
sa dostane k peniazom, začnú sa cítiť byť
nadľuďmi. Najhorší sú však tí, ktorí chcú o
všetkom rozhodovať, ale zároveň chcú zostať
v tieni.
(Viac na strane 4. až 6.)

Januárové zasadnutie MsZ

27 tisíc eur na
dotácie
v tomto roku
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... do bývalého želiezovského areálu SES Tlmače prichádza nový investor. K spoločnosti
Yssel Steel, vyrábajúcej betónové prefabrikáty najmä pre výstavbu ciest, pribudne strojárska výrobná firma. Ide o spoločnosť Sira,
s.r.o. so sídlom v Palárikove,
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cena: 0,35 eur

V polovici januára zasadala dotačná komisia, ktorá rozhodovala o rozdelení dotácií
na tento rok. Komisia na svojom zasadnutí
navrhla rozdeliť sumu 27 tis. eur medzi 21
žiadateľov. Konečné slovo v rozdelení dotácií malo mestské zastupiteľstvo...
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Predstavili nový návrh
zástavby centra
polyfunkčnými budovami

Mestské zastupiteľstvo zasadalo na svojom
42. zasadnutí 25. januára v sobášnej sieni
mestského úradu. V úvode rokovania sa
prítomní poslanci zaoberali návrhom na
pridelenie dotácií organizáciám a občianskym združeniam v meste. Na poslanecký
podnet pristúpili k schvaľovaniu návrhu
jednotlivých položiek osobitne, pretože
mnohí z členov MsZ sú zároveň aj členmi
občianskych združení, prijímajúcich dotácie. V takých prípadoch sa príslušní poslanci zdržali hlasovania, aby tým predišli stretu záujmov. Keďže dotačnú komisiu tvoria
všetci poslanci zastupiteľstva, veľké korekcie v návrhu neboli očakávané a nakoniec
bol návrh na udelenie dotácií prijatý bez
zmien. MsZ svojím uznesením schválilo
pridelenie 27 tis. eur 21 žiadateľom v troch
→2

Kraj má želiezovského podpredsedu
v osobe Tibora Csengera
Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja absolvovali prvú operatívnu schôdzu po novembrových voľbách. Na zasadnutí boli kreované nové štruktúry zastupiteľstva v oblasti počtu
a obsadenie podpredsedníckych postov, ako aj zloženia a obsadenia komisií zastupiteľstva.
V 54-člennom zastupieľstve vznikli tri frakcie. Najväčšiu tvorí koalícia SMER–SNS–Most-Híd, disponujúca 17 členmi, ku ktorým sa pridali aj traja
nezávislí poslanci, vďaka ktorým sa frakcia rozrástla na 20 členov. Druhou najväčšou je frakcia SMK–MKP s 11 poslancami
a formácia OĹaNO–SaS–KDH–OKS–Šanca, pôvodne tvorená
10 poslancami, ktorá sa pričlenením jedného nezávislého poslanca rozrástla na 11-člennú. Svoju frakciu si chceli založiť aj
nezávislí poslanci, štatút zastupiteľstva to však nedovoľuje.
Predseda Milan Belica rozšíriť počet svojich podpredsedov na
štyri. Dve miesta mohli obsadiť nominanti jeho podporujúcej
koalície SMER–SNS–Most-Híd Marián Kéry (SMER-SD), Eva
Antošová (SNS). Tretím podpredsedom sa stal bývalý člen Sieť,
→2

Aký bude obraz centra Želiezoviec
v nasledujúcich desaťročiach? Aké budú
identitotvorné prvky najdôležitejšej časti
mesta? Tieto otázky rezonovali v návštevníkoch verejnej prezentácie spoločnosti
Architekti zerozero, ktorá predstavila svoj
návrh na obytný súbor polyfunkčných budov na Mierovej ulici.
Stretnutie, ktoré bolo zároveň aj verejným spoločným zasadnutím komisie
výstavby a ekonomiky, dňa 6. februára
popoludní otvoril primátor Ondrej Juhász. Prítomných v krátkosti informoval
o situácii v oblasti zamestnanosti a bytovej
ponuky. „Miestne firmy sa potýkajú s problémom nedostatku pracovných síl a očakáva
sa príchod ďalších investorov. Pritom som
hovoril s mladými ľudmi napríklad z iných
regiónov, napr. oblasti medzi Kalnou a Šu→3
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Prichádza grécky investor

Ako sme sa o tom výhľadovo zmienili pred niekoľkými mesiacmi, do
bývalého želiezovského areálu SES Tlmače prichádza nový investor. K
spoločnosti Yssel Steel, vyrábajúcej betónové prefabrikáty najmä pre
výstavbu ciest, pribudne strojárska výrobná firma. Ide o spoločnosť
Sira, s.r.o. so sídlom v Palárikove, zaoberajúcu sa výrobou strojov
a zariadení na spracovanie betonárskej ocele a ich kompletizáciou.
Dodávateľ strojov na výrobu valcovaného drôtu a betonárskej ocele,
akú vo svojej výrobnej činnosti používa aj spoločnosť Yssel, je slovenská obchodná spoločnosť s gréckym kapitálom. Tak majiteľ, ako aj
konateľka firmy sú podľa obchodného registra na trvalý pobyt zaregistrovaní v Aténach.
Podľa našich zdrojov z firmy Yssel Steel spoločnosť Sira, s.r.o. už kúpila
bývalú malú výrobnú halu v areáli SES na Letnej ulici. Tento rok plánuje objekt, ktorý bol v posledných desaťročiach využívaný ako sklady,
zrekonštruovať.
Hlavný
príjazd
do areálu bude
z Letnej ulice.
Keďže jej vozovka
je v mimoriadne
zlom stave, mesto,
aby
investorovi
vyšlo v ústrety, ju
uprednostnene zaradilo na zoznam
rekonštruovaných
cestných úsekov.
„Chápeme,
že
v meste je viac ulíc,
ktoré by potrebovali súrnu rekonštrukciu a niektoré sú dokonca v horšom
stave ako Letná ulica. Predsa však žiadame obyvateľov o pochopenie.
Záujemca je ochotný investovať v Želiezovciach bez nároku na investičnú
pomoc, my mu môžeme ponúknuť rekonštrukciu príjazdovej cesty k jeho
areálu, ktorá však aj tak v prvom rade bude slúžiť obyvateľom nášho
mesta,“ vyhlásil primátor. Ondrej Juhász vyjadril potešenie z príchodu
nového investora a vytvorenia nových pracovných príležitostí v meste, no zároveň dodal, že to vytvára tlak na urýchlené vytvorenie vhodných ubytovacích kapacít pre nových zamestnancov.
(ik)

Janárové zasadnutie MsZ

27 tisíc eur na dotácie
v tomto roku
1→

oblastiach: telovýchova a šport,
kultúrno-spoločenské
aktivity
a podpora organizácií a združení.
MsZ následne rozhodovalo
o predaji mestských pozemkov.
Schválilo predaj parcely na Ul.
kpt. Nálepku za 1260 eur a predaj dvoch parciel pod radovými garážami na Komenského
ulici po 187,34 eur. Schválilo
zriadenie vecného bremena
na dve mestské parcely v blízkosti plánovaného obchodného centra na Mierovej ulici
z dôvodu potreby budovania
inžinierskych sietí pre prípravu
výstavby budovy obchodného
centra. V rámci informatívnej
správy o vyhlásených verejných
obchodných súťažiach mesta
popri písomnom materiáli
podal ústnu informáciu vedúci
oddelenia správy mestského
majetku a služieb Peter Haris.
Mesto v decembri minulého
roka vypísalo dve obchodné
verejné súťaže na predaj svojho
nehnuteľného majetku. V súťaži
na predaj pozemku s rozlohou
187 m2 v centre mesta bol podaný jeden návrh, v súťaži na
predaj budovy bývalej materskej školy vo Svodove s okolitým pozemkom nezareagoval

žiadny záujemca. MsZ zobralo
informáciu na vedomie, súhlasilo
s vyhodnotením obchodnej verejnej súťaže a schválilo uzavretie
kúpnej zmluvy so záujemcom
o pozemok za 18,14 eur/m2.
Počas rozpravy k informatívnej správe o súdnych a exekučných konaniach s účasťou
mesta, vypracovanej partnerskou právnickou kanceláriou
mesta, poslanec Alexander
Tóth s potešením skonštatoval, že mesto rieši otázku
nelegálnych stavieb na svojom
území. Vo svojom príspevku
vyjadril postreh, že na území
mesta je množstvo takýchto
čiernych stavieb, napr. bazénov
a ďalších. Primátor s ním súhlasil a dodal, že je aj množstvo
ďalších nezákonných zabratí
pôdy. Zastupiteľstvo zobralo
správu na vedomie, rovnako
ako správu o nedoplatkoch na
nájomnom, správu o kontrole
plnenia uznesení MsZ a správu o činnosti mestskej polície
za posledný mesiac minulého
roka. V rámci nej sa Pavel Polka
na základe spätnej väzby od
obyvateľov opätovne pozitíve
vyjadril na margo práce mestských policajtov.
(ik)

Kraj má želiezovského podpredsedu
v osobe Tibora Csengera

1→

aktuálne nezávislný Igor Éder a štvrtý post
pripadol nominantovi SMK. Po rozhodnutí krajskej rady strany bude túto funkciu
v nasledujúcom 5-ročnom období zastávať
Želiezovčan Tibor Csenger, ktorý na úrade
NSK bude zodpovedný za južné regióny
a národnostné menšiny.
Strana rozhodla aj o tom, že SMK nevstúpi
do koalície ani s 20-člennou frakciou SMER–
SNS–Most-Híd, ani s pravicovou koalíciou,
ale ako centristická sila bude vstupovať do
tematických spoluprác. Ak si to záujem južných regiónov bude vyžadovať, bude ochotná hlasovať tak s jednou, ako aj s druhou
stranou. Vedúci poslaneckej frakcie strany
Iván Farkas sa vyjadril v tom zmysle, že verí
tomu, že samosprávny kraj bude schopný
fungovať jednotne a neznikne rozkol.
V každej komisii zastupiteľstva je strana za-

stúpená poslancom. Tibor Csenger bude
pôsobiť ako riadny člen komisie dopravy,
avšak ako podpredseda sa môže zúčastniť
zasadnutia ktorejkoľvek komisie. „Myslím
si, že južný región kraja dostal opäť šancu
tým, že má svojho podpredsedu. Ako podpredseda sa spolu s frakciou SMK bude
usilovať o to, aby sme naše volebné sľuby
a program SMK zrealizovali v čo najširšom
zábere,“ vyjadril sa novozvolený podpredseda samosprávneho kraja.
Podobnú politickú funkciu na takejto
úrovni zastával Želiezovčan naposledy
pred storočím. Augustín Fischer-Colbrie
ako košický diecézny bisku bol vďaka
svojej funkcii poslancom hornej snemovne
v Budapešti v rokoch 1907 až 1918. V období
socializmu, v 80-tych rokoch minulého storočia malo československé Federálne zhro-

maždenie vo svojich radoch Želiezovčana
– bol ním Vojtech Szalay. Ani jeden z nich
však nevzišiel zo slobodných volieb.
Ákos Csonka
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Predstavili nový návrh
zástavby centra polyfunkčnými budovami
1→

ranmi, ktorí by mali záujem robiť u nás. Nie
je však zatiaľ pre nich zabezpečená ani doprava,
ani ubytovanie,“ povedal primátor a dodal, že
situácia je iná ako pred niekoľkými rokmi, keď
boli odovzdané nové bytovky za cukráren-

ským výrobným areálom. Mesto potrebuje
riešiť problém nedostatku bytov a zároveň aj
problém nezastavaného centra mesta. „Dali
sme najavo, že chceme riešiť zástavbu centra
polyfunkčnými budovami. Rokovali sme v tejto

veci s mnohými spoločnosťami, žiaľ, len dve
z nich zareagovali vypracovaním štúdie zástavby lokality na Mierovej ulici. Jednou z nich je
spoločnosť, ktorá nám predstaví svoj návrh.“
Architekt Irakli Eristavi predstavil koncept komplexu budov s tromi vyvýšenými
časťami s bytmi a ich jednopodlažným spojením zo strany Mierovej ulice, využitým pre
služby a obchod. Návrh počíta s vytvorením
akýchsi pasáží ako prepojení nádvoria s externým prostredím. V umiestnení bytov
v rámci vyšších častí budov, navrhovaných
do výšky 4-5 nadzemných podlaží, sa autori
riadili aj orientáciou na svetové strany a veľkú úlohu v ňom má smer denného svetla.
Predbežné náklady na komplex polyfunkčných budov so 60 až 66 bytmi autori vyčíslili
na 4,4 mil. eur, v prípade zaužívaného spôsobu financovania by však mesto malo hradiť
len časť výstavby infraštruktúry.
Spätné väzby poslancov, vyjadrujúcich
sa k prezentácii, boli zväčša pozitívne, pripomienky boli smerované najmä na plochú
strechu objektu.
(ik)

Nepovolené parkovanie nákladných áut problémom
V diskusii januárovej schôdze mestského
zastupiteľstva sa poslanci venovali otázke
osadenia nových informačných tabúľ v meste,
bezpečnosti v cestnej premávke, parkovaniu
nákladných áut a ďalším témam.
Pavel Polka spomenul potrebu špeciálneho
osvetlenia priechodov pre chodcov a jeho
dôležitosť najmä v zimných mesiacoch vzhľadom na fakt, že sa v meste vyskytli na takýchto
miestach aj tragické nehody. Tibor Csenger pripomenul, že v meste boli osadené nové informačné tabule, na ktorých sú však nepresnosti.
Požiadal mestský úrad, aby sa obrátil na príslušné orgány so žiadosťou o nápravu. Vedúci
oddelenia správy mestského majetku a služieb
Peter Haris informoval prítomných o tom, že
objednávateľom tabúľ bol odbor cestovného
ruchu Úradu Nitrianskeho samosprávneho
kraja a že už boli začaté rokovania s dodávateľom o oprave nepresností na tabuliach.
Poslanec otvoril aj tému parkovania nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 20 ton na
uliciach mesta bez povolenia. Podľa náčelníka
mestskej polície Rolanda Hanzóa sa mestský
poriadkový orgán zameria na kontrolu tohto
stavu. Pri zistení neprávneho stavu sa budú
snažiť vodičom dohovoriť, v ďalšom priebehu
budú mestskí policajti postupovať podľa zákona. Vedúca oddelenia výstavby MsÚ Emese
Gubíková dodala, že mesto má vypracovaný
generel dopravy, podľa ktorého takéto vozidlá nemajú povolený vjazd do obytných zón
v meste. Podľa Pavla Polku ešte väčší problém
môže spôsobiť parkovanie pred historickými

budovami. Primátor sa po vypočutí
týchto diskusných príspevkov vyjadril, že mesto pripraví materiál o parkovaní na území mesta.
Do diskusie sa pripojila aj občianka
mesta, jedna z mála častých účastníkov zasadnutí mestského zastupiteľstva z radov obyvateľstva Ľudmila
Pivarčiová. Ako predstaviteľka občianskeho združenia Mikulčan sa
poďakovala predstaviteľom mesta za
pomoc pri vydaní monografie o bývalej obci Mikula, teraz mestskej časti
Želiezoviec. Na znak vďaky podarovala po jednom výtlačku primátorovi
Ondrejovi Juhászovi, poslancovi Výtlačok monografie dostal do daru aj primátor a ďalší,
Pavlovi Polkovi a zamestnankyni ktorí sa pričinili o jej vydanie
MsÚ a členke OZ Diane Csicsmanovej. Predstaviteľka MO Matice slovenskej ktorý bol prezentovaný ako symbol spolužitia
(MO MS) Magdaléna Holková sa poďakovala národov. Podľa neho by bolo vhodné pri príleposlancom za schválenie dotácie, vyjadrila žitosti tohto jubilea si nejakým spôsobom túto
spokojnosť so spoluprácou s mestom, zároveň udalosť počas roka pripomenúť a prípadne
však vyjadrila sklamanie z neschválenia vyššej vyhlásiť tento strom za pamätný. Predstaviteľ
sumy dotácie najmä v súvislosti s tohtoročný- MO Slovenského zväzu protifašistických bomi plánovanými oslavami 50. výročia obnove- jovníkov Jozef Výboch pripomenul, že mesto
nia činnosti MS. Vedúca odboru vnútorných od volieb prechádza výraznými premenami
a sociálnych vecí MsÚ Diana Csicsmanová vo k lepšiemu, to vidí každý. Napriek tomu predsvojej odpovedi poznamenala, že túto udalosť staviteľom samosprávy poradil, aby boli na
si občania pripomenú na podujatí, ktoré bude troch miestach – v Želiezovciach, v Mikule
organizovať MO MS v spolupráci s mestom, a vo Svodove zriadené nástenky informujúce
znášajúcim aj náklady osláv. Pavel Polka pri- o rozvojovej činnosti v meste. Taktiež poukápomenul svojim kolegom ďalšie polstoročné zal na zlý stav vozoviek na viacerých uliciach
jubileum: pred 50 rokmi bol pred budovou v meste, pričom ako príklad uviedol Pioniersku
(ik)
mestského kina slávnostne vysadený strom, a Krátku ulicu.
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Košice, Rím, Atény, Boston... Všetko sa to
Našim žiadostiam o poskytnutie rozhovoru odolával niekoľko mesiacov. Nakoniec súhlasil, zhováral sa s nami popri svojej práci, v pálenici.
Učiteľ, celoživotný športovec. Zbiera odpadky, on však žiadny odpad neprodukuje, všetko sa snaží
zužitkovať. Nemá auto ani mobilný telefón. Akoby pohŕdal výdobytkami modernej doby.
Niekto by povedal, že je to človek minulosti. Druhý naopak, je to človek budúcnosti, keď ekologické správanie bude nevyhnutnosťou pre udržanie civilizácie. František Dulai.
Vieme, že ste starý Želiezovčan.
- Áno. Tu som sa narodil, chodil do základnej
školy aj na gymnázium.
Už v detstve ste chceli byť učiteľom?
- Nie. Chcel som byť hasičom, potom vojakom, lebo ma lákala uniforma. Chcel som
byť všetkým možným, ale učiteľom... Aby som
pravdu povedal, v tom čase boli vysvedčenia
nielen polročné, ale aj štvrťročné, a ja som mal
9-krát dvojku zo správania.
Prečo?
- Spolu s Gyürkim, Romadom a Javorkom som
bol v parku, fajčili sme a pristihol nás riaditeľ.
Zavolal si nás do riaditeľne, dobre nás zbil a
poslal domov. Hovoril som mu, že mám ešte
povinnosti, ale on povedal, že poobede už
nemám žiadne povinnosti. Prebiehal nácvik
divadelnej hry, v ktorej som hral hlavnú rolu.
Teda mal som hrať. A to padlo. Samozrejme,
riaditeľ to stihol oznámiť aj našim rodičom. A
keď som prišiel domov, počkal som otca, kým
prišiel z roboty a začal ma biť. Dostal som tak,
že som pod posteľou vyčkal, kým otec na posteli
zaspal. Až potom som išiel spať. A k tomu ešte
dvojka zo správania.
Hovorili ste, že ste mali dvojku zo správania 9-krát. Vždy to bolo za fajčenie?
- Nie. Aj za ústa. Ja som aj učiteľovi hovoril
rovno to, čo si myslím. Ako sa hovorievalo, že
z beťára bol dobrý pandúr, tak ja som sa stal
učiteľom.
Ale dnes som rodičom vďačný za to, že ma tak
držali. Keby to tak nebolo, možno by som fetoval. Fajčiť som prestal, nefajčím už roky rokúce.
To, čo mi povedali, toho sa už zo zásady držím.
Ako aj toho, čo sa týka životosprávy.
Okrem fajčenia a rebelovania, čomu ste sa
ešte v detstve venovali?
- Športoval som. Už od detstva som hrával
futbal, naháňačky, skrývačky... Ale vždy som
musel najprv urobiť robotu. Mali sme doma
kravičky, bolo treba pre ne sečku nachystať, v
záhrade pokopať... Pokiaľ som neurobil robotu,
nemohol som ísť von. A nemohol som povedať,
že neurobím.
Teraz som rád, že som mal také detstvo. Nehovorím, že som slušný. Som asertívny človek,
svoje si vydobyjem a myslím si, že mám pravdu. Aj keď nie každému sa to páči.
Tieto vlastné skúsenosti boli nepochybne
doplnkom pri štúdiu.
- Isto. Človeku veľa dajú skúsenosti i štúdium.
Ale rodič je zodpovedný za ten začiatok. V
škole som sa učil, že v živote človeka je prvých
9 rokov rozhodujúcich. Samozrejme, v prvých
troch rokoch je dieťa opatrované, ale do šiestich rokov je potrebné naučiť ho výchove. Ak

sa to nestihne do šiestich rokov, nestihne sa
to už nikdy. A od šiestich do deviatich rokov
treba dieťa naučiť učiť sa. Na to však človek
môže prísť aj inštinktívne, bez špeciálneho
vzdelania.
Okrem správania, učili ste sa dobre?
- S prospechom som nemal problém, aj keď som
na gymnáziu mal nejaké trojky. Napríklad nie
som talent na jazyky.
Ako a kedy sa zrodilo rozhodnutie študovať pedagogiku?
- Už na gymnáziu som bol orientovaný tak, že
pôjdem na pedagogickú. Bavilo ma to a tešilo,
že môžem niekoho naučiť niečomu dobrému. A
baví ma to doteraz. Chystám sa teraz za vnúčatami do Budapešti a preberiem s nimi učivo,
samozrejme okrem angličtiny. Teším sa na to.
Som rád, že som sa rozhodol pre učiteľstvo,
aj keď... Ešte pred rokom 1989 sa hovorilo,
že sociálne najslabšia rodina vzniká sobášom
zdravotnej sestry s učiteľom.
Pociťovali ste núdzu?
- To nie. Z detstva som bol naučený skromnosti a tomu, že o všetko sa treba pričiniť.
Ešte ako prvák na základnej škole som túžil
po tranzistore. Počas letných prázdnin som
bol na žatve, nosil som družstevníkom čerstvú vodu na bicykli v demižónoch. V tých
najväčších horúčavách. Ale na tranzistor
som si zarobil. Tak hrdo som s ním chodil
po meste...
Nasledujúci rok som robil to isté, zarobil
som asi 400 - 500 Kčs a kúpil som si nový
bicykel. Neskôr, keď som mal 10 rokov,
potreboval som oblek na birmovku. Musel
som si naň zarobiť na družstve v zeleninárstve.
Tak som sa naučil, že na všetko v živote
sa musí robiť. Treba byť fyzicky aktívnym.
Nad písacím stolom som mal vypísané:
„Radšej sa opotrebovať ako zhrdzavieť.“
Doteraz je to moje krédo. V súčasnosti si
všímam, ako mnohí ľudia zápasia s vlastnou lenivosťou, ktorú majú v sebe.
Kedy ste absolvovali Pedagogickú fakultu v Nitre?
- V roku 1965 som zmaturoval a vysokú
školu som skončil v júni 1969. Od 1. septembra toho istého roku som bol učiteľom
v dvojtriedke v Šalove s nástupným platom
1150 Kčs, po troch rokoch ma riaditeľ maďarskej ZDŠ Ľudovít Göbő a jeho zástupca
Ferenc Nyustin zlanárili do Želiezoviec,
potrebovali telocvikára. Učil som tam do
roku 1980, potom som šiel do uniformy vo
Veľkom Dvore. Po deviatich mesiacoch sa
uvoľnilo miesto správcu v nemocnici...

Boli ste správcom nemocnice?
- Dr. Vojtech Belák bol riaditeľom nemocnice,
správca Ján Kohout zomrel, nastúpil som na
jeho miesto. Aj tam som sa veľa naučil?
Čo ste sa vy, učiteľ, naučili ako správca
nemocnice?
O živote, o tom, ako to chodí a akí sú ľudia. Byť
správcom znamená zažívať situácie, že buď ja
dám niekoho zavrieť alebo dajú zavrieť mňa.
Však vidíte, aké sú pomery v zdravotníctve...
Niektoré profesie sú také, že tých ľudí nikto nikdy
nenasýti. Keď budú mať plat 1000 eur, budú potrebovať 1100, neskôr im ani to nebude stačiť.
Myslím si, že všeobecným problémom dneška
je nenažranosť. Kúpim, predám a stanem sa
milionárom. To sa stáva filozofiou a taký je
prístup k práci. Ale to je neudržateľné. Keď to
takýmto spôsobom pôjde ďalej, ľudská spoločnosť zanikne. A ľudská tvorivosť bude pritom
nie využitá, ale zneužitá. Prečo je migračná
kríza? Niekomu sa nechce robiť doma, príde
sem a všetko dostane. Ale prečo? Hostia nech
sa správajú ako hostia, nech sa poďakujú za to
čo dostanú...
Človek môže byť šťastný, aj keď má málo. K
šťastiu netreba veľa. Napríklad, ja som šťastný,
keď roztriedim odpad. Kuku doma nemám,
lebo do nej nemám čo dať.
Vidím, že už sa dostávame k vašej životnej
filozofii.
- Áno. Čo je odpad? Odpad je to, s čím človek
nechce alebo nevie nič urobiť. Ja nemám odpad. Železo, sklo, papier alebo kompostovateľný
odpad? Zo záhrady všetko ručne posekám
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začalo v Kukučínove
a zakopem. Niečo ide sliepkam, ale to sa v
podstate vráti späť. Keď sa prejdem po meste,
nazbieram za tašku plastových fliaš a dám ich
tam, kam patria. So sklom rovnako, vratné fľaše odovzdám, kovy a papier tiež speňažím.
Kedy v živote ste sa začali správať takto
uvedomelo v nakladaní s odpadom?
- Už v detstve som videl, čo robila mamka.
Sviatočné šaty sme si obliekali len výnimočne.
Keď sa už nedali použiť ako sviatočné šaty,

chodili sme v nich do školy, keď už neboli vhodné do školy, boli vhodné v sobotu na hranie.
Keď už neboli dobré ani na hranie, boli dobré
na robotu. A keď už neboli vhodné na nič,
mamka ich roztrhala a používala ako handry
na umývanie dlážky.
A vždy na konci týždňa sme poliali a pozametali celý dvor a pozametané lístie a burinu sme
dali na hnojisko. Ale nič nešlo do smetí.
Ako dlho ste pracovali v nemocnici?
- Jeden aj pol roka. A potom som išiel učiť.
Dva roky som učil vo Veľkých Ludinciach,
potom som išiel do Šalova, kde som učil 27
rokov. Dokopy som v Šalove učil 30 rokov, z
toho 27 rokov som bol riaditeľom školy. A z
tých 27 rokov, čo som pred tromi odišiel do
dôchodku, som do práce chodil 25 rokov len
na bicykli. 12 km do Šalova, 12 km späť. A keď
bolo dobré počasie, išiel som okolo, takže pokojne môžeme rátať, že som každý deň prešiel
25 km. Ročne je zhruba 200 vyučovacích dní,
takže to vychádza, že som prešiel minimálne
125.000 km.
Keď sa v zime stalo, že napadol veľký sneh, obliekol som si tepláky, zabehol som tam, odučil
som a šiel zase behať. Ale to bolo možno jeden
až dvakrát do roka, keď napadlo toľko snehu,
že sa na bicykli ísť nedalo. Ale nikdy som
nešiel autobusom. Ani stopom. A pritom som
veľa chodil stopom. Aj na riaditeľské porady
do Nitry som chodil stopom.

Naozaj?
- Samozrejme. Cestovné neuhrádzali, neboli na to
peniaze. Nemal som chodiť na porady? Na druhej strane, keď som prešiel chotár, lesy, pozbieral
som všetko možné. Niekedy som aj za vrece húb
pozbieral a keď som prišiel domov, s manželkou
sme mali čo robiť, aby sme to spracovali.
Kedy ste si založili rodinu?
- Manželka prišla v roku 1967 pracovať do
Želiezoviec, končila školu ako rehabilitačná
sestra. V lete 1968
som každý deň býval
pri Hrone a tam sme
sa stretli a zoznámili.
V roku 1969 sme sa
zosobášili a ja som
išiel na rok na vojnu.
Slúžil som v Chebe,
Aši a potom pol roka
v Českých Budějoviciach. Z tých 365
dní som bol 100 dní
doma, takže som to
mal dobré.
Staršia dcéra sa nám
narodila v roku 1971,
mladšia v roku 1973.
Väčšinu vašej učiteľskej kariéry ste
prežili v Šalove.
Niektorí žiaci boli
asi problémoví.
- To iste.
Ako ste to zvládali?
- Ťažko. Je ťažké, keď chce človek naozaj vychovávať. Niekedy som hlavou búchal do tabule a
pýtal sa sám seba: Načo som sem prišiel?
Takže ste búchali svojou hlavou...
- Áno, svojou hlavou. (smiech)
Chodil som za trénermi a sponzormi, aby mi
dali aspoň použitú loptu, stále som mal minimálne dve lopty na škole. Hrával som s deťmi
futbal aj hodinu po vyučovaní, niekedy aj prestávky boli dlhšie, lebo sa muselo rozhodnúť.
Takto som sa ich snažil priviesť k tomu, aby
mali aspoň trošku chuti do učenia.
Tam ste zároveň vychovávali aj rodičov
tých detí...
- Áno, aj to bolo treba. Za ten čas som stihol
učiť aj deti tých detí. Mnohí z tých, ktorí ma
ešte z roku 1972 poznali, tam už mali deti
alebo vnukov.
Dalo vám to niečo do života, učiť problémovejšie deti?
- Určite. Už dlhé roky plánujem zapísať príhody, ktoré som s nimi v Šalove prežil. Ja som sa
ich snažil učiť všetkému možnému, aj zdravému stravovaniu. Raz som za budovou našiel
kuriatka (hviezdica prostredná), obsahujú
viac C-vitamínu ako citrón, začal som ich jesť.
Niektorí zvedavejší prišli za mnou a pýtali sa,
čo jem. A jedno decko išlo dozadu a natrhalo si
ich aj so zeminou a trávou a rovno tak ich začalo jesť. V tom momente sa tam objavila jeho

mama s krikom: „Čo to žerieš, si krava alebo
blázon?“ Ono jej odpovedalo, že aj učiteľ to je,
tak ona kričala: „Aj učiteľ je blázon!“
Láka ma napísať knihu takých príhod, podobne ako maďarský spisovateľ Ferenc Móra, ktorý
bol tiež učiteľom...
Tak treba začať písať. Ste na dôchodku...
- Ale keď ja stále mám čo robiť. Dúfam, že sa
raz k tomu dostanem. Viete, veľa ľudí nepochopí ani to, ako sa stravujem: žihľava alebo
šalát z púpavy. A to je stopercentné bio, veď
kto by postrekoval púpavu? Spomínal som
hviezdicu, alebo jablko, cesnak. Hovorí sa, že
každý deň jablko drží lekára od domu ďaleko.
A u mňa to platí. Predstavte si, že od môjho
nástupu do zamestnania 1. septembra 1969
som nebol lekárom pre chorobu vypísaný ani
jeden deň!
Pozrite sa. Cesnak mám aj teraz pri sebe. Mak
treba jesť každý deň, je dobrý na kĺby. Každý
deň zjem aspoň dve sušené slivky alebo marhule. Lieskové oriešky alebo tekvicové jadierka,
ale pozor - nesolené a nepražené! Mnoho ľudí
má problémy s cholesterolom. Na to je dobrý
ovos. Ale nie ovsené vločky. A to nespomínam
špenát, kôpor, papriku...
Na raňajky jedávam slaninu. Veľa slaniny
zjem. A od svojich osemnástich vážim 72 kg.
Nepriberiem. Podľa mňa hmotnosť nezávisí
od toho, koľko a čoho zjeme, ak to vyvážime
pohybom. Lekári hovoria, že človek by sa mal
každý deň aspoň raz spotiť a zadychčať sa. A
ja poznám ľudí v mojom veku, ktorí 40 rokov
neurobili rýchlejší krok.
Z tohto by bola tiež kniha.
- To si nájde každý, kto chce. Vo väčšine časopisov je rubrika o zdravom stravovaní a málokto
si to prečíta. Spomínam si, že my sme doma
jedli asi 20 druhov mäsa. A v dnešnej dobe
poznáme len tri druhy - bravčové, hovädzie a
kuracie. A to je málo.
Hovorí sa o vás, že sa pevne držíte svojich
životných zásad...
- V robote mám takú zásadu: Buď vždy užitočný. Ak nevieš urobiť dobre, najmä neurob zle.
Keď niekto hovorí o nude, ja neviem, čo tento
pojem znamená. Stále mám čo robiť a neviem,
čo je nuda. Podľa mňa je práce dosť a každý,
kto nie je úplne nevládny, môže byť niekde užitočný. Myslím si, že spoločnosť by mala podporovať tvorbu hodnôt, ale ona v skutočnosti
podporuje parazitovanie.
Nakoľko tieto vaše zásady súvisia s vašim
povestným životným štýlom?
- Myslím si, že životný štýl vychádza zo zásad.
Nemám auto, nemám mobilný telefón, nemám
žiadne stroje, jedine elektrickú kosačku. Tú
však používa manželka, pretože čo sa nedá
urobiť ručne, to ja nerobím. Plynom kúrim asi
dva mesiace v roku, inak papierom, kartónmi a
drevom. V záhrade zachytávam dažďovú vodu,
v sprche vodu zachytávam na opätovné použitie. Šetrím, ako sa dá a čo sa dá zhodnotiť, to
zhodnocujem.
→6
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Dotačná komisia
rozdelila 27 tisíc eur

Opravili
chybné tabule

V polovici januára zasadala dotačná komisia, ktorá rozhodovala o rozdelení dotácií na tento rok. Komisia na svojom
zasadnutí navrhla rozdeliť sumu 27 tis. eur medzi 21 žiadateľov.
Konečné slovo v rozdelení dotácií malo mestské zastupiteľstvo,
ktoré na svojom zasadnutí koncom januára uznesením odobrilo odporúčanie dotačnej komisie.
Najväčšiu čiastku pridelila Mestskému športovému klubu, ktorý na svoju ročnú činnosť získa 11 200 eur. 1750 eur
bolo pridelených občianskemu združeniu Castellum Zeliz na
hudobné projekty, 1500 eur dostal neinvestičný fond Čistý prameň na celoročnú činnosť svojich ľudovo-umeleckých súborov,
1450 eur MO Csemadok na spomienkovú oslavu a oberačkové
slávnosti, 1300 eur OZ Svodov na Deň detí a Deň Svodova.
Ostatní žiadatelia získali dotácie do výšky 1000 eur.
Dotácie sa poskytujú v troch oblastiach. V oblasti telovýchova a šport na podporu tradičných, masových športových
alebo turistických podujatí, športových organizácií, zvyšovanie výkonnostnej úrovne športových talentov alebo podporu
športovcov reprezentujúcich mesto. V oblasti kultúrno-spoločenských aktivít na tvorbu a šírenie kultúrnych, spoločenských
a duchovných hodnôt, podujatia mestského alebo regionálneho charakteru, podporu záujmovo-umeleckých telies a činností, kultúrnu tvorivosť a voľnočasové kultúrne aktivity mládeže,
rozvoj kultúry menšín a tradičnej ľudovej kultúry, resp. na
podporu edičnej a vydavateľskej činnosti, zameranej najmä na
propagáciu mesta. V oblasti podpory organizácií a združení sa
dotácia poskytuje na propagáciu činnosti, budovanie atrakcií,
humanitárnu a charitatívnu činnosť, zdravotníctvo, životné
prostredie a budovanie oddychových zón a na rozvoj partnerských vzťahov.
V návrhu na pridelenie dotácií, predloženom na zasadnutie
MsZ, sa uvádza aj prehľad nepriamych dotácií pre organizácie
z rozpočtu mesta. Sú to rôzne výhody, poskytované najmä vo
forme odpustenia nájomného pri využívaní mestských priestorov. Takýmto spôsobom je zvýhodnených osem organizácií:
Neinvestičný fond Čistý prameň, Mestský športový klub, OZ
Želiezovské hlasy, MO Matice slovenskej a OZ Castellum Zeliz,
MO Slovenského zväzu telesne postihnutých, OZ Svodov a MO
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.
(ik)

Hnedé turistické tabule, informujúce o historických pamiatkach a
kultúrnych pamätihodnostiach, začali osádzať už aj v našom meste.
Viacerých obyvateľov však zaskočili tabule informujúce o Kostole sv.
Juraja. Uvádzaná vzdialenosť svedčila o tom, že kostol sa nachádza v našom meste. Niektorí začali pochybovať, či je náš kostol naozaj zasvätený
svätému Jakubovi, alebo či sa na tomto fakte niečo nezmenilo.
Na tabuli Hrobka rodu Eszterházyovcov je chybou, že Esterházyovci
sa nepísali maďarským pravopisom. Osadená bola aj smerová tabuľa k
obci Trhyňa, napriek tomu, že táto časť obce Sikenica ako samostatná
obec neexistuje od roku 1960. (V roku 1986, keď bola obec Sikenica
pričlenená k Želiezovciam, Trhyňa a Veľký Pesek figurovali ako mestské
časti. V roku 1992 boli opätovne zlúčené ako obec Sikenica).
Po zistení chýb veduci oddelenia správy mestského majetku MsÚ Želiezovce Peter Haris vyhľadal kompetentných a zjednal nápravu.
K tabuli Kostol sv. Juraja nám stanovisko poskytol Úrad Nitrianskeho
samosprávneho kraja:
„Tieto tabule boli vyrobené pre Jur nad Hronom, kde sa nachádza Kostol
sv. Juraja a boli omylom nainštalované v Želiezovciach. Po upozornení z
MsÚ Želiezovce boli tieto chybné tabule odstránené a na náklady dodávateľa boli vyrobené a osadené
správne.“
Chybné písanie priezviska
Esterházy vychádzalo z rozhodnutia Ministerstva kultúry SR, ktoré bolo zmenené
na základe upozornenia z
MsÚ a smerová tabuľa na
obec Trhyňa je riešená s Dopravným inšpektorátom.
Ako sa ďalej uvádza v stanovisku Úradu NSK: „Objednávateľom celého projektu,
ktorý v sebe zahŕňa cca 460
tabúľ v rámci kraja v celkovej sume prevyšujúcej 500 tis. €, je Nitriansky
samosprávny kraj (NSK). Dodávateľom je firma HAKOM s.r.o Martin.
NSK postupuje podľa vypracovaného Strategického a marketingového
plánu rozvoja cestovného ruchu na roky 2014 - 2020, ktorý schválilo Zastupiteľstvo NSK na svojom zasadnutí 26. októbra 2015.“
(šh, foto: Ákos Csonka)

Košice, Rím, Atény, Boston...
5→

Keď ste sa v roku 2002 uchádzali o post
primátora mesta, vyslovili ste zaujímavú
myšlienku: Lokálpatriotizmus s mierou,
ale razantne. Ako ste to mysleli?
- Jeden psychológ napísal, že zo 100 ľudí, ktorí sa dostanú do vedúcich pozícií, sa 98 ľudí
zmení k horšiemu, jeden sa zmení k lepšiemu a
jeden zostane nezmenený. Veľa ľudí, keď sa dostane k peniazom, začnú sa cítiť byť nadľuďmi.
Najhorší sú však tí, ktorí chcú o všetkom rozhodovať, ale zároveň chcú zostať v tieni. Som
presvedčený, že som mohol robiť primátora.
Chcel som len dobre. Občania nechceli. Určité
záujmy vplyvných z pozadia pracujú, tak ako
je to na celom svete.
Tá myšlienka, ktorú spomínate, je práve o tom.
Chcel som dobre pre Želiezovce, ale nie na
úkor iných. Tak aj žijem: Chránim si svoje, ale
druhému neberiem. Keď idem na pole pozbie-

rať slnečnicu alebo kukuricu, tak nie vtedy, keď
ešte stojí, ale až keď tadiaľ prejde kombajn.
Ako sa zrodilo vaše rozhodnutie behať
maratóny?
- To prišlo náhodou. Starí páni šli hrať futbal
do Kukučínova. Ja som sa za nimi vybral stopom. Naspäť išli všetci autami, ja som to zabehol. Potom som premýšľal: Keď som zabehol
osem kilometrov, zabehol by som aj desať. A
keď desať, tak aj pätnásť. Mal som vtedy 49 rokov. Prihlásil som sa na Košický maratón. Do
kolónky Najnižší doterajší čas som napísal 4,11
- K tomu číslu som prišiel odhadom. Nenapísal
som, že to bude môj prvý maratón. A tipnite si,
za koľko som ho zabehol. Áno, za 4,11.
Koľko maratónov ste zabehli?
- Košický maratón som bežal 4 krát, dvakrát
som bežal maratón v Budapešti, raz vo Viedni,
Prahe, Amsterdame, Berlíne, Monaku, Ríme,

Aténach. V Amerike som zabehol maratón v
Bostone a San Franciscu. Dokopy 22 maratónov. Keby som mal čas a peniaze, bežím aj
teraz.
Ako často sa vídate so svojimi dcérami?
- Keď sú v Amerike, tak raz ročne. Staršia dcéra
je letuška, má dvoch synov a jednu dcérku. Žili
v New Yorku, teraz v Prahe. Mladšia dcéra je
oceánografička, má dve dcéry. Žijú na Havajských ostrovoch, teraz pracuje v Budapešti,
často tam chodím.
Čo by ste na záver odkázali čitateľom?
- Želám im dobrú náladu. Nech sa v Želiezovciach cítia dobre, hoci to nie je med lízať. Ale
o to zlepšenie podmienok sa treba pričiniť. O
všetko sa treba pričiniť. Nie je dôležité, koľko sa
človek dožije, ale koľko toho vykoná.
Ďakujem za rozhovor.
Števo Hečko. Ladislav Levicky
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Obchodné centrum bude!

V ostatnej dobe sa relatívne málo hovorí o pripravovanej výstavbe
obchodného centra na voľnom priestranstve vedľa obchodu LIDL na
Mierovej ulici a dokonca sa medzi ľuďmi začali šíriť obavy o budúcnosť projektu. Na tomto mieste môžeme milých čitateľov ubezpečiť,
že obchodné centrum na Mierovej ulici stáť bude. Prípravy výstavby prebiehajú, aj keď si vyžadujú násobne viac času ako samotná
výstavba objektu. Podľa predbežného harmonogramu investora,
spoločnosti KLM real
estate, prezentovaného
ešte v minulom roku,
sa výstavba začne už
v týchto týždňoch
a dokončená bude
v polovici tohto roka.
Načrtnuté
predpoklady občas narúšajú
nepredvídané udalosti,
ako nedávno potreba
zriadenia vecného bremena na mestských pozemkoch pre napojenie
budúceho objektu na inžinierske siete. Začiatkom februára investor
požiadal o stavebné povolenie, ktoré je predpokladom začatia samotných prác na výstavbe objektu. Podľa pracovníčok stavebného úradu
bude povolenie do konca tohto mesiaca vydané.
(ik)
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Hodiny v kostolnej veži
už tento rok
Tento rok sa má námestie ďalej
meniť. K detskému ihrisku a
zrekonštruovaným
povrchom
niektorých spevnených plôch,
pribudne v blízkej budúcnosti
automatické zavlažovanie verejnej
zelene aj fontána. A nielen to.
Skrášli sa aj priľahlý kostol, do
veže ktorej majú pribudnúť
hodiny, aby mamičky s deťmi
na blízkom ihrisku vždy vedeli,
ktorá bije. Skromnejšie, lacnejšie:
slnečné. Aj tak dobre, povedali
si obyvatelia bývajúci v blízkosti
kostola, aspoň nebudú nadránom
hlasno zvoniť. Ich nadšenie však
rýchlo opadlo, keď sa dozvedeli, že
slnečné hodiny majú byť osadené
len z jednej, južnej strany veže od
Poštovej ulice. Obyvatelia blízkych
bytoviek spísali narýchlo petíciu,
v ktorej, odvolávajúc sa na to, že
drvivá väčšina ľudí býva na druhej,
severnej strane kostola, požadujú
osadenie hodín na vežu kostola
zo strany námestia. Vox populi
– vox dei, povedali si kompetentní
a rozhodli sa umiestniť slnečné

hodiny na severnú stranu. Alebo to
je úplne inak...?
Ako je to teda naozaj?
Ako si vážení čitatelia iste
všimli, riadky vyššie boli
myslené žartom. Slnečné hodiny
zo severnej strany budovy,
z ktorej slnko nikdy nesvieti?
To by predsa nikde neprešlo.
Žartom však bola zmienka iba
o slnečných hodinách, pretože
zámer samosprávy osadiť do
veže kostola hodiny je naozaj
úplne vážny. Hodiny (nie však
slnečné) majú byť nainštalované
ešte v tomto roku. A ciferník
bude nielen na severnej, ale
na všetkých štyroch stranách
kostolnej veže. Aj keď majiteľom
nehnuteľnosti je rímsko-katolícka
cirkev, investíciu do vežových
hodín plánuje mesto. Podľa
predbežných informácií náklady
nepresiahnu 5 tisíc eur. O ďalšom
vývoji tohto investičného zámeru
budeme čitateľov, samozrejme so
všetkou vážnosťou, priebežne
informovať.
(ik)

Občianske združenie Fórum pre pomoc starším od roku 2006 každoročne vyhlasuje anketu Senior roka, v rámci ktorej sa odovzdáva cena
Zlatý, Strieborný, Bronzový senior a niekoľko cien Senior roka. Medzi
ocenenými za rok 2017 bol aj Želiezovčan Jozef Výboch, ktorý získal
ocenenie Senior roka. Cenu si prevzal 22. januára v priestoroch Zlatej
sály Bojnického zámku. K vyznamenaniu mu aj v mene čitateľov gratulujeme.
(r)

Modernizácia
štadióna pokračuje
z projektových zdrojov

Na základe rozhodnutia Slovenského futbalového zväzu bol podporený projekt Mestského športového klubu (MŠK) v Želiezovciach
na zaobstaranie a osadenie automatického zavlažovacieho systému
trávnika na futbalovom štadióne. V rámci projektovej výzvy Podpora
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry získalo mesto a
MŠK dotáciu vo výške 10 tis. eur. Celkové výdavky projektu boli stanovené na takmer 16 tis. eur. Podľa vyjadrenia primátora bude mesto
ako vlastník financovať minimálne 5 percentnú spoluúčasť projektu.
MŠK zabezpečuje futbalovú činnosť pre svojich členov v štyroch
detských a mládežníckych kategóriách, ako aj v družstve dospelých.
V prípravke pôsobí viac ako 30, v kategóriách mladších a starších
žiakov takmer 40 a v kategórii dorastencov a dospelých tiež rovnaký
počet aktívnych hráčov. „Prínos projektu automatického zavlažovania je najmä v skvalitnení trávnatej plochy, úspore vody, ľudskej práce aj času. Využitím automatického systému Rain Bird dosiahneme
aj rýchlejšiu regeneráciu trávnika a zníženie tvrdosti hracej plochy.
Systém bude osadený v prvom polroku tohto roka,“ vyhlásil predseda
MŠK Ladislav Sokol.
(ik)

Želiezovská základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
zorganizovala pre svojich členov fašiangové posedenie pri hudbe
– batôžkový ples. Členovia jednej z najväčších miestnych organizácií sa zúčastnili v hojnom počte podujatia, konanom 25. januára
popoludní vo veľkej sále domu kultúry, na ktorom im hrala skupina
Rikkoňovci. I keď predstaviteľky nežného pohlavia boli vo viditeľnej
presile, charakter zábavy to vôbec neovplyvnilo. Na podujatí pozdravili miestnych dôchodcov aj predstavitelia miesta, ktorí išli aj dobrým
príkladom, veď tanec otvoril primátor Ondrej Juhász s predsedníčkou
organizácie Katarínou Šuchterovou.
(ik)
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Vydaním monografie sa OZ Mikulčan dostalo na vyššiu kvalitatívnu úroveň
Keď koncom roka 2010 vznikalo
Občianske združenie Mikulčan,
napriek veľkému počtu záujemcov
o členstvo len málokto predpokladal taký raketový štart, aké
združenie napokon nabralo. V priebehu krátkeho obdobia si dokázalo
vytvoriť tradíciu rôznych podujatí.
K tým tradičným podujatiam OZ
Mikulčana patria letné súťaže vo
varení guláša a leča, stavanie mája
alebo podujatia pre deti a v neposlednom rade plesy občianskeho
združenia, z ktorých sa za niekoľko
rokov stal etalón v podobe najžiadanejších a najnavštevovanejších
spoločenských podujatí v meste.
Vstup OZ do ďalšej kvalitatívnej
úrovne znamenalo vydanie publikácie – monografie obce Mikula.
O pozadí tohto počinu sme sa porozprávali s predsedom združenia
Pavlom Ivanom.
Ako monografia vznikla?
Monografiu o obci Mikula vydalo
Občianske združenie Mikulčan pri
príležitosti 50. výročia pričlenenia
obce k mestu Želiezovce. Myšlienka
vydať monografiu o obci je spred
dvoch rokov, kedy sa na podnet
Ľudmily Pivarčiovej, členky OZ
Mikulčan, správna rada OZ začala
zaoberať možnosťou vydania knihy
o našej obci.
Bol to odvážny a ambiciózny
zámer...
Naším cieľom bolo vytvoriť komplex-

ný pohľad na život a historické dianie
v obci, priblížiť niekdajší hospodársky,
kultúrny, duchovný a spoločenský život jej obyvateľov. Vydanie publikácie
má podporiť uchovávanie vzácneho
dedičstva našich predkov aj pre ďalšie
generácie z obce, ktorá po pričlenení
k mestu Želiezovce prakticky prestala
existovať. Žiaľ, obec ako taká, nie je
označená ani tabuľou Želiezovce, časť
Mikula pri vstupe do mesta, ako iné
mestské časti, napríklad Svodov, ktorý toto označenie má. Pri získavaní
informácií a materiálov sa opierame
o viaceré dostupné pramene, archívne dokumenty, kroniky, články o
našej obci.
Vydať publikáciu – monografiu
nie je ani lacná, ani jednoduchá
záležitosť...
Preto OZ Mikulčan koncom roka
2016 oslovilo najprv Grétku Novákovú z Tekovského múzea Levice
a požiadalo ju o pomoc. Ona oslovila autorov, ktorí už v minulosti
pomáhali pri vydaní podobných
monografií v našom okrese. Išlo o
Mgr. Bešinovú, riaditeľku levického
archívu, PhDr. Petra Keresteša,
PhD. zo Štátneho archívu Nitra,
Mgr. Petra Tótha, PhD., RNDr.
Vladimíra Smetanu z Tekovského
múzea Levice a PhDr. Ladislava
Vinceho z archívu Levice. Oni boli
autormi jednotlivých kapitol monografie. Samozrejme, treba spomenúť
nemalý podiel obyvateľov Mikuly,

ktorí prispievali starými listinami a
fotografiami.
Akú podobu má novovydaná
monografia?
Monografia obsahuje 320 strán
veľkosti A4. Vytvára ucelený obraz
spomienok na našu obec, ktorá má
svoju bohatú históriu už od obdobia
prvej písomnej zmienky z roku 1075.
Krst knihy sa uskutočnil 6. januára v
kultúrnom dome v Mikule pri príležitosti 50. výročia pričlenenia obce k
mestu Želiezovce.
Rok ste začali naozaj svižne. Čo
čaká OZ Mikulčan v jeho ďalšej

časti?
Činnosť OZ Mikulčan bude aj tento
rok orientovaná na spájanie ľudí pri
takých príležitostiach, ako je fašiangová obecná zabíjačka, fašiangová
zábava, stavanie mája, Deň detí, Deň
Mikuly spojený so súťažou vo varení
gulášových špecialít, súťaž vo varení
leča, posedenie pre dôchodcov a deti,
vianočné stretnutie pod rozsvietením
stromčekom v Mikulskom parku s
kapustnicou a vareným vínom a na
záver roka Silvestrovská zábava.
Ďakujem za odpovede.
Ladislav Levicky

Informovanie záujemcov
z územia kraja o možnostiach čerpania dotácií
z Fondu na podporu
kultúry
národnostných
menších sa uskutočnilo
v sobášnej sieni MsÚ v Želiezovciach. Na podujatí
zorganizovanom Regionálnym osvetovým strediskom
v Leviciach a mestom
Želiezovce sa zúčastnil
štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Konrád Rigó, vedúca príslušného
odboru MK SR Andrea Brezovská, primátor Želiezoviec Ondrej Juhász a za
ROS Levice Estera Juhászová, starostovia okolitých obcí ako aj záujemcovia
z radov predstaviteľov občianskych združení a iných neziskových organizácií. Hostia z ministerstva vysvetlili postup vyplňovania žiadostí cez stránku
fondu www.kultminor.sk aj riešenie rôznych situácií, ktoré môžu pri tom
nastať. Ako štátny tajomník poznamenal, tento rok je na menšinovú kultúru k dispozícii viac prostriedkov ako v minulom období, čo dáva dobré
predpoklady pre väčšiu úspešnosť projektov.
(ik)

Zabudnutý želiezovský dobrodinec
Pred 200 rokmi, 28. januára 1818 sa v Želiezovciach narodil kanonik Károly Santhó. Narodil sa v starodávnej uhorskej šľachtickej
rodine. Jeho rodičmi boli Ferenc Santhó a Terézia Csóka. Základnú
školu a gymnázium navštevoval v Ostrihome, filozofiu a teológiu
študoval od r. 1835 v Trnave, enciklopedický kurz navštevovala
v ostrihomskom presbitériu. Za kňaza bol vysvätený 23. júla 1842.
Štyri roky pôsobil v Čajakove ako kaplán. V r. 1846 mu bola ponúknutá práca v redakcii cirkevnom časopise Religio és Nevelés
(Religio a výchova). Tu sa venoval najmä redigovaniu Literaturai
Lapok (Literárne listy, príloha Religia) a anotáciám maďarských,
latinských, nemeckých, talianskych a francúzskych textov. Neskôr
sa stal tajomníkom Spoločnosti Svätého Štefana, najstaršieho katolíckeho literárneho inštitútu Uhorska. Publikácie inštitútu mali
za cieľ uspokojovanie duchovných potrieb ľudu, preto inštitút začal
vydávať aj Katolícke ľudové listy. Zbor biskupov v r. 1869 prenechal
inštitútu aj právo vydávania učebníc pre katolícke školy.
V záznamoch sa zachovala aj činnosť Károlya Santhóa v rokoch
1848–49. V januári 1849 sprevádzal egerského biskupa Józsefa Lenovicsa do rakúskeho tábora v Bicske, kde spolu s ďalšími členmi
mierovej misie padol do zajatia. Ako nevinný sa skoro vyslobodil.
Vzhľadom na zhoršený zdravotný stav sa zriekol postu tajomníka
Spoločnosti svätého Štefana. V r. 1850 sa stal kaplánom v Tvrdošovciach, o rok neskôr v Pešti, kde pôsobil 13 rokov. V r. 1864 ho
vymenovali za kazateľa kráľovskej akadémie práv v Bratislave. Neskôr bol prísediacim svätej stolice v Trnave, čestným kanonikom

v Ostrihome a 12. februára 1888 sa reálne stal kanonikom. Zomrel
21. októbra 1906.
Kanonik Károly Santhó bol želiezovským dobrodincom. Nezištne
podporoval ľudovú školu. V kronike Rímsko-katolíckej ľudovej
školy nájdeme záznamy o uhradení výdavkov na výstavbu. Dlh vo
výške 445 forintov za novopostavený školský dom v r. 1879 a jeho úroky zaplatil Károly Santhó. V r. 1886 bola postavená druhá
telocvičňa, na výdavkoch ktorej sa podieľal sumou 1764 forintov.
V zázname sa píše: „V ťažkej situácii pomohol opäť seminárny
prednosta Károly Santhó, ktorý ako želiezovský rodák uhradil všetky
náklady v tejto oblasti. Náboženská obec sa mu za to poďakovala na
slávnostnej schôdzi 16. apríla 1886.“
V roku 1903 bola ukončená výstavba tretej telocvične, ktorej všetky
výdavky vo výške 6670 korún uhradil Károly Santhó.
Zo školskej kroniky uverejňujeme ďalší úryvok, týkajúci sa jeho
osoby: „Pán kanonika Károly Santhó zanechal škole dlhopis v hodnote 2000 korún a nadáciu 4000 korún a posledne menovanú sumu
umiestnil do vojnovej pôžičky, ktorá bola nedávno (30. septembra
1922) prekonvertovaná do IV. československého štátneho dlhopisu.“
Zmienili sme sa o osobe Želiezovčanom viac-menej známej. Určite
by si zaslúžila viac pozornosti. Ako riaditeľ a učiteľ základnej školy
(42 rokov) kompetentným navrhujem zvážiť, či by maďarská základná škola nemohla prijať meno Károlya Santhóa.
Ferenc Nyustyin
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So 110 kilometrami v nohách pretancoval svatbu
O Želiezovčanovi Andorovi Kovácsovi
a zastávkach jeho doterajšej kariéry bežca
na dlhé trate sme sa v predchádzajúcom
období už zmienili. V tejto svojej činnosti
urobil počas vlaňajšieho roka ďalší krok
vpred najmä absolvovaním ultramaratónskych súťaží a pretekaním v terénnych
podmienkach. Výberom čoraz náročnejších preketov sa posúval vpred takým
tempom, že jeho telo naznačilo potrebu
dodržiavania princípu postupnosti zranením.
„Pred rokom som zápasil so zranením
kolena, prehnal som to s behom. Na jar
som však už absolvoval 42 kilometrov dlhý
horský maratón v Rakúsku. Bol to jeden
z najnáročnejších súťaží, ktoré v Štajersku
organizujú, s 1700-metrovým výškovým
rozdielom. Obyčajne tam štartuje 50–70
bežcov a je to trať, ktorú absolvujem každý
rok a vždy sa umiestnim v prvej desiatke.
Vlani som začal behávať trate dlhšie ako
100 kilometrov. Prvou takouto súťažou
bola Lazová stovka pri Piešťanoch s dĺžkou
110 kilometrov, ktorú som, žiaľ, nedokončil.
Polovica pretekárov súťaž vzdala najmä
preto, že beh dole kopcom dáva poriadne
zabrať nohám a ja som to tiež vzdal asi 15
kilometrov pred koncom. Ďalšiu súťaž, Štefárnik Trail som nedokončil z dôvodu, že
som sa musel ponáhľať na svatbu bratranca mojej manželky. Sľúbil som im, že na
sobáš naisto prídem. Zo 140 kilometrov
som absolvoval asi 110, potom som odišiel
na sobáš a svadbu, v ktorej som tancoval
večer do jedenástej. Ďalšou súťažou bola
Východniarska stovka, nazývaná aj pomsta
východniarov. Aj ním bola, zo 100 štartujúcich ju nedokončilo asi 30. Na trati boli
lesnaté úseky s vyvrátenými stromami od
výchrice, kde sa vôbec nedalo behať, len
sa driapať cez ležiace kmene. Večer o jedenástej bolo ešte 22 stupňov. Absolvovanie
130-kilometrovej trate si vyžiadalo 30 hodín. V septembri som sa zúčastnil na súťaži
Ponitrianska stovka. Na 105-kilometrovej
trati je toľko úsekov vhodných na behanie,
že zo 16,5 hodiny sme 12 bežali,“ hovorí
Želiezovčan v súčasnosti žijúci v Rakúsku.
Podľa neho na týchto pretekoch úžasné,
že pri zdolávania vyše sto kilometrov sa
človek môže zoznámiť s novými ľuďmi
a nabrať mnoho skúseností, naučiť sa
taktiku a pravdaže testovať hranice svojej
výkonnosti. Človek by si najradšej ľahol
a zaspal, obyčajne treba veľkú mentálnu
silu na pokračovanie - hovorí. „Pri behu
sa striedajú fázy nadšenia a sklúčenosti,
najmä keď bežím sám. Keď zaostaneš 10–
20 kilometrov a bežíš sám, ľahko sa to môže
stať. Keď však bežíme viacerí spolu, situácia

je iné, je dobrá nálada. Už som myslel
na to, že najbližšie
sa pripojím k najlepšiemu bežcovi, ktorý
105-kilometrovú trať
dokáže zabehnúť za
10 hodín. Mne sa to
darí za 15 hodín, čo
tiež nie je zlé. Keď
človek nemá rodinu,
môže trénovať viac
a dosahovať lepšie
výsledky, ale ani ja
netrénujem nikdy na
úkor času stráveného
s rodinou. Keď mám
niekoľko hodín prestávky v robote, idem
si zabehať, alebo večer o jedenástej, keď
už všetci spia. V rámci jedného tréningu
behám 4-5 kilometrov, potom 2-3 dni netrénujem a tak ďalej. Čas nemeriam, ani
svoj pulz, jednoducho behám. Vlani som
absolvoval päť vyše stokilometrových súťaží. Neviem, či to je topánkami, ale odkedy
behám v topánkach bez podrážky, podobných ako rukavice na päť prstov, vládzem
oveľa viac ako predtým. Nebehám v nich
tak rýchlo ako v tradičnej bežeckej obuvi,
to je pravda, ale nemám úrazy. Úplne sa
mi zmenil štýl behu, zosilneli mi nohy. Síce
dolu kopcom strácam mnoho času, lebo sa
musím posúvať drobnými krokmi a ostatní
ma predbiehajú, ale ich beh je náročný na
šľachy. Pre mňa preteky nie sú o rýchlosti,
skôr o tom, aby som mohol behávať do
svojej 70-ky bez toho, aby som z toho mal
zdravotné problémy.“

Andor má veľké plány aj na túto sezónu.
Patrí k nim absolvovanie Lazovej stovky, Štefánik Trail, Malofatranskej stovky
i súťaže s traťou 207 km. Väčším sústom
je súťaž Ultra Trail Mont Blanc, na ktorú
sa dá dostať zbieraním kvalifikačných
bodov UTMB. Keď sa pretekárovi podarí
na domácich súťažiach pozbierať 15 takýchto bodov UTMB, 5 na jednej súťaži,
v priebehu nasledujúcich dvoch rokov sa
môže prihlásiť na súťaž. „Samozrejme plán
je jedna vec, realita druhá. Beh na ultradlhé
trate je dobrým dôkazom toho, že akokoľvej
dobre môže byť človek pripravený, vždy ho
môžu stretnúť prekvapenia. Napriek tomu
mám rád preteky vo voľnej prírode, napĺňajú
ma energiou a možno tomu môžem ďakovať
za to, že ma nezaujíma čas, nemám žiadne
očakávania v tomto smere. Nie je to bezcieľnosť, skôr ľahkosť. Robím to, čo mám rád.“
Ladislav Levicky

Stopercentné výkony na poslednej súťaži roka
Strelecký klub Magnum Želiezovce usporiadal na strelnici v Želiezovciach 16. decembra
2017 streleckú súťaž pod názvom Posledná rana roka 2017. Zúčastnilo sa jej 46 strelcov v
dvoch disciplínach, puška na 25 metrov a pištoľ-revolver na 15 metrov. V tejto disciplíne boli až traja
strelci, ktorí mali stopercentný zásah. V kategórii žien
zvíťazila Adriana Nosianová zo Šurian s nástrelom
100 bodov zo 100 možných. V kategórii mužov
zvíťazil Jozef Polák z Levíc s nástrelom 96 bodov. V
kategórii seniori do 59 rokov zvíťazil Richard Nosian
zo Šurian so stobodovým zásahom. V kategórii senior
nad 60 rokov zvíťazil František Csala zo Šiah so stopercentným zásahom. V kategórii puška na 25 metrov
u žien zvíťazila Adriana Nosianová zo Šurian so 79
bodmi zo 100 možných. V kategórii mužov zvíťazil
Ján Kováč z Rúbane so zásahom 87 bodov. V kategórii
seniori do 59 rokov zvíťazil Richard Nosian zo Šurian
so zásahom 94 bodov zo 100 možných. V kategórii
seniori nad 60 rokov zvíťazil Ján Maturkanič z Hronských Kľačian s nástrelom 93 bodov.
Stravovanie a pitný režim bol zaistený na vysokej úrovni a na záver hlavný rozhodca Jozef
Haller poďakoval prítomným za disciplínu a športové výkony.
(LV)
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Már elérhető a Köldökzsinór Program

A Köldökzsinór Program juttatásai 2018. január 1-jétől elérhetőek a Felvidéken is a 2017. június 30-a után született gyermekek részére:
– Az anyasági támogatást a gyermek születését követő hat hónapon belül kell
benyújtani, összege 64 125 forint (kb. 208 euró).
– A fiatalok életkezdési támogatása 42 500 forint (kb. 138 euró), amely a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán kerül jóváírásra. (A korábban
született gyermekek részére Start-számla nyitható.)
A kérelem benyújtható személyesen:
– a Pozsonyi Konzuli Hivatalban, időpontfoglalás telefonon: +421 59 428 100
vagy e-mail-ben: consulate.pzs@mfa.gov.hu
– a Kassai Főkonzulátuson, érdeklődés telefonon: +421-55-728-2021 vagy email-ben: mission.kas@mfa.gov.hu
– Magyarországon a kormányablakoknál: www.kormanyablak.hu
– valamint postai úton: Magyar Államkincstár, 1081 Budapest Fiumei út 19/A.
Az igényléshez szükséges az újszülött és a szülők részére kiadott Magyar
Igazolvány fénymásolata, és a gyermek születési levelének a fénymásolata. A
Magyar Igazolvány kérelmezéséhez az igénylő vigye magával: az igazolványképét és a személyazonossági igazolványát, ill. a gyermek igazolványképét és
a születési levélének a fénymásolatát. Az eddigi tapasztalatok alapján az alábbi
információkra hívják fel a fiatal családok figyelmét:
– ha a szülő mindkét támogatást igényelni szeretné, akkor csak az anyasági
támogatásra vonatkozó formanyomtatványt kell kitölteni, és ezen a nyomtatványon nyilatkozni arról, hogy kéri a fiatalok életkezdési támogatását is;
– ha csak az anyasági támogatást kérik, vagy mindkét támogatást, akkor nem
kell a születési levelet hiteles fordításban benyújtani, csak egy fénymásolatot
mellékelni, ami egyébként kell a Magyar Igazolványhoz is, azaz két példányban
kell az eredetiről másolatot készíteni;
– ha csak a fiatalok életkezdési támogatását szeretné a család, akkor szigorúbbak a feltételek, azaz az születési levél hiteles fordítása is szükséges a Magyar
Igazolvány másolata mellett;
– az anyasági támogatásnál a baba megszületése után fél éven belül be kell
nyújtani a kérelmet, azaz a 2017. június 30-a után született gyermekek esetében már csak január 31-ig van idő, azaz kérni kell a Magyar Igazolványt és a
támogatásokat is, egyszerre.
Az ügyintézésben a felvidéki magyaroknak a konzulátusok és a Szövetség a
Közös Célokért társulás (www.szakc.sk/irodaink) munkatársai több városban
nyújtanak segítséget.
Az érdeklődők Zselízen a Schubert utca 26. szám alatt, a Magyar Házban
kaphatnak információt Csonka Ákosnál (mail: akos.csonka@gmail.com, tel.:
0917 390 806). További, részletes tájékoztató található a Köldökzsinór Programról a www.csalad.hu oldalon.
(cs)

Kronika - Krónika
Prišli na svet – Világra jöttek

14. 1. Hana Veselovská; 15. 1. Amelia Weltlerová; 31. 1. Máté
Szalma;

Sľúbili si vernosť – Hűséget esküdtek

9. 2. Csaba Varga – Brigita Borková (obaja Sikenica)

Gratulujeme – Gratulálunk
50
Atila Rádler
07. 02.
Eva Szabóová
14. 02.
Tibor Horváth
18. 02.
Monika Šuchterová
27. 02.
60
Ladislav Puchrík 03. 02.
Miroslav Tokarčík 05. 02.
Alžbeta Lojdová 06. 02.
Judita Šimková
09. 02.
Margita Kollárová 11. 02.
Miroslav Plešinský 13. 02.
Mária Rigóová
17. 02.
Viera Szillerová
17. 02.
Gabriel Benca
17. 02.
Milana Benčíková 18. 02.
Magdaléna Magyarová
19. 02.

František Kuňa
Gabriel Repka
Marta Csomorová
Alexander Špaňo
Vladimír Ličko
Július Kassai
Jozef Magyar

21. 02.
21. 02.
21. 02.
23. 02.
23. 02.
26. 02.
28. 02.

70
Alžbeta Straková
Július Duba
Mária Töröková
Tibor Barkoci

05. 02.
16. 02.
18. 02.
22. 02.

80
Mária Zahorcová 02. 02.
Milan Jacko
23. 02.
Gizela Drozdíková 26. 02.

Opustili nás – Elhunytak

6. 1. Ladislav Vavro (Želiezovce, 78 r.); 7. 1. Ľudovít Varga
(Želiezovce, 78 r.); 15. 1. Alžbeta Bereková (V. Ludince, 80
r.); 17. 1. Magdaléna Mésárošová (Želiezovce, 89 r.); 20.
1. Margita Cvangová (Želiezovce, 69 r.); Vincent Verešš
(Nýrovce, 80 r.); 2. 2. Emil Marik (Želiezovce, 85 r.); 3.
2. Tibor Kolompár (Želiezovce, 57 r.); 9. 2. Ľudovít Besse
(Šarovce, 76 r.)
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Pripájame
objekty

na pult centrálnej ochrany
vrátane zaobstarania elektronických zabezpečovacích
systémov. Prax 15 rokov. V prípade záujmu kontakt na
tel. čísle

0905 683 933
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Počítadlo stavu mestskej kasy
31. 12. 2014

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

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

31.12. 2015
139 198,49 €
89 239,29 €
1 106 270,68 €
157,61 €

31. 12. 2017

31. 12. 2016
885 326,42
93 098,52
1 470 648,80
210,66

€
€
€
€

966 229,13 €
105 111,78 €
1 276 704,80 €
-

31. 1. 2018
968 738,40 €
70 411,82 €
1 260 544,80 €
-

Spomienka

Vážení občania,

ďakujeme vám za spätné väzby v otázkach funkčnosti mestských
služieb. Veríme, že o svoje postrehy v tejto oblasti sa podelíte aj v
budúcnosti. Na uľahčenie toho uvádzame telefonické a e-mailové
kontakty našich pracovníkov, ktorí budú problémy v uvedených
oblastiach riešiť.
Mestský úrad Želiezovce

Verejné osvetlenie, zber TKO: 036/771 11 22, 036/771 11 40,
0905 891 441, sluzby@zeliezovce.sk
Cintoríny, evidencia hrobových miest:
0905 197 433, sluzby@zeliezovce.sk
0905 891 441
Mestská polícia:

Očná optika Optosan

Vás informuje, že od 1. 1. 2018 budú v priestoroch našej optiky
každý štvrtok od 9:00 do 14:00 hodiny znovu prebiehať očné
vyšetrenia. Informovať, príp. objednať sa môžete na adrese
SNP 40, Želiezovce alebo na tel. č. 036/771 20 09. Tešíme sa
na Vašu návštevu.

Az Optosan optika

értesíti Önöket, hogy 2018. januárjától látásvizsgálatot végez
csütörtökönként 9:00-től 14:00 óráig. Érdeklődni és időpontot
kérni személyesen az Sznf u. 40 alatti címen, ill. a 036/771 20 09es telefonszámon lehet.
(17-67)

Knižné novinky Mestskej knižnice
( 7711000):

Soltéz, Arpád: Mäso – Vtedy na východe (Ikar 2017)
Koniec zlatých deväťdesiatych rokov, divoký východ Slovenska. Miki Miko, policajt s metódami gangstra, a Pali Schlesinger, novinár bez pudu sebazáchovy.
Kinney, Jeff: Denník odvážneho bojka 1-10 (Ikar 2010 - 2017)
Ilustrovaný príbeh o tom, ako sa stať hrdinom. Život jedenásťročného decka môže byť fakt nafigu. Greg Heffley o tom vie
svoje, lebo sa zrazu ocitol na škole, kde musí prežiť medzi
chalanmi, ktorí sú vyšší, zlomyseľnejší a už im rastú fúzy!

(18-03)

Predám fotoaparát SONY XPERIA X Compact, 21 megapixelov,
výborný zvuk, equalizer, technológia SONY. Cena na predajni: 410
eur. V záruke do 17.8. 2019. Nepoužívaný. Predajná cena dohodou.
(18-01)
Dôvod ponuky: Nadbytočnosť. Tel: 0914 126 892

Vývoz triedeného odpadu v 1. polroku
Zo Svodova a z Mikuly v dňoch:
20. februára, 20. marca, 23. apríla, 21. mája, 19. júna
Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá,
Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova,
Jesenského, SNP /časť Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska:
21. februára, 21. marca, 24. apríla, 22. mája, 20. júna
Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova,
Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho a Zlatnícka:
24. januára, 22. februára, 22. marca, 25. apríla, 23. mája, 21. júna
Z obchodov:
25. januára, 23. februára, 23. marca, 26. apríla, 24. mája, 22. júna

Mestský úrad Želiezovce

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

Brown, Dan (Ikar 2018)
Harvardský ikonograf profesor Robert Langdon príde do Guggenheimovho múzea moderného umenia v Bilbau, aby sa zúčastnil na odhalení objavu, ktorý „naveky zmení tvár vedy“.

V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Čas plynie, bolesť stále trápi,
ale teba nám už nikto nevráti.
Len slzy v očiach, v srdci žiaľ,
čo drahé sme mali, to osud nám vzal.
Dňa 25. 2. 2018 si pripomenieme
4. výročie, čo nás navždy opustil
náš dedko,
Július Benček z Veľkého Dvora.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

King, Stephen: Az (Animus, 2017)
Stephen King hatalmas regénye vérfagyasztó izgalmak során válaszolja meg a kérdést, hogy hogyan szállhat szembe hét gyerek
az egész várost megfertőző gonosszal.
Roberts, Nora: Vetélytársak (Harper Collins, 2017)
Két oknyomozó munkája során egyre több és izgalmasabb tényre
derít fényt, s az együtt töltött idő alatt lassacskán a bensőséges
pillanatok is sokasodnak.
Parvela, Timo: Miú és Vau esti meséi (Kolibri, 2015)
16 mesét találunk a könyvben, amely mindamellett, hogy
nagyon vicces és ötletes, még tanulsággal is szolgál. A vidám
mesék gyereknek és felnőttnek alkalmat adnak a meghitt együttlétre és beszélgetésekre.

Knihy z projektu „Poklady ukryté v knihách“. Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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110 kilométerrel a lábában végigtáncolta a lakodalmat
A zselízi Kovács Andorról és az ő hosszútávfutói karrierjének eddigi állomásairól
lapunk korábbi számaiban már beszámoltunk. Ebbéli tevékenységében a tavalyi
évben is tett több tekintetben előrelépést,
elsősorban az ultramaratonok és a nehéz
terepeken való versengés irányában. Olyan
nagy tempóban haladt előre az egyre igényesebb versenyek kiválasztásában, hogy
teste sérüléssel jelezte a fokozatossági elv
betartásának fontosságát.
„Egy éve térdsérüléssel bajlódtam, túlzásba vittem a futást. Tavasszal aztán ismét
elmentem egy 42 km-es hegyi maratonra
Ausztriába. Az egyik legkeményebb ilyen
jellegű versenyt Stájerországban rendezik,
1700 m szintkülönbséggel. Általában
50—70-en rajtolnak. Ez az egyik olyan táv,
amelyen minden évben teljesítek, és mindig
benne vagyok az első 10-ben. A tavalyi
évben kezdtem futni a 100 kilométeren
felüli távokon meghirdetett versenyeket.
Az első a Pöstyén melletti Lazová stovka
volt, amelynek hossza 110 kilométer, de
sajnos nem futottam le teljesen. A mezőny
fele feladta a versenyt, főleg amiatt, hogy
a lejtőn való futás nagyon megterheli a
lábakat, és ezért olyan 15 km-rel a cél előtt
én is feladtam. Egy másik versenyt, a Štefánik Trailt azért nem fejeztem be, mert a
feleségem unokatestvére aznap házasodott.
Megígértem, hogy ott leszek az esküvőn. A
140 kilométeres versenyen körülbelül 110
kilométert futottam le, majd elmentem az
esküvőre és utána a lagziba, és este 11-ig
táncoltam. Ezt követte a Východniarska
stovka elnevezésű verseny, amelyet a keletiek bosszújának is neveznek. Az is volt, a
versenyt elkezdő 100 emberből 30 fejezte
be. Olyan erdős szakasz is volt, ahol a vihar
letarolta a fákat, és futni sem lehetet, csak
a fákon keresztül mászni. Még este 11-kor
is 25 fok meleg volt. A 130 kilométeres táv
teljesítése 30 órát vett igénybe. Szeptemberben a Ponitrianska stovka elnevezésű
versenyen voltam. Annyira sok futható
szakasz van a 105 kilométeres távon, hogy a
16,5 órából 12 órán át futottunk” – mondja
a külföldre szakadt, jelenleg Ausztriában élő
zselízi futó. Szerinte az ilyen versenyekben
az a nagyszerű, hogy a több mint száz kilométer megtétele alatt sok emberrel lehet
megismerkedni, sok tapasztalatot gyűjteni,
megtanulni a taktikát, és persze tesztelni lehet teljesítőképességünk határait. Az ember
legszívesebben lefeküdne és aludna, általában nagy mentális erő kell a folytatáshoz
– állítja. „Futás közben gyakran váltakoznak
a lelkesedéssel teli és a csüggedő fázisok,
főleg amikor egyedül futok. Ha 10–20 kilométert lemaradsz, és egyedül vagy, akkor

könnyen megtörténhet. Ha többen futunk
együtt, akkor más
a helyzet, az jó buli.
Már gondoltam arra
is, hogy legközelebb
hozzácsapódom
az
egyik legjobb futóhoz,
aki pl. a 105 km-es távot 10 óra alatt teljesíti.
Én pl. 15 óra alatt teljesítem, és ez sem rossz.
Ha nincs család, többet
lehet edzeni, jobb teljesítményt lehet elérni,
de én sohasem futok
a családdal töltött idő
rovására. Amikor a munkában van 1–2 óra
szünetem, akkor megyek futni, vagy este
11-kor, amikor a többiek elmentek aludni.
Egy-egy edzésen 4–5 órát futok, utána 2–3
napig nem edzem, aztán megint kezdődik
elölről. Nem mérem az időt, a pulzust, semmit, egyszerűen csak futok. Tavaly összesen
öt, száz kilométer feletti versenyt futottam le.
Nem tudom, hogy a cipő teszi-e, de amióta
ilyen mezítlábas, kesztyűszerű ötujjas cipőben futok, sokkal többet bírok, mint azelőtt.
Ugyan nem futok olyan gyorsan, mint a
hagyományos cipőben, de nincs sérülésem,
teljesen megváltozott a futás stílusa, sokkal
erősebbek lettek a lábaim. Igaz, lejtőn sok
időt vesztek, mert apró sűrű léptekkel kell
haladnom, a többiek pedig sorra előznek
meg, de az ő futásuk nagy nyomást fejt ki az
inakra. Számomra a versenyek nem a gyorsaságról szólnak, hanem inkább arról, hogy
akár 70 éves koromig fussak, és ne legyen

emiatt semmilyen egészségügyi gondom.”
Andornak komoly tervei vannak az idei szezonra is. Ezek közt szerepel a Lazová stovka,
a Štefánik Trail, a Malofatranská stovka és
egy 207 kilométeres verseny. Egyik nagyobb
álma az Ultra Trail Mont Blanc nevű verseny, amelyre UTMB-pontok gyűjtésével
lehet kvalifikálni. Ha egy versenyzőnek a
hazai hagyományos versenyeken sikerül 15
UTMB-pontot gyűjtenie, egy-egy versenyen
ötöt, lehetősége nyílik a következő 2 év folyamán jelentkezni az alpesi versenyre. „Persze
egy dolog tervezni, és gyakran más a valóság.
Az ultratávfutás jó bizonyíték arra, hogy bármire felkészülhet az ember, mindig érhetik
meglepetések. Ennek ellenére szeretem, a
természetben való futás feltölt energiával,
talán ennek is köszönhető, hogy nem érdekel
az idő, nincsenek ilyen irányú elvárásaim. Ez
nem céltalanság, inkább könnyedség. Azt
teszem, amit szeretek.”
Levicky László

100 százalékos teljesítmények decemberben
A zselízi MAGNUM Lövész Klub a zselízi lőtéren 2017. december 16-án szervezte a 2017
utolsó lövése versenyt. Két sportágban 46-an vettek részt az eseményen; 25 méterről puskával,
15 méterről revolverrel lőttek a versenyzők. Három
sportoló ért el maximális teljesítményt. A revolverek
női kategóriájában a surányi Adriana Nosianová a
lehetséges 100-ból 100 pontot ért el. A férfiak kategóriájában a lévai Polák Jozef nyert 96 ponttal. A
szeniorok 59 éves korig terjedő kategóriájában a surányi Richard Nosian nyert 100 ponttal. A szeniorok
60 év feletti kategóriájában az ipolysági Csala Ferenc
győzedelmeskedett 100 százalékos teljesítménnyel. A
puska kategóriában a nők közül a surányi Adriana
Nosianová a lehetséges 100-ból 79 találattal nyert. A
férfiak közül a fűri Ján Kováč érte el a legjobb eredményt, 87 pontot. A 60 év alatti szeniorok kategóriájában a surányi Nosian Richard nyert 94 ponttal. A 60 év
feletti szeniorok kategóriájában a garamkelecsényi Ján
Maturkanič 93 ponttal végzett az első helyen. A frissítőkről a szervezők gondoskodtak. A verseny végén a főbíró, Jozef Haller megköszönte a résztvevőknek a fegyelmezett versenyzést és a sportteljesítményt.
(LV)
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A Mikulčan polgári társulás egy szinttel feljebb lépett
Amikor 2010 végén megalakult a Mikulčan polgári társulás,
a soraiba jelentkező érdeklődők
nagy száma ellenére csak kevesen
gondolták volna, hogy az egyesület
tevékenysége olyan élénk lesz, mint
ahogy a valóságban lett. Rövid idő
alatt számos rendezvényből hagyományt sikerült kovácsolniuk. A polgári társulás ilyen jellegű rendezvényei közé tartozik a nyári gulyás- és
lecsófőző-verseny, a májusfaállítás,
gyermekrendezvények és nem utolsósorban a szervezet báljai, amelyek
az utóbbi években leglátogatottabb,
mértékadó rendezvényei lettek a
bálszezonoknak.
Garammikola
község monográfiájának kiadásával
a társulás ismét egy szinttel feljebb
lépett. A könyv kiadásának hátteréről a szervezet elnökével, Ivan
Pállal beszélgettünk.
Hogyan jött létre a monográfia?
Garammikola község monográfiáját
a Mikulčan polgári társulás adta ki
a község Zselízhez való csatolásának
50. évfordulója alkalmából. A monográfia kiadásának gondolata két
évvel korábbra tehető, amikor Ľudmila Pivarčiová, a társulás tagjának
javaslatára az elnökség foglalkozni
kezdett egy községünkről szóló
könyv kiadásának lehetőségével.
Merész és ambiciózus elhatározás...
Az volt a célunk, hogy a kiadvány
képet adjon a község életéről, tör-

ténelméről, megismertesse a lakosok egykori gazdasági, kulturális,
szellemi és társadalmi életét, és így
segítse megőrizni elődeink nemes
örökségét a következő nemzedékeknek. Olyan községről van szó, amely
Zselíz városhoz való tagolódása óta
gyakorlatilag megszűnt létezni, és
sajnos még a község mint mostani
városrész határát tábla sem jelöli. Ezzel szemben pl. Szódó nevét táblán is
olvashatjuk. A könyvhöz szükséges
információk megszerzésekor több
elérhető forrásra támaszkodtunk, levéltári dokumentumokra, krónikákra, a községünkről szóló cikkekre.
Egy monográfia kiadása nem olcsó és nem egyszerű vállalkozás...
Így van, ezért polgári társulásunk
tagjai 2016 végén felkeresték Novák
Margarétát, a lévai Barsi Múzeum
munkatársát, hogy segítsen a kiadvány megjelentetésében. Kérésünkre
megszólította azokat a szerzőket,
akik a múltban már közreműködtek
járásunk más településein hasonló
publikációk kiadásában: Jana Bešinovát, a lévai levéltár igazgatóját,
Peter Kerestešt, a nyitrai levéltár
munkatársát, Peter Tóthot és Vladimír Smetanát, a lévai Barsi Múzeum munkatársait, valamint Vincze
Lászlót, a lévai levéltár munkatársát
– ők írták a monográfia egyes fejezeteit. Természetesen meg kell említenünk
azt is, hogy a mikolaiak is sokat segítettek – régi iratokkal és fényképekkel.

Milyen formában jelent meg a
kiadvány?
A monográfia A4-es méretben, 320
oldalon jelent meg. Egységes képet
és emléket nyújt községünkről,
amelynek gazdag történelme Mikola
község nevének első, 1075-ös írásos
említésétől számítódik. A könyv
keresztelőjét január 6-án tartottuk
a mikolai kultúrházban a község
Zselízhez való csatolásának 50. évfordulója alkalmából.
Tempósan kezdték az idei évet. Mi
vár még a társulásra 2018-ban?
A Mikulčan polgári társulás te-

vékenységével idén is a közösségi
összetartozást célozta meg, olyan
alkalmak szervezésével, mint a
farsangi községi disznótor, farsangi
mulatság, májusfa-állítás, gyermeknap, Mikola Napja gulyás- és
lecsófőző-versennyel összekötve. Idén
sem maradnak el a nyugdíjasok és
a gyerekek számára rendezett találkozók, karácsonyi káposztalevessel,
forralt borral színesített fenyő alatti
összejövetel a mikolai parkban és az
év végi szilveszteri bál.
Köszönöm a beszélgetést.
Levicky László

Nyitrai megye egész területéről érkezett érdeklődőknek
tartottak előadást a Kisebbségi Kulturális Alap aktuális pályázati lehetőségeiről
január végén a városi hivatal esketőtermében. A lévai
Regionális Művelődési Központ és Zselíz város közös
szervezésében megvalósuló
tájékoztatón Rigó Konrád,
a kulturális minisztérium
államtitkára és Brezovski
Andrea minisztériumi osztályvezető világosították fel az érdeklődőket a
www.kultminor.sk honlapon található on-line kérvények kidolgozásának menetéről és egyéb fontos tudnivalókról. Az elsősorban szervezeteknek és polgári
társulásoknak rendezett találkozón jelen volt Juhász András polgármester,
Juhász Eszter a RMK képviseletében és néhány környékbeli polgármester is.
Ahogy az államtitkár mondandója közben megjegyezte, az idei év kedvez a
kérvényezőknek, hiszen jelentősen megnőtt a rendelkezésre álló források összege, ami javíthatja a benyújtott pályázatok sikerességi mutatóját. (ik)

Egy elfelejtett zselízi jótevő
Kétszáz éve, 1818. január 28-én született Zselízen Santhó Károly kanonok. Ősi magyar nemes család gyermeke. Szülei Santhó Ferenc és Csóka
Terézia. Elemi és gimnáziumi iskoláit Esztergomban, a bölcsészetet és
teológiát 1835-től Nagyszombatban, az enciklopédiai tanfolyamot
az esztergomi presbitériumban végezte. 1842. július 23-án szentelték
pappá. Négy évig káplán volt Lekéren. 1846-ban a Religio és Nevelés
egyházi folyóirat szerkesztőségébe hívták. Itt leginkább a Literaturai
Lapok (a Religio melléklapja) szerkesztésével és a magyar, latin, német, olasz és francia munkák ismertetésével foglalkozott. Később a
magyarországi katolikusok legrégibb irodalmi intézetének, a Szent
István Társulatnak a titkára lett. Az intézmény kiadványai a nép szellemi szükségletének kielégítésére irányultak, és a társulat ezért indította meg a Katolikus Néplapot is. 1869-ben a püspöki kar a társulatra
ruházta a katolikus iskolák tankönyveinek kiadási jogát.
Feljegyzések őrzik Santhó Károly 1848—1849-es tevékenységét
is. 1849 januárjában elkísérte Lenovics József egri érseket Bicskére,
az osztrák táborba, ahol az összes békekövetségi tagokkal szintén
fogságba került. Innen mint ártatlan csakhamar kiszabadult. Megromlott egészségi állapotára való tekintettel a Szent István Társulat titkári állásáról lemondott. 1850-ben káplán lett Tardoskedden
és 1851-ben Pest-belvárosában, ahol 13 évig működött. 1864-ben
Pozsonyban a királyi jogakadémia hitszónokává nevezték ki. Később
nagyszombati szentszéki ülnök, esztergomi tiszteletbeli kanonok,
majd 1888. február 12-én pozsonyi valóságos kanonok lett. Pozsonyban halt meg 1906. október 21-én.

Santhó Károly kanonok zselízi jótevő volt. Önzetlenül támogatta a
népiskolát. A Római Katolikus Népiskola krónikájában megtalálhatók
azok a bejegyzések, amelyek az iskola építkezési költségeinek kifizetéséről szólnak. Így az 1879-ben újraépült iskolaház 445 forintnyi adósságát és kamatát Santhó Károly fizette ki. 1886-ban épült a második
tanterem, melynek építési költségeihez 1764 forinttal járult hozzá.
Erről a következő bejegyzés található: „E nehéz helyzetben ismét
Santhó Károly szemináriumi elöljáró segített, aki mint Zselíz szülöttje
az összes e címen felmerülő költséget elvállalta. A hitközség 1886.
április 16-án ünnepélyes közgyűlésen mondott köszönetet ezért.”
1903-ban fejeződött be a katolikus népiskola harmadik tantermének építése, amelynek az összes költségét – 6670 koronát – Santhó
Károly egyenlítette ki.
Még egy feljegyzést adunk közre a népiskola krónikájából, amely
személyére vonatkozik: „Az iskola részére Santhó Károly kanonok
úr 2000 korona értékű kötvényt és 4000 korona alapítványt hagyott,
mely utóbbi összeg a háború alatt hadikölcsönbe helyeztetett el, majd
pedig legutóbb (1922. szeptember 30) IV. csehszlovák államkötvénynyé konvertáltatott.” Az alapítvány kamataiból minden iskolaévben
megjutalmazták a katolikus népiskola legszegényebb tanulóit.
A zselíziek előtt kevésbé ismert személyiségről szóltunk. Bizonyára
megérdemelne több figyelmet. Mint az alapiskola volt igazgató-tanítója
(42 évig) az illetékesek figyelmébe ajánlom, talán Santhó Károly nevét
felvehetné a zselízi magyar alapiskola.
Nyustyin Ferenc

2018. február
Bevásárlóközpont lesz!
Az utóbbi időben viszonylag kevés szó esett a városközpontban,
a LIDL melletti Béke utcai beépítetlen telken tervezett bevásárlóközpont építéséről, és emiatt egyre gyakrabban hallani aggodalmat és
hitetlenkedést a lakosság körében a projekt jövőjével kapcsolatban.
Ezen a helyen tehát megnyugtathatjuk a kedves
olvasót, hogy folynak a Béke
utcai bevásárlóközpont építésének előkészületei, bár
sokkal több időt vesznek
igénybe, mint majd maga az
építkezés. A beruházó KLM
real estate módosított ütemtervének értelmében az építkezés februárban kezdődne,
és valamikor az év közepén fejeződne be.
Egy dolog a tervezés, másik a megvalósítás. Az ütemtervet olykor
előre nem látható akadályok befolyásolják, mint pl. nemrég néhány közeli városi telken tárgyi teher létesítésének szükségessége
közműépítés céljából. A beruházás jelenleg az építési engedély kérvényezési szakaszában van. A vállalat február elején kérvényezte az
engedélyt, amely feltétele a munkák megkezdésének. Az építésügyi
hivatal szerint február végéig meg is kapja.
(ik)
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Már idén óra kerül
a templomtoronyra

Idén tovább változik a főtér. A
tavaly létesült játszótér és felújított burkolatok mellett megépül
a zöldövezetek öntözőrendszere
és egy szökőkút is. Sőt. Megszépül a közeli templom is, a
tornyába óra kerül, hogy a közeli játszótéren a gyermekeikkel
játszó anyukák mindig tudják,
mennyi az idő. Költséghatékonyan: napóra lesz. Így is jó,
mondták a templom közelében lakók, legalább nem fog
kora reggel hangosan szólni.
Lelkesedésük azonban hamar
alábbhagyott, amikor megtudták, hogy a napórát csak a torony
egyik, Posta utca felőli, déli oldalára tervezik. A közeli házak
lakói gyorsan petíciót írtak,
melyben arra hivatkozva, hogy
az emberek jelentős többsége
a másik oldalon, a templom
északi oldalán lakik, kérik, hogy
a templom toronyóráját a főtér
felőli oldalra helyezzék. Vox
populi, vox Dei, mondták az

illetékesek, és eldöntötték, hogy
legyen a napóra az északi oldalon... Vagy mégsem?
Most akkor mi van?
Mint ahogy kedves olvasóink
bizonyára észrevették, a fenti
sorokat viccnek szántuk. Napóra az északi oldalon, ahova sohasem süt a nap? Nooormális?
A vicc azonban csak a napórára
vonatkozott, a toronyóra igenis
komoly szándéka az önkormányzatnak. A Szent Jakab-templom
tornyára még idén felszerelik.
Óra (de nem napóra) lesz bizony a toronynak mind a négy
falán. Annak ellenére, hogy az
ingatlan tulajdonosa a rómaikatolikus egyház, a költségeket
a tervek szerint a város állja.
Az előzetes információk szerint
nem haladják majd meg az
ötezer eurót. A beruházási tervezetről – persze immár teljes
komolysággal – folyamatosan
tájékoztatjuk kedves olvasóinkat.
Levicky László

Az Idősek Segítségének Fóruma polgári társulás 2006 óta minden
évben meghirdeti az Év Szeniorja ankétot, amely során az aktuális
év arany, ezüst, bronz szeniorja, valamit több év szeniorja elismerést
osztanak ki. A tavalyi évad díjazottjai között egy zselízi lakos is volt.
Jozef Výboch az év szeniorja díjban részesült, amelyet január 22-én
a bajmóci vár aranytermében vehetett át. A kitüntetéshez olvasóink
nevében is gratulálunk.
(r)

Pályázati forrásból folytatódik
a sportpálya korszerűsítése

A Szlovák Labdarúgó Szövetség határozata alapján támogatást
nyújt a városnak, ill. a Zselízi Városi Sportklubnak a labdarúgó-pálya
gyepének hatékonyabb öntözését elősegítő automata öntözőrendszer
beszerzésére és felszerelésére. A labdarúgó infrastruktúra felújításának és
építésének támogatása projektkiírás keretében a szövetség 10 ezer eurós
támogatást hagyott jóvá a zselízi klub számára. A pályázat összköltségeit 16 ezer euróban állapították meg. A város, mint az ingatlan tulajdonosa a polgármester szerint kész biztosítani a minimum 5 százalékos
önrészt.
A városi sportklub négy gyermek-, ill. iúsági korcsoportban és a felnőttek
kategóriájában biztosítja tagjai számára a versenyszerű labdarúgás feltételeit. A legkisebbek előkészítő csapatában több mint 30, a diák- és serdülőcsapatban csaknem 40, az iúsági és felnőtt csapatban hasonló számú aktív
játékos tevékenykedik. „A automata öntözőrendszerrel nyert pályázati
támogatás fő hozzájárulása a gyep minőségének növelésében, valamint
az öntözéshez használt víz, az emberi munka és a az öntözésre szánt idő
megtakarításában rejlik. A Rain Bird automata rendszernek köszönhetően a játéktér gyorsabb regenerálását és a gyep keményedésének csökkenését is elérjük. A rendszert a tervek szerint az első félév folyamán
szereljük fel” – jelentette ki Sokol László klubelnök.
(ik)

A Szlovákiai Nyugdíjegylet zselízi alapszervezete farsangi batyubált
rendezett tagjai számára. Az egyik legnépesebb zselízi szervezet
tagjai viszonylag nagy számban jelentek meg január 25-én délután
a művelődési otthon nagytermében, ahol a Rikkony zenekar szolgáltatott a talpalávalót. Bár a gyengébbik nem képviselői látható
fölényben voltak a rendezvényen, ez nem hagyott nyomot a szórakozás lényegén. A rendezvényen városunk vezetői is köszöntötték a
nyugdíjasokat, és jó példával is szolgáltak, hiszen a táncot Juhász
András polgármester nyitotta meg Šuchter Katalinnal, az SZNYE
helyi elnökével az oldalán.
(ik)
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A dotációs bizottság 27 ezer Kijavították
a hibás táblákat
eurót osztott szét
Január közepén ülésezett a városi dotációs bizottság, amely az
idei támogatások elosztásáról döntött. A bizottság a tanácskozáson
született egyezség nyomán javasolta, hogy 27 ezer eurót osszanak
szét 21 kérvényező között. A támogatások elosztásáról a végső szót
a városi képviselő-testület mondta ki január végi ülésén, amikor is
határozatban hagyta jóvá a dotációs bizottság ajánlását. A legnagyobb összeget a Városi Sportklub kapta, amely éves tevékenységére 11 200 euróban részesül. A Castellum Zeliz polgári társulás
1750 eurót kap zenei rendezvényeire, 1500 eurót kapott a Tiszta
Forrás Alap népművészeti együtteseinek éves munkájára, 1450
eurót könyvelhet el a Csemadok helyi szervezete emlékünnepély
és szüreti mulatság szervezésére, a Svodov polgári társulás gyermeknapra és Szódó Napjára 1300 eurót költhet. A többi kérvényező
1000 euró alatti támogatást kapott.
A város három területen nyújt támogatást. A testnevelés és
sport terén a hagyományos, a tömegeket megmozgató és a turisztikai eseményeket, valamint a sportszervezeteket, ill. a sporttehetségek teljesítmény-növelését vagy a városunkat képviselő sportolókat támogatják. A kulturális-társadalmi rendezvények terén a
kulturális, társadalmi és szellemi értékek megalkotása és terjesztése
a mérvadó, városi, ill. magasabb szintű rendezvényeket, szakköriművészeti csoportokat és tevékenységeket, kulturális alkotást és az
iúsági szabadidős kulturális tevékenységet, a kisebbségek kultúrájának, a hagyományos népi kultúrának a fejlesztését, ill. főleg a
város népszerűsítésére irányuló kiadói tevékenységet támogatják.
A szervezetek és társulások támogatása terén a tevékenység propagálására, humanitárius és karitatív tevékenységre, egészségügyre,
környezetvédelemre, pihenőövezetek építésére és partnerkapcsolatok fejlesztésére lehet támogatást igényelni.
A képviselő-testületi ülésen a támogatásokról előterjesztett
javaslatban feltüntették a város költségvetéséből közvetlen támogatást élvező szervezeteket is. Ezek különféle kedvezmények, főleg városi ingatlanok használatakor bérleti díjak elengedése formájában
kapnak segítséget. Ilyen módon nyolc szervezet kedvezményezett:
a Tiszta Forrás nonprofit szervezet, a Városi Sportklub, a Zselízi
Hangok polgári társulás, a Matica slovenská helyi szervezete, a Castellum Zeliz polgári társulás, a Mozgássérültek Szlovákiai Szövetségének helyi szervezete, a Svodov polgári társulás és az Antifasiszta
Harcosok Szlovákiai Szövetségének helyi szervezete.
(ik)

Városunkban is megjelentek a történelmi és kulturális emlékekről tájékoztató barna színű táblák. A lakosság egy része meglepetéssel fogadta,
hogy az egyik tábla Szent György-templom közelségéről tájékoztat, márpedig a feltüntetett távolság alapján a templomnak városunk területén
kellene lennie. Néhányan hitetlenkedve kezdtek lapozni emlékezetükben: nem Szent Jakab-templomunk van? Vagy valami megváltozott?
Egy további tábla az Eszterházy-család sírhelyéről tájékoztat. Ez is hibás, hiszen a zselízi uradalom egykori tulajdonosa az Esterházy család
volt. Egy Tergenyét feltüntető tábla is megjelent annak ellenére, hogy
ez a község 1960 óta nem létezik, ma Peszektergenye (Sikenica) része.
(1986-ban, amikor Peszektergenyét Zselízhez csatolták, Tergenye és
Nagypeszek városrészek voltak. 1992-ben Peszektergenye ismét önálló
község lett.)
A hibák felfedezését követőn a városi hivatal vagyongazdálkodási
osztályának vezetője, Haris Péter kapcsolatba lépett az illetékesekkel. A
templomot jelölő tábla ügyéről Nyitra megye hivatala nyilatkozott nekünk: „A táblát a Szent György-templommal rendelkező Garamszentgyörgy község számára gyártották, ám tévedésből Zselízen szerelték fel.
A városi hivatal jelzését követően a kivitelező saját költségére helyreállította a hibát.”
Az Esterházy név hibás
írása a kulturális minisztérium határozata alapján
történt, de a városi hivatal
tájékoztatása nyomán ezt
a hibát is helyreállították.
A Tergenyét jelző tábla
esetével a közlekedés-rendészet foglalkozik.
Nyitra megye álláspontjában további tényeket is
közölt: „Nyitra megye a
megvalósítója annak a több
mint 500 ezer eurós költségvetésű projektnek, amelynek értelmében a
megye területén 460 tájékoztató táblát helyeznek ki. A kivitelező a túrócszentmártoni HAKOM K. A megye annak a 2015. október 26-án
született közgyűlési határozatnak alapján cselekszik, amellyel érvénybe
lépett a megye 2014–2020-as időszakra vonatkozó idegenforgalmi stratégiai és marketingterve.”
(šh)
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ha vezető tisztségbe kerül, egy jó irányban,
egy pedig marad változatlan marad. Sokan,
ha pénzhez jutnak, elkezdik magukat úgy
érezni, hogy embertársaik felett állnak. A
legrosszabbak azonban azok, akik mindenről dönteni szeretnének, miközben próbálnak
árnyékban maradni.
Meggyőződésem, hogy lehettem volna polgármester. Csak jót akartam. A választók nem
akarták. A háttérben működnek bizonyos
érdekek, ahogyan az egész világon.
A gondolat, amit említett, éppen erről szól. Jót
akarok Zselíznek, de nem mások rovására. Így
is élek. Védem a magamét, de a másét nem
veszem el. Ha kimegyek a mezőre napraforgót
vagy kukoricát szedni, nem akkor teszem,
amikor még áll a növény, hanem amikor a
kombájn már learatta.
Hogyan született meg az elhatározása,

hogy maratonfutó lesz?
– Véletlenül történt. Az öregfiúk focizni mentek Nemesorosziba. Utánuk eredtem stoppal.
Visszafelé mindannyian autókkal jöttek, én
pedig hazafutottam. Utána elgondolkodtam:
ha lefutottam 8 kilométert, lefuthatok 10-et
is. S ha lefutok 10-et, akkor menne a 15 is.
Akkor 49 éves voltam. Jelentkeztem a kassai
maratonra. A rovatba, hogy mennyi volt az
eddigi legjobb időm, véletlenszerűen beírtam, hogy 4 óra 11. Nem árultam el, hogy ez
lesz az első maratonom. Találják ki, mennyi
idő alatt futottam le a távot? Pontosan 4:11
alatt.
Hány alkalommal futott maratont?
– A kassai maratont négyszer, kétszer voltam
Budapesten, egyszer Bécsben, Prágában,
Amszterdamban, Berlinben, Monacóban,
Rómában és Athénban. Amerikában futottam

maratont Bostonban és San Franciscóban.
Összesen 22 alkalommal. Ha lenne időm és
pénzem, most is futnék.
Milyen gyakran találkozik a lányaival?
– Amikor Amerikában vannak, akkor évente
egyszer. Az idősebbik lányom légikisasszony,
van két fia és egy lánya. New Yorkban éltek,
most Prágában laknak. A kisebbik lányom oceanográfus, két lánya van. A Hawaii-szigeteken
élnek, de most Budapesten dolgozik, gyakran
járok hozzájuk.
Mit üzen végezetül az olvasóknak?
– Jó kedvet kívánok nekik. Érezzék magukat jól
Zselízen, bár itt élni nem leányálom. Tegyenek
azért, hogy javuljanak az itteni életfeltételek.
Mindenért tenni kell. Nem az a fontos, meddig
él az ember, hanem hogy mit végez ez idő alatt.
Köszönöm a beszélgetést.
Števo Hečko, Levicky László
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Nemesorosziban kezdődött
táskára való műanyag flakont, és odateszem,
ahová való. Az üvegekkel hasonlóan járok el,
a visszaváltható üveget visszaváltom, a fémet,
papírt is pénzzé teszem.
Mikor kezdett el ilyen környezettudatosan
viselkedni?
– Már gyermekkoromban felfigyeltem anyám
hozzáállására. Az ünneplőruhát csak kivételesen öltöttük magunkra. Ha már nem lehetett
ünneplő ruhaként használni, elhordtuk az
iskolába, és ha már az iskolába sem volt alkalmas a viseletre, szombatonként játszáshoz
vettük fel. Ha már a játékhoz sem volt jó,

dolgoztunk benne. És ha már semmire sem
volt jó, anyám széttépte, és rongyként a padlót
súrolta fel vele.
Hétvégeken megöntöztük és felsöpörtük az egész
udvart, a levelet és a gazt a trágyadombra szórtuk. Semmit nem dobtunk a szemétbe.
Meddig dolgozott a kórházban?
– Másfél évig. Utána visszamentem tanítani.
Két évig Nagyölveden tanítottam, majd Garamsallón. Összesen harminc évig tanítottam
Garamsallón, ebből 27 évig igazgató voltam.
És ebből a 27 évből 25 évig biciklivel jártam
munkába. 12 kilométer Garamsallóba és 12
vissza. Ha jó idő volt, körbementem. Nyugodtan kijelenthetem, hogy naponta 25 kilométert
letekertem. Évente kb. 200 tanítási nap van, tehát kijön, hogy ez idő alatt minimum 125 000
kilométert bicikliztem.
Télen, ha nagy hó esett, felvettem a melegítőt,
elfutottam a munkahelyemre, letanítottam az
óráimat, majd hazafutottam. De ez csak egyszerkétszer fordult elő évente, amikor annyi hó esett,
hogy nem lehetett biciklizni. Soha nem mentem
busszal. Sem stoppal. Pedig nagyon sokat stoppoltam. Az igazgatói tanácskozásokra Nyitrára
mindig stoppal mentem.
Valóban?
– Természetesen. Az útiköltséget nem térítették, nem volt rá pénz. Nem kellett volna járnom gyűlésekre? Másrészt, útközben bejártam
a határt, erdőket, összeszedtem mindenfélét.
Néha egy zsák gombát vittem haza, feleségemmel volt mit tennünk, hogy feldolgozzuk.
Mikor alapított családot?

– Feleségem 1968-ban kezdett Zselízen
dolgozni, rehabilitációs nővérként végzett.
Akkoriban minden nap lementem a Garampartra, ott találkoztunk és ismerkedtünk meg.
1969-ben összeházasodtunk, majd bevonultam
egy évre katonának. Chebben és Ašban szolgáltam, majd fél évet České Budějovicén. Az
év 365 napjából 100 napot otthon tölthettem,
tehát jó dolgom volt.
Idősebb lányunk 1971-ben, fiatalabb 1973-ban
született.
Pedagógiai pályája nagy részét Garamsallón töltötte. Néhány növendéke bizonyára
problémás gyerek volt.
– Bizonyára.
Hogyan bírta?
– Nehezen. Nem könnyű,
ha az ember tényleg nevelni akar. Néha a fejem
vertem a táblába, és kérdeztem saját magamtól:
mit keresek én itt?
Tehát a saját fejét...
– Igen, a saját fejemet.
(nevetés). Edzők, sportolók után jártam, hogy
legalább néhány használt
labdát adjanak. Mindig
volt legalább két labdám
a suliban. Fociztam a
gyerekekkel, tanítás után akár egy órát is, néha
a szünetek alatt is, amelyeket olykor meghoszszabbítottunk, hogy eldőljön az eredmény. Így
próbáltam őket rávenni, hogy legalább egy
kicsit legyen kedvük tanulni.
A gyerekek szüleit is nyilván nevelni kellett...
– Igen, őket is. Ott töltött időm alatt a gyerekek
gyerekeit is taníthattam. Sokaknak azok közül,
akik még 1972-ből ismertek, a gyermekei vagy
az unokái is oda jártak iskolába.
Mit jelentett önnek az, hogy problémásabb
gyerekeket kellett tanítania?
– Már régóta tervezem, hogy megírjam azokat
a történeteket, amiket megéltem Garamsallóban. Igyekeztem mindenfélére megtanítani
őket, az egészséges táplálkozásra is. Egyszer
az épület mögött tyúkhúrt találtam, amelynek
több C-vitamin tartalma van, mint a citromnak, és megettem. Néhányan a kíváncsibbak
közül odajöttek, és megkérdezték, mit eszek.
Egy gyerek utánozva, de földdel-fűvel együtt
enni kezdte a növényt, amikor megjelent az
anyja és üvöltve kérdezte: „Mi vagy te, tehén?
Vagy netán megbolondultál”? Mire a gyerek
rám mutatott, hogy én is ezt eszem. Erre az
anyja tovább kiabált, hogy a tanító is bolond! Szeretnék ilyen és hasonló történeteket
megírni, Móra Ferenchez hasonlóan, aki
szintén tanító volt...
Akkor el kell kezdeni írni. Hiszen már
nyugdíjas...
– Csakhogy nekem mindig van mit csinálnom.
Remélem, egyszer sort kerítek rá. Tudják, sok

ember azt sem érti, ahogyan táplálkozom:
csalán vagy pitypang-saláta. Ezek 100 százalékban bio termények, hiszen kinek jutna
eszébe permetezni a pitypangot? Említettem a
tyúkhúrt, vagy itt van az alma, a fokhagyma.
Úgy tartják, hogy minden nap egy alma az orvost távol tartja. Nálam ez bevált. Képzelje el,
hogy amióta munkába léptem, 1969. szeptember elsejétől egyetlen napot sem voltam kiírva.
Nézze csak, fokhagyma most is van nálam.
Mákot is kell enni minden nap, jót tesz az
ízületeknek. Minden nap eszek legalább két
szem aszalt szilvát vagy barackot. Diót is
vagy tökmagot, de vigyázat – sózatlanul és
nem pirítva! Sokaknak okoz gondot a magas
koleszterinszint. Erre jó a zab. Nem a zabpehely. És akkor még nem említettem a spenótot,
kaprot, paprikát…
Reggelizni szalonnát szoktam. Sok szalonnát
megeszek. Tizennyolc éves koromtól 72 kg vagyok. Nem hízok. Szerintem a súly nem attól
függ, hogy mennyit és mit eszünk, hanem attól,
hogy az evést ellensúlyozzuk-e mozgással. Az
orvosok azt mondják, az embernek minden
nap meg kellene izzadnia és kifulladnia. Ismerek olyan, korombeli embereket, akik 40 éve
nem tettek meg egy gyorsabb lépést.
Erről is születhetne könyv.
– Ilyen írásokat mindenki talál. A legtöbb
folyóiratban van olyan rovat, amely az egészséges táplálkozásról szól, de kevesen olvassák.
Emlékszem, gyermekkorunkban kb. 20-féle
húst ettünk. Manapság már csak három fajtát
ismerünk: sertés, marha és csirke. Ez kevés.
Azt tartják Önről, hogy szigorúan betartja
a saját maga által felállított alapelveket...
– A munkában a következő elv a fontos: Légy
mindig hasznos. Ha nem tudsz jót csinálni,
rosszat ne tégy! Ha valaki az unalomról beszél,
én nem tudom, hogy ez mit jelent. Mindig van
mit csinálnom, nem szoktam unatkozni. Szerintem van munka elég, és mindenki, aki nem
teljesen magatehetetlen, hasznos lehet valahol.
Úgy gondolom, hogy a társadalomnak az
értékteremtést kellene támogatnia, ehelyett a
valóságban az élősködést támogatja.
Hogyan függnek össze ezek az alapelvek az
életstílusával?
– Szerintem az életstílus az alapelvekből ered.
Nincs autóm, nincs mobiltelefonom, semmilyen
gépem, csak egy villanyfűnyíró. Azt viszont a feleségem használja, mert amit nem lehet kézzel
elvégezni, azt én nem csinálom. Gázzal az év
két hónapjában fűtök, máskor papírral, kartonnal és fával. A kertben felfogom az esővizet,
a zuhanyozóban felfogott vizet is újrahasznosítom. Spórolok, ahol csak lehet, és értékesítem,
amit lehet.
Amikor a 2002-es választásokon indult a
polgármesteri posztért, érdekes gondolatot
jelentett ki: „Lokálpatriotizmus mértékkel,
de erélyesen”. Ezt hogyan gondolta?
– Egyszer egy pszichológus azt írta, hogy 100
emberből 98 ember rossz irányban változik,
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Kassa, Róma, Athén, Boston... de minden
Interjúfelkéréseinknek több hónapon át ellenállt. Végül beleegyezett, és munka közben, a
zselízi pálinkafőzdében beszélgetett velünk.
Tanár, egész életében aktív sportoló. Gyűjti a hulladékot, saját maga azonban egyáltalán nem
állít elő, mindent megpróbál hasznosítani. Nincs autója, sem mobiltelefonja. Mintha megvetné a modern kor vívmányait.
Valaki azt mondhatná, hogy a múlt kor embere. Mások szerint a jövőé, hiszen a környezettudatos viselkedés a civilizáció megmaradásának szükséges feltétele. Dulai Ferenc.
Tudjuk Önről, hogy tősgyökeres zselízi.
hogy egy ember életében az első 9 év megha– Igen, itt születtem, itt jártam alapiskolába és tározó. Természetesen az első három évben
gimnáziumba.
gondoskodnak róla, hatéves koráig meg kell
Már gyermekkorában tanár akart lenni?
őt nevelni. Ha ez nem sikerül, utána már nem
– Nem. Tűzoltó szerettem volna lenni, azután megy. Hattól kilenc éves koráig pedig meg kell
katona, mert vonzott az egyenruha. Min- tanítani őt tanulni. Erre azonban rájöhetünk
denféle szerettem volna lenni, de pedagógus ösztönösen, speciális oktatás nélkül is.
nem. Az igazat megvallva, abban az időben A viselkedést figyelmen kívül hagyva, jó
nem félévente volt bizonyítvány, hanem ne- tanuló volt?
gyedévente, és én kilenc alkalommal kaptam – Az előmenetellel nem voltak gondok, habár
magaviseletből kettest.
a gimnáziumban volt egy-két hármasom. Nem
Miért?
vagyok tehetséges például nyelvekből.
– Gyürkivel, Romadával és Javorkával cigiz- Hogyan és mikor született meg az elhatátünk a parkban, és rajtakapott az igazgató. rozás, hogy pedagógiát tanuljon?
Behívott bennünket az igazgatói irodába, jól – Már a gimnáziumban úgy terveztem, hogy
megvert és hazaküldött. Mondtam neki, hogy pedagógián folytatom tanulmányaimat. Érdevan még kötelezettségem, de ő állította, hogy kelt és örömet szerzett, ha valakit megtaníthatebéd után már semmiféle kötelezettségem tam valami jóra. A mai napig szeretem. Éppen
nincs. Színdarabot gyakoroltunk akkoriban, készülök az unokáimhoz Budapestre, átveszem
én játszottam a főszerepet. Illetve játszottam velük a tananyagot, természetesen az angolon
volna. Erre már nem került sor. Az igazgató kívül. Szórakoztat.
természetesen elmondta mindezt a szüleimnek. Örülök, hogy a pedagógiai pályát választotHazamentem, és amikor apám is hazajött a tam, bár... 1989 előtt azt szokták mondani,
munkából, jól megvert. Annyit kaptam, hogy hogy a legszegényebb családot úgy hozzuk
az ágy alá bújva vártam, amíg apám elalszik, létre, ha egy egészségügyi nővért és egy tanárt
csak utána mehettem lefeküdni. És ehhez jött párosítunk.
még a kettes magaviselet...
Élt valaha nagy szegénységben?
Azt mondta, hogy kilencszer kapott kettest – Azt nem. Gyermekkoromban szerénységre
magaviseletből. Mindig dohányzás miatt?
tanítottak, valamint arra, hogy mindenért
– Nem. A szájalásért is. Én a tanárnak is meg kell küzdeni. Még elsős alapiskolás
mindig megmondtam, amit gondoltam. Ahogy koromban szerettem volna egy tranzisztomondani szokás, betyárból lesz a legjobb pan- ros rádiót. A nyári szünetben elmentem az
dúr, így aztán tanár lettem. Ma már hálás va- aratásra, biciklivel demizsonban hordtam a
gyok szüleimnek azért, hogy szigorúak voltak. földműveseknek a friss vizet. A legnagyobb
Ha nem így lett volna, lecsúszhattam volna. A forróságban. Megkerestem a rádióra valót.
dohányzást abbahagytam, már nagyon régen. És büszkén jártam vele a városban...
Amit mondtak, ahhoz elvként ragaszkodom. A következő évben megismételtem ugyanezt,
Mint ahogy az életmódhoz is.
megkerestem 400–500 koronát, és vettem egy
A dohányzáson és a lázadáson kívül mivel új biciklit. Később, 10 éves koromban öltönyre
töltötte még a gyermekkorát?
volt szükségem a bérmáláshoz. A szövetkezet
– Sportoltam. Kiskoromtól fociztunk, kergetőz- kertészetében kerestem meg a rávalót.
tünk, bújócskázunk... Előtte azonban mindig el Így tanultam meg, hogy az életben mindenért
kellett végeznem a munkámat. Voltak otthon meg kell dolgozni. Fizikailag aktívnak kell
teheneink, nekik kellett elkészíteni a szecskát, lennünk. Az íróasztalom felett a következő
bekapálni a kertet... Amíg nem végeztem el idézet volt: „Inkább elhasználódni, mint bea munkát, nem mehettem ki. Nem lehetett rozsdásodni.”
azt mondani, hogy nem csinálom. Most már A mai napig ez a mottóm. Észrevettem, hogy
örülök, hogy ilyen volt a gyerekkorom. Nem mennyi ember küzd a benne levő lustasággal.
állítom, hogy illedelmes vagyok. Öntudatos Mikor végezte el Nyitrán a pedagógiai
vagyok, kiharcolom a magamét, és úgy gon- kart?
dolom, igazam van. Még akkor is, ha ez nem – 1965-ben érettségiztem, és 1969 júniusában
mindenkinek tetszik.
végeztem el a főiskolát. Szeptember elsejétől
A saját tapasztalat bizonyára tanulmányai Garamsallóban lettem tanító, 1150 koronás
során is fontos volt...
kezdő fizetéssel. Három évvel később a magyar
– Igen. Az embernek sokat jelent a tapaszta- alapiskola igazgatója és helyettese, Göbő Lajos
lat és a tanulmányok is. De a szülő a felelős és Nyustyin Ferenc átcsábítottak Zselízre, tora kezdetekért. Az iskolában azt tanultam, natanárra volt szükségük. 1980-ig ott tanítot-

tam, utána Nagypusztán egyenruhába bújtam.
Kilenc hónap múlva megüresedett a kórház
intézői állása, ott helyezkedtem el.
A kórház intézője is volt?
– Vojtech Belák doktor volt a kórház igazgatója. Ján Kohout intéző meghalt, beléptem a
helyére. Ott is sokat tanultam.
Mit tanulhatott intézőként egy tanár?
– Azt, hogy milyen az élet, milyenek az emberek. Intézőnek lenni annyit jelent, hogy az
ember megél olyan helyzeteket, hogy vagy én
csukatok be másokat, vagy engem csuknak
be. Hiszen látják, milyenek a viszonyok az
egészségügyben... Némely foglalkozásban
dolgozó emberek sosem lesznek elégedettek.
Ha ezereurós lesz a fizetése, 1100-at szeretne,
később pedig már ez sem lesz elég. Szerintem
a jelenkor legáltalánosabb problémája a telhetetlenség. Veszek, eladok, milliomos leszek.
Ez válik életfilozófiává, és ez lesz a munkához
való hozzáállás alapja. Ám ez tarthatatlan. Ha
így folytatódik, kihal az emberiség. Az emberi
alkotóképességet nem hasznosítják, hanem
visszaélnek vele. Ezért van migránsválság is.
Valakiknek nem akaródzik odahaza dolgozni,
idejön és megkap mindent. De vajon miért?
A vendégeknek vendégként kell viselkedniük,
köszönetet illik mondaniuk mindazért, amit
kapnak...
Az ember akkor is boldog lehet, ha kevéssel
rendelkezik. A boldogsághoz nem kell sok. Én
pl. akkor vagyok boldog, ha szelektálom a hul-

ladékot. Nincs otthon kukám, mert nincs mit
beletennem.
Eljutottunk az ön életfilozófiájához.
– Igen. Mi is a hulladék? Amivel az ember nem
akar, vagy nem tud mit kezdeni. Nekem nincs
szemetem. Vas, üveg, papír vagy komposztálható hulladék? A kerti hulladékot mind felvágom és elásom. Van, ami a tyúkoknak megy,
de lényegében minden visszatér eredetéhez.
Ha végigmegyek a városon, összegyűjtök egy
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Bemutatták a városközpont többrendeltetésű
beépítésének újabb javaslatát
1→

dolgozni. Nincs viszont megfelelő közlekedés, sem elegendő szállás” – mondta a
polgármester, és hozzátette, hogy a jelen
helyzet különbözik a néhány évvel ezelőttitől, amikor a város a cukrászat mögötti

lakásokat adta át. A városnak reagálnia kell
a lakáshiányra, és meg kell oldania a központ
beépítését is. „Nyilvánosan tudattuk, hogy
többrendeltetésű épületekkel szeretnénk
beépíteni a városközpontot. Több érdeklődő-

vel is tárgyaltunk; sajnos csak két vállalat
jutott el addig, hogy látványtervet készítsen
a Béke utcai telkek beépítéséről. Az egyik
vállalat most mutatja be javaslatát.”
Irakli Eristavi építész bemutatta az általuk tervezett épületegyüttest, amelynek felső
szintjein lakások lesznek. Ezeket egyszintes,
szolgáltatások és üzletek számára fenntartott
rész kötné össze a Béke utca felől. A javaslat
szerint a főutcai részt több átjáró köti majd
össze az udvarral. A lakások az 4–5 emeletnyi magasságra tervezett épületrészekben
kapnak helyet. A szerzők nagy teret szenteltek a lakások napfény felé tájolásának. A
60–66 lakásos többrendeltetésű épület előzetes költségeit 4,4 millió euróra becsülték,
az ilyen esetekben megszokott finanszírozási
modellek alkalmazása mellett azonban a városnak csupán a közművek egy részét kellene
finanszíroznia.
A véleményüknek hangot adó képviselők visszajelzései többnyire pozitívak voltak,
kifogásaik főleg az építmény lapos tetőjét
érintették.
(ik)

Gondot okoznak a tilosban parkoló teherautók
A januári önkormányzati ülés általános
vitájában a képviselők a városban elhelyezett új tájékoztató táblákról, a közlekedésbiztonságról, a teherautók parkolásáról és
egyéb témákról cseréltek véleményt.
Polka Pál felvetette: növelné a gyalogosátkelők biztonságát, ha megfelelően
megvilágítanák őket. Elsősorban a téli
hónapokban van erre szükség tekintettel
arra, hogy a múltban tragikus balesetek is
történtek a zebrákon. Csenger Tibor megjegyezte, hogy új információs táblák jelentek
meg a városban, néhány azonban pontatlanságot tartalmaz. Megkérte a városi hivatalt,
hogy intézkedjen annak érdekében, hogy a
hibákat kijavítsák. A városi hivatal vagyongazdálkodási és szolgáltatási osztályának
vezetője, Haris Péter arról számolt be, hogy
a táblákat Nyitra megye hivatalának idegenforgalmi osztálya rendelte meg, és már
megkezdték az egyeztetést a kivitelezővel a
hibák elhárításáról.
A képviselők beszéltek a 20 tonnánál
nehezebb tehergépjárművek önkényes
parkolásáról a város utcáin és az ezzel járó
gondokkal. A városi rendőrség parancsnoka
szerint a helyi rendfenntartó szerv fokozottan
ellenőrzi majd ezeket a járműveket. Roland
Hanzó kijelentette: előbb megpróbálják
meggyőzni a szabálytalankodókat, és csak
azután büntetnek majd. Gubík Emese, a városi hivatal építésügyi osztályának vezetője
hozzátette, hogy a város rendelkezik egy
közlekedési szabályrendszerrel, amelynek

alapján az ilyen gépjárműveknek
tilos a behajtás a lakóövezetbe.
Polka Pál szerint még nagyobb
gondot okozhat a történelmi épületek előtti parkolás. A polgármester
meghallgatta a hozzászólásokat,
majd kijelentette, hogy a városi
hivatal kidolgoz egy parkolást szabályozó rendeletet.
A vitába bekapcsolódott az egyik
jelenlévő lakos is, Ľudmila Pivarčiová, a képviselő-testületi ülések egyik
rendszeres résztvevője. A Mikulčan
polgári társulás képviselőjeként
megköszönte a városnak a mikolai
monográfia kiadásához nyújtott A Mikulčan képviselője monográfiát ajándékozott az ülétámogatást. Köszönetének jeléül az sen azoknak, akik valamilyen módon segítették a kiadást.
egyesület egy-egy példányt ajándékozott Juhász András polgármesternek, fát, amely a nemzetek közti együttélést volt
Polka Pál képviselőnek, valamint Csicsman hivatott szimbolizálni. Szerinte valamilyen
Diana városházi alkalmazottnak, a polgári módon meg kellene emlékezni erről az évtársulás tagjának. A Matica slovenská helyi fordulóról, és esetleg emlékfává nyilvánítani
szervezetének elnöke, Magdaléna Holková a félszázados hársfát. A Szlovák Antifasiszta
megköszönte a képviselőknek a szervezet Harcosok Szövetsége helyi szervezetének
számára jóváhagyott támogatást, egyúttal elnöke megjegyezte, hogy városunk a váazonban csalódottságát is kifejezte, hogy lasztások óta jelentős változásokon megy
egy fontos rendezvényre, az alapszervezet keresztül, ezt mindenki látja. Ennek ellenére
újjáalakulása 50. évfordulójának megün- azt tanácsolta az önkormányzatnak, hogy
neplésére nem kaptak támogatást. A városi három helyszínen – Zselízen, Garammikohivatal belügyi és szociális osztályának veze- lán és Szódón – helyezzenek ki faliújságot,
tője megjegyezte, hogy a város társszervezője amelyen a város a megvalósult fejlesztésekről
lesz a rendezvénynek, és költségeit is állja tájékoztatna. Rámutatott továbbá az úttestek
majd. Polka Pál tudatta kollégáival: éppen rossz állapotára, és példaként az Úttörő és a
50 évvel ezelőtt ültettek el a mozi előtt egy Rövid utcát hozta fel.
(ik)
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Görög befektető érkezik
Ahogy arról hónapokkal ezelőtt előzetesen beszámoltunk, a tolmácsi gépgyár zselízi üzemének területén új beruházó készül megtelepedni. Az elsősorban útépítés során használatos beton elemeket gyártó
Yssel Steel mellett az új, gépiparban tevékenykedő beruházó lesz a második olyan vállalat, amely a SES helyi gyárterületén telepszik meg. Az
új befektető a tótmegyeri székhelyű Sira K., amely betonacél-gyártó
és komplettizáló gépipari berendezéseket állít elő. Az Yssel gyártási
folyamatában is használatos hengerelt huzalt és betonacélt gyártó
gépsor-előállító görög tőkével működik. Mind a cég tulajdonosa, mind
pedig ügyvezetője Athénban van bejelentkezve.
Lapunk Yssel Steel vállalatból származó forrása szerint a Sira K.
már meg is vásárolta a gépgyár Nyári utcán álló egykori kis gyártócsarnokát. Az utóbbi évtizedekben csak raktárként használt objektumot a
tervek szerint a beruházó idén újítja fel.
Az objektum főbejárata a Nyári utcából lesz. Mivel az utca burkolata rendkívül rossz állapotban van, a város – hogy elősegítse
a
beruházást
– a Nyári utcát
felvette az idén
felújítandó
útszakaszok
listájára. „Megértjük, hogy a
városban számos
olyan utca van,
amelynek sürgős
felújításra lenne
szüksége, és több
szakasz
bizonyára rosszabb
állapotban van,
mint a gépgyár melletti utca. Ezért kérjük a lakosság megértését. Az
érdeklődő hajlandó Zselízen beruházni mindenféle támogatás nélkül.
Amit mi tudunk neki felkínálni, az a leendő vállalat bekötőútjának
felújítása, amely így is, úgy is elsősorban a város lakosságát szolgálja
majd” – jelentette ki városunk polgármestere. Juhász András örömét
fejezte ki az új beruházó érkezése és új munkahelyek alakulása okán,
ugyanakkor azt is hozzátette, hogy mindez sürgeti a várost, hogy minél hamarabb új szálláslehetőségeket alakítson ki.
(ik)

Januári önkormányzati ülés

27 ezer eurós dotációcsomag a szervezeteknek
1→

közt 27 ezer eurónyi dotációt
hagyott jóvá három területen:
testnevelés és sport, kulturális
és társadalmi tevékenységek valamint szervezetek és társulások
támogatása.
A testület határozott néhány városi telek eladásáról.
Jóváhagyta egy telek eladását
1260 euróért a Nálepka százados utcában, valamint két,
Komenský utcai garázs alatti
telek eladását, egyenként 187,34
euróért. Tárgyi teher létesítését
hagyta jóvá két városi telken a
Béke utcában tervezett üzletközpont közelében, amire az
építkezést előkészítő vállalatnak
a közművek bevezetése céljából
volt szüksége. A város által
kiírt
versenytárgyalásokról
szóló tájékoztató keretében
Haris Péter, a városi hivatal
vagyongazdálkodási és szolgáltatási osztályának vezetője
szóban egészítette ki az írásos
beszámolót. A város december
folyamán két ingatlan-eladási
versenytárgyalást írt ki. Egy
városközponti, 187 négyzetméteres telek iránt egy érdeklődőt
regisztráltak, a volt szódói óvoda épülete és a környező telek
iránt senki sem érdeklődött.
A testület tudomásul vette a

tájékoztatást, egyetértett az
első versenytárgyalás kiértékelésével, és 18,14 eurós négyzetméterenkénti telekárral jóváhagyta az adásvételi szerződést.
A város érintettségével
folyó bírósági tárgyalások és
végrehajtási eljárások partneri
ügyvédi iroda által beterjesztett beszámolójának megvitatása során Alexander Tóth
képviselő örömmel vette tudomásul, hogy a város foglalkozik
az illegális építkezések problémakörével. Hozzászólásában
megosztotta társaival azt az
észrevételét, miszerint a városban számos illegális építmény,
például medence található. A
polgármester egyetértett vele,
és hozzátette, hogy számos
további termőföld-foglalások
is gondot okoznak. A testület
tudomásul vette a beszámolót,
majd ezt követően a lakbérhátralékok helyzetéről, a testület
határozatainak
teljesítéséről,
valamint a városi rendőrség decemberi tevékenységéről szóló
beszámolót is. Ez utóbbihoz
Polka Pál annyit fűzött hozzá,
hogy a lakossági visszajelzések
ismét dicsérően szóltak a városi rendőrség munkájáról.
(ik)

Csenger Tibor személyében zselízi
alelnöke van Nyitra megyének
1→

Igor Éder lett, a negyedikre pedig ellenzéki
jelöltként az MKP jelölhetett egy képviselőt.
A párt kerületi tanácsa döntése értelmében a
funkciót a következő ötéves választási ciklusban a zselízi Csenger Tibor tölti be, aki a déli
régiókért és a nemzeti kisebbségekért fog
felelni a megyei hivatalban.
Döntés született arról is, hogy az MKP nem
lép koalícióra sem a 20 tagú Smer–SNS–
Most-Híd frakcióval, sem a jobboldali koalícióval, hanem centralista erőként témák
menti együttműködést kíván kialakítani.
Amennyiben a déli régiók és a magyarság érdekei úgy kívánják, kész együtt szavazni akár
az egyik, akár a másik oldallal. Farkas Iván
frakcióvezető úgy fogalmazott, hogy reményei szerint a megye képes lesz egységesen
működni és nem lesz megosztódás.
Az MKP képviselőcsoportjából minden

szakbizottságba bekerült legalább egy
képviselő. Csenger a közlekedésügyiben
fog rendes tagként dolgozni, de alelnökként bármelyik szakbizottsági ülésen
részt vehet. „Úgy gondolom, a déli régió
azzal, hogy ismét van alelnöke, újra esélyt
kapott. Alelnökként az MKP frakciójával
azon leszünk, hogy választási ígéreteinket
és az MKP programját minél szélesebb
körben megvalósítsuk” – nyilatkozta az
újonnan megválasztott alelnök.
Ehhez hasonló magas politikai tisztséget zselízi lakos utoljára éppen száz évvel
ezelőtt töltött be. Fischer-Colbrie Ágoston
kassai megyéspüspök posztjából kifolyólag felsőházi országgyűlési képviselő is volt
1907 és 1918 között Budapesten. A szocializmus időszakában, a ’80-as években egy alkalommal volt egy zselízi tagja a Csehszlovák

Szövetségi Nemzetgyűlésnek Szalay Béla
személyében. Igaz, egyikük sem szabad választások eredményeként került funkcióba.
Csonka Ákos

HÍRMONDÓ
Városi újság

2018/2, február, XIX. évfolyam

Egyszer egy pszichológus azt írta, hogy 100
emberből 98 ember rossz irányban változik,
ha vezető tisztségbe kerül, egy jó irányban, egy
pedig marad változatlan marad. Sokan, ha
pénzhez jutnak, el kezdik magukat úgy érezni,
hogy embertársaik felett állnak. A legrosszabbak
azonban azok, akik mindenről dönteni szeretnének, miközben próbálnak árnyékban maradni.
(Bővebben a 4–6. oldalon.)

Janári önkormányzati ülés

27 ezer eurós
dotáció-csomag
a szervezeteknek

...a tolmácsi gépgyár zselízi üzemének területén új beruházó készül megtelepedni. Az
elsősorban útépítés során használatos beton
elemeket gyártó Yssel Steel mellett a gépiparban tevékenykedő beruházó lesz a második
vállalat a SES helyi gyárterületén.
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ára: 0,35 euró

Január közepén ülésezett a dotációs bizottság,
amely az idei támogatások elosztásáról döntött. Javasolta, hogy 27 ezer eurót osszanak
szét 21 kérvényező között. A támogatások
elosztásáról a városi képviselő-testület mondta ki a végső szót január végi ülésén.
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Bemutatták a városközpont
többrendeltetésű beépítésének
újabb javaslatát

A városi képviselő-testület 42. rendes ülését
január 25-én tartotta a városi hivatal esketőtermében. Bevezetőben a képviselők a
városban működő szervezeteknek, polgári
társulásoknak nyújtandó dotációk megítélésére vonatkozó javaslattal foglalkoztak.
Képviselői javaslatra úgy döntöttek, hogy
az egyes tételekről külön-külön szavaznak,
mivel többen közülük tagjai a kedvezményezettségre javasolt szervezeteknek. Ilyen
esetekben az érintett képviselők tartózkodtak a szavazástól, hogy elkerüljék a
érdekellentétet. Mivel a dotációs bizottság
tagsága megegyezik a képviselő-testület
összetételével, a javaslattól komolyabban
eltérő módosításokat nem lehetett várni az
ülésen, ezért a határozatot eredeti formájában hagyták jóvá. A testület 21 kérvényező
→2

Csenger Tibor személyében zselízi
alelnöke van Nyitra megyének
Nyitra megye önkormányzata megtartotta a novemberi választásokat követő első operatív
ülését. Az ülésen megalakult a megye új vezetése, ami a következő választási időszakra vonatkozó alelnökök számát és személyét, a bizottságok összetételét és a tisztségviselőket illeti.
Az 54 tagú megyei testületben három frakció alakult. A legnagyobb a Smer–SNS–MostHíd koalíció, mely 17-ről indulva három független belépésével
húsz képviselőt foglal magába. A második legnagyobbat az
MKP alkotja 11 képviselővel, míg az OĹaNO–SaS–KDH–
OKS–Šanca formációja eredetileg 10 képviselőből állt, de egy
független csatlakozásával tizenegyre bővült. A független képviselők is szerettek volna frakciót alkotni, de a házszabály ezt
nem teszi lehetővé.
Milan Belica elnök négyre bővítette az alelnökök számát,
melyből kettőt az őt támogató Smer–SNS–Most-Híd foglalhat
el Marián Kéry (Smer-SD) és Eva Antošová (SNS) személyében.
A harmadik a korábbi Sieť-es, legutóbb függetlenként induló
→2

Milyen lesz Zselíz város központja a következő évtizedekben? Milyenek lesznek a
város legfontosabb részének identitásképző
elemei? Ezek a kérdések is foglalkoztatták
az Architekti zerozero vállalat bemutatójának résztvevőit. A tervezők javaslatot tettek
a zselízi városközpont beépítésére, amelyet
február 6-án mutattak be.
A találkozót, amely egyúttal a képviselő-testület pénzügyi és építésügyi bizottságának közös nyilvános ülése is volt, Juhász
András polgármester nyitotta meg. A jelenlevőket röviden tájékoztatta a város foglalkoztatottsági helyzetéről és lakáspiacáról.
„A helyi vállalatok munkaerőhiánnyal
küzdenek, és további érdeklődők terveznek
zselízi beruházást. Beszéltem más régiókból
származó fiatalokkal pl. a Kálna és Surány
közti területről, akik szívesen jönnének ide
→3

